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Sammanfattning 
Syfte med denna studie är att undersöka hur konsulter och intern personalen inom be-

manningsföretag ser på samarbete och tillit gentemot varandra, samt vilka ömsesidiga för-

väntningar som vilar på anställningsförhållandet. Som grund för studien finns en litteratur-

genomgång av teorier, samt definitioner av begreppen tillit och oskrivna/outtalade kontrakt, 

vilket är begrepp som genomsyrar studien. Därefter presenteras resultatet, som är en kvali-

tativ orienterad undersökning i form av intervjuer. Intervjuer har gjort på två konsulter och 

en intern personal inom två olika bemanningsföretag. Resultatet visar att ärlighet, öppenhet 

och tydlighet är nyckelfaktorer för en tillitsfull relation mellan konsulter och intern perso-

nal. Den interna personalen upplever att samarbetet och en tillitsfull relation är viktigt mel-

lan parterna, då konsulterna är deras ansikte utåt och en nöjd konsult utför också goda pre-

stationer. Förväntningar som vilar på konsulterna är att de ska vara lojala, flexibla och göra 

en bra arbetsprestation. Konsulterna upplever också en tillitsfull relation till den interna 

personalen och anledningen till detta är att det finns ett gott samarbete mellan dem, en re-

gelbunden personlig kontakt mellan parterna, samt en god förståelse för varandras arbetssi-

tuation. De förväntningar som vilar på den interna personalen är att de i gengäld mot kon-

sulternas lojalitet, flexibilitet och arbetsprestation, ska försöka att tillgodose deras önskemål 

gällande arbetstider och uppdrag, samt försöka hitta ett nytt uppdrag då då deras nuvarande 

lider mot sitt slut. 

Nyckelord: bemanningsföretag, tillit, oskrivna/outtalade kontrakt, konsult, intern personal 
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Förord 
Jag vill passa på att rikta ett tack till de två bemanningsföretag, som har ställt upp med sitt 

deltagande i min studie. Ett extra tack till de konsulter och den interna personal, som hjälp-

samt svarade på mina frågor, det var trevligt och intressant att få intervjua er kring er upp-

levda arbetssituation. Min handledare, Thom Jonsson förtjänar också ett stort tack, eftersom 

han alltid har funnits till hands, hjälp mig att komma in på rätt spår och kommit med feed-

back som fört uppsatsen framåt. Jag vill även tacka Zeth Ståhl och Anders Lundberg, för 

intressanta föreläsningar och givande samtal, detsamma gäller mina kurskamrater. 

 

Robert Källström 

Växjö, 2011-05-26  
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1.Inledning 
Nedan presenteras studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. De avgränsningar som gjorts 

kommer också att presenteras, samt en del definitioner som används övergripande i studien. Det 

finns även en kort beskrivning av de två bemanningsföretag, som valt att delta i undersökningen 

och slutligen en redogörelse för studiens disposition. 

 

1.1  Bakgrund 

När det statliga arbetsförmedlingsmonopolet upphörde den 1 juli 1993, öppnades möjlighe-

ten för bemanningsbranschens uppkomst. Det hade visserligen tidigare funnit uthyrningsfö-

retag, men dessa stred mot förbudet av privata arbetsförmedlingar. Bemanningsföretagens 

kärnområden var från början framförallt rekrytering, uthyrning, och outsourcing (Granberg, 

2003). Idag har bemanningsbranschen blivit ett samlingsbegrepp även för de företag som 

bland annat arbetar inom callcenters, telemarketing, uppdragsutbildning, livs- och karriär-

planering och headhunting. År 1996 bildades de svenska bemanningsföretaget SPUR 

(Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet), som har till uppgift att verka för 

hög kvalité och att etiska regler och sund personalpolitik efterföljs inom branschen (a.a). 

Bergström m.fl. (2007) anser att avregleringen av det svenska arbetsförmedlingsmonopolet 

och den efterföljande ökningen av användandet av inhyrd arbetskraft, förmodligen är den 

mest omdebatterade förändringen som skett på senare år på den inhemska arbetsmarknaden. 

Författarna menar att orsaken till denna uppståndelse är oklar, men att det mesta tyder på att 

bemanningsbranschens etablering är ett hot mot den svenska arbetsmarknadens grundläg-

gande organiseringsföreställningar. Framförallt ifrågasätter bemanningsbranschen den fasta 

anställningen som bas för ekonomisk trygghet. Det relativt trygga och fasta lönearbetet har 

nämligen tidigare fungerat som en grundsten, vid utformningen av den svenska arbets-

marknads- och socialpolitiken. Legaliseringen av de privata arbetsförmedlingarna utmanar 

därför den grundläggande svenska arbetsmarknadsmodellen (Bergström m.fl., 2007). I en 

artikel som publicerades i Dagens Industri den 15 mars 2011, står det att under 2010 arbe-

tade nästan 118 000 personer inom bemanningsbranschen, detta var också en ökning med 

ungefär 15 000 personer från 2009. I Dagens Nyheter intervjuades Henrik Bäckström, för-

bundsdirektör för Bemanningsföretagen, den 2 november 2010. Han berättar att 1 procent 

av de sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden arbetar inom bemanningsbranschen, men 

målet är att nå upp till de två till de 3 procent som är snittet i Europa, sedan är nog kvoten 

fylld, tror Bäckström. Han menar att det har skett en förändring i företagens strategier, där 

kraven på ökad flexibilitet av personalstyrkan, leder till att företagen har en allt högre grad 

inhyrda bland sina anställda.  

 

Jag har själv arbetat inom bemanningsbranschen både som konsult och som intern personal. 

Jag upplevde att relationen mellan den interna personalen och de uthyrda konsulterna är 

speciell, då de uthyrda konsulterna inte befinner sig på samma arbetsplats som den interna 
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personalen, det vill säga arbetsgivaren. Det finns alltså även en tredje part med i anställ-

ningsrelationen, nämligen den arbetsplats dit konsulten är uthyrd. Jag är främst intresserad 

av relationen mellan den interna personalen, och de uthyrda konsulterna. Jag undrar hur de 

själva ser på relationen till varandra och hur de tycker att samarbetet fungerar. Det är fram-

förallt uppdragsgivaren som konsulten har sin dagliga kontakt med, men det är fortfarande 

bemanningsföretaget och den interna personalen som är arbetsgivare. Även om beman-

ningsbranschen är ett relativt nytt fenomen, så finns det en del forskning kring området, 

som belyser de konsekvenser arbetstagarna får genom att vara uthyrda. Detta kommer att 

belysas under avsnittet ”Tidigare forskning”. 

 

För att en relation ska fungera väl krävs det att parterna känner tillit för varandra (Aronsson 

& Karlsson, 2001; Stevrin, 1998; Lewicki & Bunker, 1996; Misztal, 1996). Därför blir tillit 

något centralt för mig att undersöka i studien. Ytterligare en aspekt som blir viktig att un-

dersöka, för att förstå relationen mellan den interna personalen och de uthyrda konsulterna, 

är vilka förväntningar som vilar på anställningsförhållandet. Isaksson (2001) menar på att 

en anställningskontakt innehåller två sidor, en formell, som är reglerad genom avtal och 

regler och en informell, som bygger på de vardagliga mellanmänskliga relationerna på ar-

betsplatsen. Dessa relationer grundar sig på hur givna villkor, förväntningar, löften och 

förtroenden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren tolkas och upplevs. Dessa ömsesidiga 

förväntningar har benämnts på olika sätt i litteraturen. Den mest dominerande termen är 

”psykologiska kontrakt” som myntades redan på 1960-talet av Argyris (Anderson & 

Schalk, 1998), och som Denise Rousseau (1995) vidareutvecklade under 1990-talet, genom 

att lägga ökat fokus på arbetstagarens förväntningar på anställningen. Jag väljer dock i min 

studie att kalla dessa band för oskrivna/outtalade kontakt, eftersom kontraktet inte är psyko-

logiskt utan innefattar två parter, arbetsgivaren och arbetstagaren. Isaksson (2001) menar 

att det finns en stark koppling mellan tillit och de oskrivna/outtalade kontrakten, där tilliten 

kan ses som ett kognitivt filter som styr och påverkar hur motpartens agerande kommer att 

tolkas, vilket även blir avgörande för hur det oskrivna/outtalade kontraktet kommer att upp-

fattas. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att undersöka hur konsulter och intern personalen inom be-

manningsföretag ser på samarbete och tillit gentemot varandra, samt vilka ömsesidiga för-

väntningar som vilar på anställningsförhållandet. Syftet preciseras med följande frågeställ-

ningar:  

 Vilken relation har den interna personalen med de uthyrda konsulterna? 

 Hur ser de på samarbetet gentemot varandra? 

 Hur definierar de båda parterna begreppet tillit? 

 Vilken tillit känner de gentemot varandra? 
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 Vilka ömsesidiga förväntningar på rättigheter respektive skyldigheter vilar på an-

ställningsförhållandet?  

1.3  Avgränsningar 
Studien fokuserar på förhållandet mellan den uthyrda konsulten och den interna personalen. 

Relationerna med kundföretaget kommer indirekt tas upp, då den är en viktig del i samarbe-

tet mellan konsulten och arbetsgivaren. De frågor som ställs till respondenterna kommer att 

handla om samarbete, tillit samt vilka ömsesidiga förväntningar som vilar på anställnings-

förhållandet i form av oskrivna/outtalade kontrakt. 

1.4  Definitioner 

I uppsatsen finns en del benämningar som är vanliga inom bemanningsbranschen, som de-

finieras under denna punkt. Med konsulter menas de personer som blir utskickade på olika 

uppdrag och som arbetar för bemanningsföretaget. Det är den interna personalen som ad-

ministrerar och rekryterar dessa konsulter. Med kandidat menas de personer som söker ar-

bete hos bemanningsföretaget och som kan bli aktuella som konsulter. De arbetsplatser som 

konsulterna hyrs ut till kallas för kunder eller uppdragsgivare. Den tjänst som konsulten 

ska genomföra kallas för uppdrag. Det finns även många benämningar på det jag själv kal-

lar för oskrivna/outtalade kontrakt. Det vanligaste namnet är psykologiska kontrakt, men 

även osynliga kontrakt och informella kontrakt förekommer. Jag har valt att kalla de ömse-

sidiga förväntningar som finns inom ett anställningsförhållande, för oskrivna/outtalade kon-

trakt, då jag tycker det är bäst beskrivande. I litteraturöversikten kommer jag dock att an-

vända mig av författarnas definition, medan jag i diskussionen använder begreppet ”oskriv-

na/outtalade kontrakt”. 

 

1.5  Företagspresentation 

Bemanningsföretag 1 är specialiserade på arbete och erbjuder tjänster inom personaluthyr-

ning, rekrytering och omställning. Med drygt 10 000 anställda är de ett av Nordens största 

bemanningsföretag. De är bland annat specialiserade inom ekonomi, administration, kontor 

& kundservice, kommunikation & information, IT samt industri & logistik. De konsulter 

som hyrs ut till kunderna har erfarenhet inom det specialiserade yrkesområdet och den in-

terna personalen har även specialistkunskaper inom den specifika yrkesbranschen. 

Bemanningsföretag 2 bemannar engagerade och drivna studenter, akademiker och unga i 

karriären. De har drygt 7000 anställda konsulter som de hyr ut till kunder. De är rikstäck-

ande i Sverige och har även kontor i Norge och Danmark. Bemanningsföretaget hyr ut på 

del- och heltid inom ekonomi, kundservice, administration, IT, försäljning, logistik och 

produktion.  
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1.6  Disposition 

Studien kommer inledningsvis redogöra för tidigare studier inom området, som belyser 

upplevelser och konsekvenser av den arbetssituation, som konsulter och intern personal har 

inom bemanningsföretag. Därefter följer en litteraturöversikt, som redogör för det relatio-

nistiska perspektivet, samt begreppen tillit och oskrivna/outtalade kontrakt. Metoden är en 

kvalitativ orienterad undersökning i form av intervjuer och en sammanfattning från dessa, 

finns sammanställt under resultatdelen. Därefter följer också en diskussion, som kopplar 

samman resultatet med tidigare forskning, de teorier som finns, samt egna iakttagelser un-

der studiens genomförande. Avslutningsvis presenteras en slutsats utifrån studiens resultat 

kopplat till dess syfte och frågeställningar. 
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2.Tidigare forskning 
Detta kapitel presenterar tre tidigare undersökningar inom bemanningsbranschen, som är relevant 

för studien. Gemensamt belyser dessa undersökningar hur personal inom bemanningsbranschen 

upplever sin arbetssituation och vilka konsekvenser dessa har för individen och samhället. 

 

2.1 Flexibilitetens främlingar – om anställda inom beman-

ningsföretag 

Olofsdotter (2008) har i sin avhandling studerat flexibilitetens konsekvenser och villkor 

gällande personaluthyrning inom bemanningsföretag. Studiens övergripande syfte var att 

undersöka vilken innebörd organiseringen av personaluthyrning har för personalens an-

ställningsförhållanden, arbetsvillkor och sammanhållning. Genom intervjuer med beman-

ningsansvariga chefer och uthyrda konsulter får Olofsdotter (2008) specifika svar kring hur 

de upplever dessa tre aspekter kopplat till bemanningsföretagets organisering. 

Olofsdotter (2008) har utfört två kvalitativa fallstudier i sin avhandling. Resultatet från den 

första studien, där arbetsvillkor och anställningsförhållanden skildras, visar att personalen 

vill se sig som en enhetlig grupp, även att de har olika arbetsgivare. Cheferna däremot prio-

riterar tydliga skiljelinjer mellan de olika personalgrupperna, för att ansvarsområdena ska 

bli så tydliga som möjligt. Den ekonomiska utvecklingen hos kundföretaget påverkar även 

den uthyrda personalens upplevelse av tillhörighet i organisationen. Den andra studien, som 

skildrar flexibilitetens villkor och konsekvenser inom bemanningsföretaget, visar att både 

konsulter och chefer har ett behov av flexibilitet och stabilitet i verksamheten. Cheferna 

strävar efter att deras konsulter ska vara flexibla och känna tillhörighet till bemanningsföre-

taget. Konsulterna däremot känner att de hellre söker tillhörighet hos det kundföretag som 

de kommer i kontakt med, eftersom de ofta upplever osäkerhet och maktlöshet i sin arbets-

situation.  

Cheferna kan ibland uppleva sin arbetssituation som mycket pressande och konfliktfylld, 

eftersom de både ska matcha sina konsulter med passande uppdrag, men även tillgodose 

kundföretagens krav på arbetskraft. De ska också utveckla goda relationer med konsulter 

och kundföretag, samtidigt som de måste tänka på bemanningsföretagets lönsamhet. Kon-

sulterna beskriver även sin arbetssituation som krävande i vissa fall, där de arbetar under 

komplexa villkor. De måste också hitta strategier för att kunna hantera både inkluderande 

och exkluderande bemötanden från den personal som arbetar på kundföretagen. Detta leder 

till att konsulterna ibland känner sig som främlingar och som en outsider, jämfört med öv-

riga personalgruppen. 

Olofsdotter (2008) menar att de individer som arbetar under dessa förhållanden, måste ut-

manas och trivas med en arbetssituation, som kräver flexibilitet och verka under bristande 
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lojalitet och gemenskap. Det är dessa individer som Olofsdotter (2008) benämner som flex-

ibilitetens främlingar. 

2.2 Uthyrd men fast anställd 

Bellaagh & Isaksson (1996) har genomfört en undersökning kring hur uthyrd personal inom 

bemanningsföretag upplever sin arbetssituation. De har utgått från fyra aspekter när de har 

gjort sin undersökning; arbetsvillkor, social situation, personlighetsaspekter och relation 

mellan arbete och övrigt liv. Bellaagh & Isaksson (1996) har i sitt resultat kommit fram till 

att de uthyrda till stor del har en enhetlig bild av hur de upplever sin arbetssituation. Dock 

kan upplevelserna skilja sig åt, beroende på om man är ”frivilligt” eller ”ofrivilligt” uthyrd 

inom bemanningsbranschen. 

Positiva aspekter som den uthyrda personalen upplever, är den omväxling som finns i deras 

arbetsliv. De får arbeta på olika arbetsplatser och ofta komma i kontakt med nya människor, 

vilket gör att de upplever att de utvecklas både kompetensmässigt och på personliga plan. 

De uthyrda menar även att deras arbetssituation ger möjligheter till flexibilitet, vilket ger 

dem en annan frihet att själva välja när de kan arbeta, jämfört med en person som är fast 

anställd på ett företag (Bellaagh & Isaksson, 1996). Det som upplevs negativt är dels den 

ekonomiska otryggheten och dels att man som uthyrd inte känner samma ansvar och infly-

tande på kundföretaget som den övriga personalen. Detta skapar en känsla av utanförskap 

och en upplevelse av att ständigt behöva anpassa sig till den arbetsplats som erbjuds. Nega-

tivt är också att som uthyrd personal skapas aldrig kontinuitet i några relationer, vilket är 

viktigt för att känna trygghet på arbetsplatsen (Bellaagh & Isaksson, 1996).  

Bellaagh & Isaksson (1996) har i sin undersökning kommit fram till att upplevelserna kring 

arbetssituationen skiljer sig åt, beroende på om man är ”frivilligt” eller ”ofrivilligt” uthyrd 

inom bemanningsbranschen. De ”ofrivilliga” har sökt sig till branschen i brist på andra al-

ternativ och för dem är det den ekonomiska inkomsten som är viktig i första hand. För de 

”frivilliga” spelar ekonomin mindre roll, de värdesätter istället omväxling och autonomi, så 

att arbetet passar in i övriga livet, så att de exempelvis kan lägga mer vikt vid att träffa fa-

milj och vänner (Bellaagh & Isaksson, 1996). 

2.3 Flexibel arbetsmarknad i fokus – en studie av nya an-

ställningsförhållanden 

Tsoukalas (2003) har genomfört en studie där syftet var att belysa de flexibla och tillfälliga 

arbetsformer som finns på arbetsmarknaden, med särskild fokus på erfarenheter av dessa 

hos anställda och personalansvariga. Syftet var även att belysa flexibilitetens organisering 

och vilka konsekvenser dessa får för samhället. Tsoukalas (2003) har fokuserat på olika 

området i sin studie och resultatet från två huvudområden ska sammanfattas nedan. Det 

första är social gemenskap och individualisering och det andra är blandad arbetskraft och 

lojalitet. Resultatet grundar sig på intervjuer, som gjorts på olika aktörer inom den flexibla 

arbetsmarknaden. Aktörerna är uthyrd personal från bemanningsföretag, personal som är 
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anställda under projektbasis samt verksamhetsansvariga på organisationen där personalens 

arbete utförs (a.a).  

I resultatet från området social gemenskap och individualisering beskriver Tsoukalas 

(2003) att den sociala dynamiken på de flesta arbetsplatser verkar bra och det är sällan det 

förekommer utstötning eller uppstår konflikter. Uthyrd personal upplever att de kommer in 

i arbetsplatsgemenskapen på ett snabbt och effektivt sätt, men det finns undantag som skil-

jer sig från dessa upplevelser. Det ena är om personalen är anställd under en kortare tid och 

det andra är om det finns en antal uthyrda konsulter från samma bemanningsföretag på ar-

betsplatsen. När det uppstår samarbetsproblem och bristande integrering ställs det högre 

krav på planering och organisation så att all personal gynnas (a.a). Konsulter, som blir ut-

hyrda genom bemanningsföretag, upplever att de har större gemenskap med personalen på 

kundföretaget, än till andra konsulter på bemanningsföretaget. Undantaget är om persona-

len är anställd under projektbasis, eller om de är äldre och har arbetat under en längre tid på 

bemanningsföretaget, då identifierar de sig mer med det.  

Resultatet från studiens andra område, blandad arbetskraft och lojalitet, visar att uthyrda 

konsulter får mer strukturella arbetsuppgifter än övriga som arbetar på kundföretaget. De 

flesta konsulter upplever inte detta som något negativt, utan tycker istället att det kan vara 

befriande att inte behöva ta ett större ansvar på arbetsplatsen (Tsoukalas, 2003). I studien 

framkommer även att situationen på arbetsmarknaden gör att personal som är flexibelt an-

ställd får en svagare lojalitet gentemot sina arbetsgivare. Detta skapar en otrygghet som får 

bearbetas genom emotionell bearbetning och övertalningsretorik från arbetsgivarens sida. 

Tsoukalas (2003) menar att flexibilitet kännetecknar uthyrd personal och det är lätt att des-

sa ”vänder kappan efter vinden” och detta försöker de personalansvariga motverka genom 

att personalen ska få en känsla av lojalitet och samhörighet. Om det uppnås gynnas alla 

inblandade parter, men även de ekonomiska fördelarna med det flexibla arbetssättet kan 

behållas (Tsoukalas, 2003). 
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3. Litteraturöversikt 
Detta kapitel presenterar de teoretiska utgångspunkter, som har legat till grund för att få fram 

studiens intervjumall. De teoretiska utgångspunkterna används även i diskussion av studiens resul-

tat. Teman som berörs i litteraturöversikten är; det relationistiska perspektivet, mellanmänsklig 

tillit och oskrivna/outtalade kontrakt. Slutligen finns en sammanfattning av det som tagits upp i 

kapitlet. 

 

3.1  Det relationistiska perspektivet 

3.1.1  Presentation av Gergens och Israels relationistiska tankar 

Gergen (2009) menar att människan har konstruerat en bild av individen som ett avgränsat 

fenomen. Individen förstås bättre om denne ses som en varelse som vuxit fram och formats 

genom sina sociala relationer. Tidigare har mänskliga egenskaper som tankar, känslor och 

tro, förknippats med något som finns inom individerna, men enligt ett relationistiskt synsätt 

ska dessa förstås genom hur individen relaterar sig till andra personer i en större social 

struktur (Gergen, 2009). Dessa relationer består inte av separerade och avgränsade ”själv”, 

utan istället har en process koordinerat ihop dessa, vilket möjliggör bildandet av individer-

nas ”själv”. Det är genom denna fortlöpande process av relationer, som individer växer 

fram och formas till de personer de slutligen blir. Individen kan aldrig kliva ut ur sina rela-

tioner, utan vi skapar oss själva och vår omvärld, genom att relatera oss till andra männi-

skor, grupper och sociala strukturer (a.a). 

 

Israel (1981) belyser att det är språket, och inte varseblivningen, som bör utgöra grundvalet 

för vår analys av kunskaper. För att ett språk ska kunna existera, krävs regler och intersub-

jektivitet mellan individerna. Genom språket blir mellanmänskliga interaktioner möjliga, 

vilket i sin tur är en förutsättning för att individernas ”själv” ska uppstå och utvecklas. 

Språk är socialt fenomen och därför blir relationisternas utgångspunkt att människan är 

social och socialiserad, då detta är en förutsättning för språkets existens. Israel (1981) vill 

dock tydliggöra att relationisterna inte endast är intresserade av de mellanmänskliga rela-

tionerna, utan även till hur individerna relaterar sig till hela sin omvärld exempelvis genom 

ting, grupper och samhällets institutioner. Relationister hävdar att när vi ska studera en per-

sons beteende, så måste vi ta hänsyn till, dels mot vem aktionen riktas, men även i vilken 

situation handlingen utförs i. Ur en relationistisk ståndpunkt är nämligen en persons hand-

lingar något som utförs mellan individer och alltid i en bestämt situation. Israel (1981) me-

nar även att människan inte är passiva mottagare av intryck, utan denne producerar världen 

och oss själva aktivt, såväl kognitivt som fysiskt. 
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3.2 Mellanmänsklig tillit 

3.2.1  Vad är tillit? – En begreppsdefinition  
Aronsson & Karlsson (2001) påpekar att tillit har blivit ett mångfacetterat begrepp, där fler 

perspektiv och definitioner vuxit fram efter de senaste decenniernas vetenskapliga forsk-

ning kring området. Att tillitsbegreppet dessutom används på ett mångtydligt sätt i vardags-

kommunikationen, underlättar knappast den naturvetenskapspåverkade psykologiska forsk-

ningen. Stevrin (1998) är inne på samma spår och menar att det inte exakt går att definiera 

vad som menas med tillit. Tillit ska därför istället betraktas som ett öppet begrepp, som inte 

ska få sin slutgiltiga betydelse fastställd. Stevrin (1998) anser även att tillit är en universell 

idé, då vi alla intuitivt vet vad det innebär att lita på någon och att själv bli föremål för tillit. 

Däremot är det svårt att definiera operationell tillit, då den genomsyrar precis allt vi gör och 

allt som vi förhåller oss till som individer. 

 

Rothstein (2003) menar att tillit kan definieras på följande vis: ”en förhoppning om andra 

aktörers framtida pålitlighet”, vilket han har citerat från Piotr Sztompka. Misztal (1996) 

använder sig utav definitionen från Oxford English Dictionary, som är; “Confidence in or 

reliance on some quality or attributes of a person or thing, or the truth of a statement” (s. 

16). Bunker & Lewicki (1996) påpekar att det finns många olika perspektiv som har tittat 

på fenomenet tillit. Dessa kan sammanställas till följande tre grupper; personlighetsteorier, 

tillit som ett institutionellt fenomen samt det socialpsykologiska perspektivet, som fokuse-

rar på de mellanmänskliga transaktionerna mellan individer. Det socialpsykologiska pers-

pektivet definieras så här enligt författarna: 

 

The expectation of the other party in a transaction, the risks associated with assuming and acting on 

such expectations, and the contextual factors that serve to either enhance or inhibit the development 

and maintenance of that trust (Lewicki & Bunker 1996, s. 116). 

 

Bunker & Lewicki (1996) lyfter även fram en definition citerat av Boon & Holmes som de 

menar är relativt enkel, rak och innehåller de viktigaste elementen från andra definitioner; 

”A state involving confident positive expectations about another´s motives with respect to 

oneself in situations entailing risk”(s. 117). 

3.2.2  Några analysmodeller för att studera mellanmänsklig tillit  

Misztal (1996) har utvecklat en modell för att studera fenomenet tillit. Modellen utgår ifrån 

att det finns tre olika varianter av social ordning. I varje form av social ordning, fyller tilli-

ten en specifik funktion och dessutom finns det ett antal praktiska moment, som gör att des-

sa tre funktioner kan upprätthållas. Modellen ser ut på följande vis: 
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Social ordning Form av tillit Praktiska moment 

Stabil Habitus Vana, rykte och minne 

Sammanhängande Passion Familj, vänner och samhälle 

Samarbetsinriktad Politik Solidaritet, tolerans och legitimitet 

(Misztal 1996, s. 101)  

 

Misztal (1996) visar genom modellen att den stabila ordningsformen säkerställs genom den 

specifika tillitstypen habitus, som ser till att individernas beteenden och interaktioner blir 

någorlunda förutsägbara, samt gör att vi uppfattar vår omvärld som pålitlig. Detta sker ge-

nom de praktiska momenten rutinmässiga vanor, tillförlitliga rykten och kontinuitetskapan-

de minnen. Den sammanhängande ordningen säkerställs genom tillitsformen moralisk pas-

sion, som kan ses som ett emotionellt grundat normativt system. Den fokuserar inte på ra-

tionalitet, utan fungerar emotionellt och främst gentemot medlemmar av samma familj, 

vänskapskrets eller nation. Avslutningsvis baseras den tredje och sista sociala ordningen, 

samarbete, på tillitsformen politik, som inte är personell, utan grundas genom planering och 

rationalitet, vilket möjliggör mellanmänskligt samarbete. De praktiska momenten som ser 

till att den samarbetsinriktade sociala ordningen kan upprätthållas är; solidaritet (underord-

na sig gemensamma intressen), tolerans (allas lika värde) och legitimitet (systemet anses 

rättvist) (Misztal, 1996). I sin genomgång skriver också Misztal (1996), att den sociala tilli-

ten säkerställs genom ömsesidig kommunikation och dialog, där båda parter lyssnar på var-

andras argument. 

 

Kramer & Tyler (1996) och Rothstein (2003) lyfter fram två olika tillitsmodeller, som kan 

vara till hjälp för att förklara individens beteende. Författarna har en gemensam syn kring 

hur den första modellen grundar sig på rationellt kalkylerande, vilket betyder att individen 

vill tjäna så mycket som möjligt, och förlora så lite som möjligt i sina sociala interaktioner 

med andra människor. Individen agerar i förhållande till andra individer, organisationer och 

myndigheter på att självintresserat sätt och ur ett instrumentellt perspektiv. Ur det rationella 

perspektivet, litar individen endast på andra människor, om denne har goda skäl att tro att 

de också kommer att handla förtroendefullt tillbaka. Enligt Rothstein (2003) blir konse-

kvensen av denna modell blir att individen inte kan lita på människor i allmänhet, vilket 

leder till att den enskilde aktören inte kan inleda relationer med nya personer. 

 

Den andra tillitsmodellen utgår ifrån ett socialt och relationellt perspektiv, som har sina 

rötter i den psykologiska litteraturen över moralisk utveckling. Modellen innebär att männi-

skor inte är instrumentella av sin natur, utan hjälper andra individer om de känner att det är 

en moralisk lämplig aktion (Kramer & Tyler, 1996; Rothstein, 2003). Författarna skiljer sig 

sedan åt i sina resonemang kring den andra tillitsmodellen. Rothstein (2003) menar att tillit 

kan ses som ett moraliskt påbud som individen väljer att följa oberoende av vilken informa-

tion denne har om andra aktörer. Att känna tillit för andra människor blir därför, enligt 

Rothstein, något som är kopplat till en moralisk norm som formas under socialisationen och 
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som gör att individen präglas av positiva förväntningar i sina möten senare i livet. Detta 

skulle med andra ord innebära att människor litar på varandra, utan att väga in information 

kring aktörernas pålitlighet. Kramer & Tyler (1996) menar däremot att individernas identi-

fikation med gruppen spelar stor roll för tilliten och får avgörande konsekvenser för männi-

skornas handlande. Med gruppidentitet ökar nämligen individernas förväntningar på andra 

gruppmedlemmars ömsesidighet, vilket gör att individen känner skyldighet att fullborda sin 

överenskommelse och inte svika gruppen. 

 

Den slutsats som Rothstein (2003) drar av de båda modellerna, är att tillit varken kan ses 

som enbart moraliskt eller rationellt, utan innehåller både element av moralisk etik och sub-

jektiv rationalitet. Social tillit grundar sig därför främst på förvärvad information, dels ge-

nom direkta personliga erfarenheter eller genom information från trovärdiga källor. Detta 

kan sedan bli en social norm hos individen, men så fort denne kommer till en ny miljö, 

kommer han eller hon inte automatiskt börja lita på andra människor, utan istället försöka 

bedöma ifall dessa går att lita på eller inte. 

 

Lewicki & Bunker (1996) presenterar tre former av tillit, som opererar i utvecklingen av en 

affärsrelation; kalkylerande-, kunskapsbaserad- och identifikationsbaserad tillit. Den första 

formen, kalkylerande tillit, kan även kallas avskräckande tillit och är den första formen av 

tillit som uppstår i en ny historielös relation. Den grundar sig på att individerna agerar efter 

vad de säger att de kommer att göra, med andra ord att det de säger överensstämmer med 

kommande beteendet. Denna form av tillit upprätthålls genom konsekvensen av att inte 

leva upp till det förväntade beteendet. Då väntar nämligen en bestraffning från den andra 

parten, som upplever att tilliten har blivit kränkt. Rädslan för bestraffning gör att individen 

är noggrann med att uppfattas tillitsfull och leva upp till omgivningens förväntningar. Kun-

skapsbaserad tillit grundar sig på den andra partens förutsägbarhet, det vill säga en bedöm-

ning av dennes troligaste val av agerande. Den form av tillit uppstår när parterna har till-

räckligt med information om varandra för att förstå och förutse varandras beteenden. Denna 

tillit kan därför först uppstå efter att de båda parterna fått en historia av interaktioner ihop, 

så att de båda kan förvänta sig ett ömsesidigt tillitsfullt agerande. Den sista formen, identi-

fikationsbaserad tillit, grundar sig på fullständig empati mellan de båda parterna gällande 

avsikter och önskemål. På denna nivå existerar tillit för varandra genom att parternas har en 

effektiv förståelse för varandra, har underförstådda överenskommelser, delade värderingar 

och känner emotionell samhörighet. Detta medför att de båda parterna kan agera som om-

bud åt varandra och ersätta den andre i mellanmänskliga transaktioner. Enligt Lewicki & 

Bunker (1996) hänger dessa tre tillitstyper ihop, där målet för att stärka tilliten är att kom-

ma vidare till nästa nivå.  

3.2.3  Tillitens betydelse 

Aronsson & Karlsson (2001) förklarar att den grundläggande psykologiska kärnan i be-

greppet tillit, är känslan av att kunna lita på andra människor och ting. Tillit blir därför ett 

sätt att hantera det sociala livets osäkerhet. 
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Genom tillit skapas och bibehålls sociala relationer och handlingar kan genomföras som annars skulle 

vara omöjliga utan mycket stora transaktionskostnader. Utan tillit minskar människors förmåga att ge 

handlandet en inriktning och viljan att ta risker (Aronsson & Karlsson, 2001, s. 23). 

 

Stevrin (1998) analyserar kring tillit och utgår ifrån att tilliten är ett centralt element i sam-

hälls- och organisationskulturer. Stevrin (1998) menar också i likhet med Aronsson & 

Karlsson (2001) att vardagstilliten måste dominera över misstron, då den förstnämnde möj-

liggör mellanmänskligt handlande utan att behöva fullständig kunskap. Lund (2001), som 

intresserar sig för hur tilliten växer fram och formas under individens tidiga psykologiska 

utveckling, undrar också vilken funktion tillit fyller för människan. Svaret är att den gör 

individens upplevda värld mindre osäker och kaotisk. Inom de områden vi saknar kunskap, 

behövs tillit för att vi ska kunna känna oss säkra i situationen. Lund (2001) fortsätter sitt 

resonemang med att förklara att både tillit (positiva förväntningar) och misstillit (negativa 

förväntningar) fungerar som kaosreducerande mekanismer, vilket gör att osäkerheten i 

okända situationer minskar. Misstillit ska därför ses som en negativ form av tillit menar 

Lund (2001). 

 

Lewicki & Bunker (1996) argumenterar för att tillit har blivit en nyckelfaktor i de moderna 

tillplattade och nätverksbaserade organisationerna. En hög grad av tillit, hjälper till att re-

ducera transaktionskostnader och framtida osäkerhet. Tilliten minskar även nödvändigheten 

av att ständigt behöva göra avsättningar, för att möjligheten till ett opportunistiskt beteende 

bland deltagarna ska kunna förekomma. Misztal (1996) lyfter fram att det finns ett stort 

omfång av fördelar som tillit frambringar. Tillit kan bland annat ses som en nödvändig in-

grediens för att upprätthålla stabila förhållanden, möjliggöra samarbete och skapa förutsätt-

ningar för även de mest enklaste former av vardagliga interaktioner. Misztal (1996) citerar 

Nicklas Luhmann (1979): 

 

Without trust only very simple forms of human cooperation which can be transacted on the spot are 

possible, and even individual action is much too sensitive to disruption to the capable of being 

planned, without trust, beyond the immediately assured moment (Misztal 1996 s. 12). 

 

Misztal (1996) menar också att tillit är nödvändigt för att underlätta effektiv problemlös-

ning, eftersom det uppmuntrar utbytet av relevant information och avgör om gruppmed-

lemmarna är beredda på att låta andra påverka deras beslut och aktioner. 

 

3.3  Det oskrivna/outtalade kontraktet 

3.3.1  Vad är ett oskrivet/outtalat kontrakt?  

Isaksson (2001) menar att ett anställningskontrakt innehåller två sidor, en formell (reglerad 

genom avtal och regler) och en informell som bygger på de vardagliga mellanmänskliga 
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relationerna på arbetsplatsen. Dessa relationer grundar sig på hur givna villkor, förvänt-

ningar, löften och förtroenden mellan arbetsgivaren och arbetstagaren tolkas och upplevs. 

Isaksson (2001) benämner detta begrepp för det psykologiska kontraktet. Enligt Andersson 

& Schalk (1998) lanserades begreppet redan under 1960-talet av Argyris, som använde det 

för att beskriva arbetsrelationen i två fabriker mellan arbetarna och deras förmän Även 

Schein började tidigt intressera sig för de psykologiska kontrakten och definierade dem på 

följande sätt under 1960-talet; 

 

A set of unwritten expectation present at each moment between each member of the organization and 

others in the organization (Anderson & Schalk 1998, s. 638). 

 

I en svensk studie av Zetterberg m.fl. (1983), beskriver författarna ett fenomen de själva 

benämner ”det osynliga kontraktet”. De menar att det finns överenskommelser mellan ar-

betsgivaren och arbetstagaren, så kallade osynliga band, utöver det formella som regleras i 

avtal och regler. De förklarar de osynliga banden på följande sätt; 

 

De är oskrivna, och representerar ett samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare beträffande i 

huvudsak de icke-materiella aspekterna av arbetslivet: lojalitet, förtroende, utvecklingsmöjligheter, 

hänsynstagande när man har svåra personliga bekymmer, öppen kommunikation, tillgängliga över-

ordnade, bra arbetsgemenskap. De informella banden och överenskommelserna ingjuter liv i det for-

mella kontraktets livlösa strukturer. De förvandlar ett osynligt ömsesidigt åtagande till psykologisk 

verklighet (Zetterberg m. fl., 1983, s. 152). 

 

Rousseau (1995) skiljer sig från Isaksson (2001) och menar att det psykologiska kontraktet 

endast omfattar arbetstagarens förväntningar på anställningen. Enligt Rousseau (1995) har 

förekomsten av psykologiska kontrakt blivit allt mer viktiga nu än tidigare. Detta beror på 

den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden, som medför att de individuella avtalen mellan 

arbetsgivare och anställd blir mer förhandlingsbara och komplexa. Då psykologiska kon-

trakt grundar sig på både explicita och implicita löften, är det inte alltid säkert att parterna 

ens är medvetna om dem (Rousseau, 1995). Isaksson (2001) skiljer det psykologiska kon-

traktet ifrån normativa och sociala kontraktsformer. Det normativa omfattar nämligen 

gruppnivå och den sociala samhällsnivå, medan det psykologiska enbart berör individen 

och dennes förhållande gentemot arbetsgivaren. Syftet med det psykologiska kontraktet är, 

liksom med andra former av likande osynliga överenskommelser, att dämpa osäkerheten 

och istället öka förutsägbarheten för de inblandade parterna. 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) diskuterar hur arbetsgivare emotionellt kan behålla kvar duk-

tiga medarbetare i organisationen. De förklarar hur de ser på psykologiska kontrakt på föl-

jande sätt: 

 

Begreppet psykologiskt kontrakt används i bildlig betydelse för att beskriva de informella antaganden 

och förväntningar som kan prägla relationen mellan organisation och anställda, ser ut den enskilda 

medarbetarens perspektiv. Sådana formas med utgångspunkt i löften som man har gett till varandra, 
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och i ömsesidighet och förtroende. Så länge det från medarbetarnas sida upplevs att kontraktet upp-

rätthålls stannar de i organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 286). 

 

Det finns enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) tre sätt att binda medarbetare till organisatio-

nen med hjälp av informella kontrakt. Den första är med hjälp av normativa band, som upp-

står då arbetsgivaren gjort något betydelsefullt för den anställde vilket gör att denne känner 

sig skyldig till en motprestation. Det andra är genom att se till att den anställde trivs bra 

inom organisationen, där det exempelvis är viktigt att ha en bra relation till arbetskamrater, 

att man delar företagets värderingar, känner sig som en del av organisationen och att ar-

betsuppgifterna är stimulerade. Den tredje och sista varianten är att kostnaden för den an-

ställde att sluta, är högre än vinsten av att lämna organisationen. Arbetstagaren har kanske 

under sin tid på företaget skaffat sig en specialkompetens för just den typen av arbete eller 

fått förmåner som han eller hon blir av med (a.a). 

3.3.2  Kontraktets innehåll och dimensioner 

Isaksson (2001) menar att en rimlig ersättning för den arbetsinsats individen gör, är en 

grundläggande faktor för det oskrivna/outtalade kontraktet. Det finns dock många uppfatt-

ningar om hur hårt arbete som ska läggas ner för den lön arbetstagaren tjänar. De anställda 

har dessutom olika uppfattningar kring frågor som berör anställningstrygghet, utbildnings- 

och karriärmöjligheter eller andra förmåner, stöd på och utanför arbetsplatsen i ersättning 

mot lojalitet samt vilka krav på att ställa upp vid kriser med mera. Det oskrivna/outtalade 

kontraktets innehåll handlar helt enkelt om vilka skyldigheter och rättigheter arbetstagaren 

upplever gentemot arbetsgivaren. 

 

Anderson & Schalk (1998) presenterar två former av oskrivna/outtalade kontrakt; det tran-

saktionella och det relationella. Den relationella kontraktformen skiljer från den förstnämn-

de, då arbetstagarens arbetsuppgifter och ansvar gentemot arbetsgivaren inte är klart utfor-

made, utan mer flexibla och dynamiska. Den transaktionella kontraktformen däremot är 

mer tydligt definierad och den anställde vet var gränserna för dennes engagemang och an-

svar går någonstans. Enligt Isaksson (2001) karaktäriseras innehållet av det transaktionella 

kontraktet av ekonomiskt och materiellt utbyte, som finns tydligt reglerat för båda parter, 

till exempel arbetsinsats kontra lön. Det relationella kontraktet däremot, präglas av ett emo-

tionellt förhållande mellan arbetsgivare och anställd, där kontraktets omfattning är mera 

mångsidigt och underförstått. Förväntningarna på arbetsgivaren blir då ofta högre, i gengäld 

mot att arbetstagaren visar högre motivation och pålitlighet. Eftersom alla relationer mellan 

arbetsgivare och anställd inte kan regleras i avtal, så fyller de relationella kontrakten en 

viktig funktion, genom att minska osäkerheten och istället öka förutsägbarheten gällande 

rättigheter och skyldigheter för arbetstagaren (Anderson & Schalk, 1998). 

3.3.3  Att bryta eller förändra kontraktet 

Att inneha ett oskrivet/outtalat kontrakt kan ses som en process, som omfattar hur kontrak-

tet kom till, vem som är motpart, hur det förändras med tiden och hur det bryts. De senaste 
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decenniernas arbetsmarknadstrend med ökad flexibilitet och rörlighet, tror Isaksson (2001) 

har medfört ökade kontraktsbrott, där framförallt arbetsgivaren upplevs vara den svikande 

parten. Kraven på snabb marknadsanpassning, har lett till ökade omorganisationer och per-

sonalnerdragningar, som i många fall leder till besvikelse för de anställda. Detta får negativ 

betydelse för arbetstagarnas tillit gentemot arbetsgivare och organisationer, samt påverkar 

indirekt det oskrivna/outtalade kontraktet och vilka skyldigheter respektive rättigheter en 

anställd upplevs ha. Det finns dock många förklaringar till varför de anställda ofta upplever 

att det oskrivna/outtalade kontraktets bryts. En förklaring, tror Isaksson (2001) kan vara en 

bristande överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, det vill säga att de tol-

kar rättigheterna och skyldigheterna på skilda sätt. En annan förklaring är helt enkelt att de 

anställda upplever att arbetsgivaren inte lever upp till kontraktets förväntningar, utan bryter 

överenskommelsen. Reaktionen hos den anställde vid ett kontraktsbrott beror till viss del på 

om denne ger arbetsgivaren hela ansvaret för den uppkomna situationen, samt hur betydel-

sefullt det brutna löftet upplevs för arbetstagaren (Isaksson, 2001). Känner arbetstagen en 

stor tillit för arbetsgivaren, kan ett kontraktsbrott få stora konsekvenser och sveket upplevas 

väldigt negativt. Vanliga reaktioner hos den anställde brukar då vara en lägre tillfredsstäl-

lelse med arbetet, bristande tilltro till arbetsgivaren och en minskad lojalitet (Anderson & 

Schalk, 1998).  

3.3.4  Tillitens betydelse för kontraktet  

Isaksson (2001) gör ett försök att koppla samman tillit och det oskrivna/outtalade kontrak-

tet, vilket är svårt då båda begreppen grundar sig i förväntningar och där ett brott kan få 

allvarliga konsekvenser. Isaksson menar i alla fall på att tillit eller tillitsbrist kan ses som ett 

kognitivt filter, som styr och påverkar hur motpartens agerande tolkas, vilket även läggs till 

grund för hur det psykologiska kontraktet kommer att uppfattas. Vid specifika arbetslivsre-

lationer byggs tilliten upp genom direkta erfarenheter från liknande situationer, men även 

individens grundläggande tillit till andra människor är viktig och påverkar. Isaksson (2001) 

menar att: 

 

Tillit i en arbetsrelation utvecklas över tid genom värdering av vad den andra parten gör och vad man 

får veta om varandra. Tillit mellan personer som inte känner varandra skiljer sig från en relation som 

funnits länge (Isaksson 2001, s. 183). 

 

Detta tror Isaksson (2001) kan vara en förklaring till varför korttidsanställda har mer be-

gränsade förväntningar på det oskrivna/outtalade kontraktet, än arbetstagare som arbetat 

länge för samma arbetsgivare har. Då tilliten är begränsad, sänks också förväntningarna på 

att arbetsgivaren ska leva upp till alla de skyldigheter som arbetstagaren i normala fall 

tycker att en arbetsgivare har. Allt eftersom tiden går och relationen mellan de båda parter-

na växer, ökar också arbetstagarens förväntningar på att organisationen ska uppträda på ett 

bra sätt. Isaksson (2001) lägger också till att i en arbetsrelation där både parten känner var-

andra väl och har en hög tillit, finns också utrymme för att tolerera mindre brott och att ha 

förståelse för varandras snedsteg. Då ett psykologiskt kontrakt bryts, finns två möjliga 
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handlingsalternativ för arbetstagaren; att lämna organisationen eller stanna kvar och omför-

handla det psykologiska kontraktet, vilket medför att arbetstagaren sänker sina förväntning-

ar på arbetsgivaren. Det första alternativet är en vanlig reaktion om den anställde redan 

känner en låg tillit till arbetsgivaren. Vid det senare alternativet finns troligtvis en någor-

lunda stark tillit mellan de båda parterna, vilket gör att den anställde är beredd att stanna 

kvar, förhandla om kontraktet och möta arbetsgivaren på en ny nivå (Isaksson, 2001). 

3.4  Sammanfattning av litteraturöversikten 

Gergen (2009) menar att en individ förstås bäst utifrån det relationistiska perspektivet, som 

innebär att denne är framvuxen och formad ur sina sociala relationer. Israel (1981) anser 

därför att språket bör utgöra grundvalet för vår kunskapsanalys och att en persons hand-

lingar alltid är något som är utfört mellan individer och i en bestämt situation.  

Tillit är enligt Aronsson & Karlsson (2001) ett mångfacetterat begrepp. Stevrin (1998) me-

nar därför att tillit ska ses som ett öppet begrepp, som inte ska få sin slutgiltiga betydelse 

fastställd. Olika definitioner av begreppet tillit presenteras av Misztal (1996), men även 

från Rothstein (2003). Det finns även analysmodeller för att studera mellanmänsklig tillit, 

som kan förklaras genom att se individens handlande, som antingen rationellt kalkylerande 

eller som ett moraliskt påbud (Rothstein, 2003; Kramer & Tyler, 1996). I en affärsrelation 

finns det enligt (Lewicki & Bunker) tre typer av tillit som baseras på antingen; kalkyleran-

de, kunskap eller identifikation. Stevrin (1998) belyser att tilliten behövs för att möjliggöra 

mellanmänskligt handlade, utan att behöva fullständig kunskap gentemot den andra parten. 

Tillit kan enligt Isaksson (2001) ses som ett kognitivt filter, som styr och påverkar hur mot-

partens agerande tolkas, vilket även ligger till grund för hur det oskrivna/outtalade kontrak-

tet kommer uppfattas. Ett oskrivet/outtalat kontrakt grundar sig på hur givna villkor, för-

väntningar, löften och förtroenden mellan arbetsgivaren och den anställde tolkas och upp-

levs (Isaksson, 2001). Anderson & Schalk (1998) presenterar två former av oskriv-

na/outtalade kontrakt. Den relationistiska kontraktsformen innebär att den anställdes ansvar 

gentemot arbetsgivaren inte är klart utformad, utan mer flexibel och dynamisk. Det finns ett 

emotionellt förhållande mellan parterna, som gör att kontraktets omfattning är mera mång-

sidigt och underförstått. Det transaktionella kontraktet är istället tydligt definierat och den 

anställde vet var gränserna för dennes engagemang och ansvar stäcker sig. Det transaktio-

nella kontraktet karaktäriseras därför av ett tydligt ekonomiskt och materiellt utbyte mellan 

parterna. 
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4.Metod 
Detta kapitel kommer att belysa den metod som använts för att genomföra studien och presentera 

vilket vetenskapligt förhållningssätt som använts och varför. Val av litteratur och studieobjekt 

kommer att diskuteras, samt hur det empiriska materialet samlats in, bearbetats och analyserats. 

 

4.1 Förkunskaper 

Jag har erfarenhet från bemanningsbranschen både som konsult och som intern personal. 

Som konsult har jag arbetat för två bemanningsföretag, där jag på det första bemanningsfö-

retaget var jag uthyrd till en produktion och arbetade dagtid under tre veckors tid. Vid det 

andra tillfället arbetade jag på ett annat bemanningsföretag och för två olika kunder. Det 

första uppdraget var som monterare och sträckte sig under en månads tid. Det andra upp-

draget var som lagerhanterare och varade under två veckors tid. Under alla dessa tre upp-

drag var jag visstidsanställd. 

I skrivande stund  arbetar jag extra som studentassistent internt hos den arbetsgivare i studi-

en som kallas ”bemanningsföretag 2”. Detta har jag gjort under cirka tio månaders tid och 

innan dess har jag också haft en praktik på tio veckor internt hos samma arbetsgivare. Jag 

har dock inte haft någon kontakt med de två intervjuade konsulterna, men jag har arbetat 

tillsammans med den kandidatansvariga interna personalen som jag har intervjuat. Därför 

har jag en förförståelse inom mitt valda forskningsområde, då jag känner till hur den interna 

personalen arbetar, vilka problem som kan uppstå och även hur det känns att vara anställd 

som konsult. 

4.2  Metodval 

Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt vid val av metod och två av dem är positi-

vismen och hermeneutiken (Patel & Davidsson, 2003). Förhållningssätten kan ha vissa lik-

heter, men kan även skilja sig ifrån varandra väsentligt. I vissa fall kan skillnaderna vara så 

stora, att förhållningssätten har helt olika syn på hur människan, världen och kunskap ska 

uppfattas. Inom forskningen idag och framförallt inom human- och beteendevetenskapliga 

discipliner, existerar flera förhållningssätt parallellt med varandra. Det är viktigt att känna 

till de olika förhållningssätten, eftersom den kunskap som producerar måste kunna ifråga-

sättas och diskuteras, utifrån forskarens val av vetenskapligt förhållningssätt, menar Patel & 

Davidsson (2003). 

Positivismen, som har rötter inom empiristisk och naturvetenskaplig tradition, innebär att 

kunskap kan säkerställas och för alltid bli giltig. För att få klarhet i vad som är vetenskap 

och vad som inte är det, använder positivisterna en skiljelinje, verifikationsprincipen, som 

går ut på att det måste finnas ett tänkbart sätt att avgöra huruvida ett påstående är sant eller 

inte, annars är påståendet meningslöst. De utsagor som därför ska verifieras eller falsifieras 
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måste därför vara kognitivt meningsfulla, genom att de går att pröva genom antingen ob-

servationer eller via erfarenheten. Det hermeneutiska synsättet innebär, till skillnad från 

positivismen, att forskaren alltid har en förförståelse, både om sig själv och om världen, 

vilket påverkar hur denne kommer att uppfatta och tolka det som upplevs. Hermeneutiken 

kan därför sägas vara en tolkningslära, som går ut på att studera, tolka och försöka förstå 

människan och världen (Grimen & Gilje, 2007). 

I studien undersöks hur den interna personalen och konsulterna, inom ett bemanningsföre-

tag, ser på samarbete, tillit och ömsesidiga förväntningar i relationen till varandra. Jag har 

därför valt att använda ett hermeneutiskt förhållningssätt, då jag vill skapa en helhetsbild 

och utifrån min förförståelse, försöka tolka och förstå de båda parternas syn på dessa frågor 

(Patel & Davidsson, 2003). Då forskaren ska förstå ett fenomen eller försöka hitta ett möns-

ter, så menar Trost (2005) att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. Patel & Davidsson 

(2003) menar att det finns olika tekniker för att samla information, de beskriver fördelen 

med att använda sig av kvalitativa intervjuer på följande vis; ”Syftet med en kvalitativ inter-

vju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den in-

tervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (s. 78). Forskaren bör välja 

metod efter vilket syfte och vilka frågeställningar studien har. Mitt val föll därför på att 

genomföra kvalitativt orienterade intervjuer, då jag anser att det lämpar mitt undersök-

ningsområde bäst. 

Alvesson & Sköldberg (2008) skriver att det finns olika förklaringsansatser att utgå ifrån, 

där de två vanligaste är induktion och deduktion. Den förstnämnde innebär att forskaren 

utgår ifrån datainsamlingen och formar en teori utifrån dessa. Vid användning av den sist-

nämnde däremot, så utgår istället forskaren ifrån en teori som denne försöker förklara empi-

rin med. Det finns även en tredje variant som kombinerar de induktiva och deduktiva ansat-

serna, abduktion. Den innebär att forskaren utgår ifrån empirin, men att tidigare teorier inte 

avvisas utan också används i studien. Jag har valt att använda mig av en abduktiv förståel-

seansats i min studie. Den har ett deduktivt karaktärsdrag av den anledning att jag först 

genomförde en litteraturöversikt, som sedan låg till grund för min intervjuguide. Samtidigt 

utgår jag ifrån den insamlade empirin, eftersom förkunskaperna inom det specifika pro-

blemområde jag valt är begränsade.  

4.3  Urval av data 

Jag har tagit kontakt med två olika bemanningsföretag. Det ena bemanningsföretaget arbe-

tar jag extra för som studentassistent och det andra fick jag kontakt med genom ett men-

torskapsprojekt, som jag var ordförande i. Valen av bemanningsföretag kan därför ses som 

ett bekvämlighetsurval, som kan vara användbart då det är svårt att hitta lämpliga företag 

som vill ställa upp i undersökningen (Bryman, 2002). Då jag ville fånga en så bred bild 

som möjligt av undersökningsområdet, bad jag kontaktpersonerna hos båda bemanningsfö-

retagen, att få intervjua en intern personal med mycket konsultkontakt och två konsulter, 

varav en inom tjänstemanna- och en inom kollektivsidan, både ska vara heltidare. På så vis 
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var även urvalet av strategisk art, då jag ville få möjligheten att upptäcka så många kvalité-

er som möjligt av problemområdet. 

Jag valde att genomföra sex intervjuer, då det passade studiens tidsbegränsning väl och att 

jag dessutom skulle få tillräcklig spridning för att få en förståelse över situationen. Risken 

med att genomgöra ännu fler intervjuer, är att kvalitén skulle bli lidande och jag som fors-

kare skulle känna mig stressad under genomförande av undersökningen. Jag poängterade 

för kontaktpersonen hos det bemanningsföretag där jag arbetar extra internt, att jag ville 

intervjua konsulter som jag inte själv haft någon kontakt med tidigare, för att på så vis und-

vika bias.  

4.4  Datainsamling 

Jag fördjupade mig först inom problemområdet och gjorde en litteraturöversikt över de hu-

vudområden studien berör. Jag sökte efter relevanta artiklar och litteratur med hjälp av Lin-

néuniversitetets databas och använde mig av nyckelorden: bemanningsföretag, tillit, 

oskrivna/outtalade kontrakt, konsult och intern personal Jag valde sedan ut de artiklar och 

den litteratur som lämpade sig bäst för min studie. Med litteraturöversikten som grund ut-

formade jag två intervjuguider, där den ena riktade sig mot konsulterna (se bilaga 1) och 

den andra mot den interna personalen (se bilaga 2). 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer, där jag utgår ifrån min intervjuguide, 

men att respondenterna får stor frihet att utforma svaren som de vill. Frågorna behöver inte 

heller komma i samma ordning under alla intervjutillfällena och jag har rätt att på ett flexi-

belt sätt ställa följdfrågor, som anknyter till något respondenterna säger (Bryman, 2002). 

När jag fick svar från kontaktpersonerna på bemanningsföretagen vilka personer jag skulle 

få intervjua, tog jag kontakt med de tilltänkta respondenterna och skickade ut information 

kring undersökningens syfte, genomförande och innehåll (se bilaga 3). 

Innan det var dags för intervjuerna så genomförde jag också en testintervju, för att eventu-

ellt justera någon fråga, bli bekväm i situation samt bli bättre förbered på att komma med 

eventuella följdfrågor (Patel & Davidsson, 2003). Det var en kompis som arbetar för ett 

bemanningsföretag som konsult som ställde upp till att vara försökskanin. Sedan var det 

dags för intervjuer. Jag bad mina kontaktpersoner på bemanningsföretagen att intervjuerna 

skulle genomföras i en lugn och behaglig miljö och i ett stängt intervjurum utan några stör-

ningsmoment. Så blev också fallet under samtliga sex intervjuer. 

Jag började med att informera om att intervjun är anonym och att intervjupersonen har rätt 

att inte behöva svara på någon fråga om den inte vill. Sedan förklarade jag återigen studiens 

syfte och upplyste om vilket fokus jag är intresserad av. Avslutningsvis berättade jag också 

att intervjun kommer att spelas in, så jag kan lyssna på den efteråt och renskriva vad perso-

nen har sagt. Äntligen var det dags att påbörja intervjuerna och under cirka 45 minuters tid 

ställde jag frågor om intervjupersonen historia hos bemanningsföretaget, hur relationen 

med den interna personalen respektive konsulterna ser ut, hur de tycker att samarbetet fun-

gerar, hur de ser och vilken tillit som finns till den andre parten samt vilka ömsesidiga för-
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väntningar som finns i anställningsförhållandet. Jag utgick ifrån intervjumanualen, men 

beroende på hur intervjupersonerna svarade, så anpassade jag följdfrågorna därefter. 

Innan intervjutillfällena så var jag noggrann med att försöka nollställa mina tidigare erfa-

renheter, både som konsult och intern personal, och istället fokusera på att försöka förstå 

intervjupersonens sätt att se på relationen, utifrån dennes perspektiv. Även om jag många 

gånger kanske förstod vad intervjupersonen menade, så bad jag ändå denne att förklara mer 

utförligt hur de menar då de kommer med ett svar som går att tolka på lite olika sätt. Jag 

påpekade också under intervjutillfällena att respondenterna gärna får komma med frågor 

om det är något oklart rörande studiens syfte eller någon enskild fråga.  

4.5  Bearbetning och analys av data 

Efter att intervjuerna var avklarade, så väntade transkribering av materialet. Jag lyssnade 

igenom varje intervju och skrev ner ordagrant i ett dokument om vad som sades. På så vis 

fick jag en bra överblick om vad varje intervjuperson svarat och det blev lättare att analyse-

ra materialet. Då min litteraturöversikt och intervjuguide var uppbyggd på ett kategorise-

rande av de områden jag var intresserad av i min studie, så var det lätt att samla responden-

terna svar till de tillhörande kategorierna. Jag sållade även efter hand bort information som 

inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt var det viktigt att behålla 

helhetsbilden, för att förstå hur intervjupersonen upplever relationen med sin motpart. 

För att göra resultatdelen mer levande och för att läsaren själv ska få möjlighet att tolka 

respondenternas svar, så skrev jag ner citat om intressanta aspekter, som publiceras i studi-

en. Intervjupersonerna har också fått fiktiva namn, för att dölja deras identitet. Anledningen 

till detta var för att jag tycker det är viktigt att de ska kunna säga hur de tycker och känner, 

utan att i efterhand bli utpekade för det. Deras svar blir annars kanske styrda, då det vet att 

studien kommer att publiceras offentligt.  

4.6  Studiens trovärdighet 
I kvantitativa undersökningar förs det alltid en diskussion om studiens validitet och reliabi-

litet. Med validitet menas att forskaren undersöker det som är meningen att denne ska ta 

reda på, och med reliabilitet syftar man på studiens tillförlitlighet, det vill säga att någon 

annan ska kunna göra om studien och få samma resultat (Thurén, 2007). Jag tycker det kan 

vara viktigt även i en kvalitativ studie att diskutera om forskaren har undersökt rätta aspek-

ter och vilket tillförlitlighet undersökningen har. Sedan är det klart att min studie knappast 

kan vara tillförlitlig gällande resultatet, då jag endast har intervjuat fyra konsulter och två 

personer med interna tjänster. Dock tycker jag det är intressant att fundera kring vilka fak-

torer som kan ha påverkat mitt resultat. 

Förhoppningsvis har jag fått en mer bred spridning på mina respondenter, då jag intervjuat 

personer från två bemanningsföretag, som har lite olika rutiner för sin personalhantering. 

Dock är urvalet av intervjupersonen inte slumpmässigt, då mina kontaktpersoner hos be-

manningsföretagen själva valde ut respondenter, även om jag visserligen hade en del öns-
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kemål som de levde upp till. Jag fick ändå en känsla över att de valde ut och frågade kon-

sulter som de kände att samarbetet fungerade väl med. Det är väl en rimlig gissning att be-

manningsföretagen gärna vill att jag och eventuellt läsarna ska uppfatta de som positiva 

företag, men nöjda och lojala anställda. De intervjuade konsulterna, och den interna perso-

nalen med för den delen, visste om att personer inom bemanningsföretaget kommer att få ta 

del av rapporten och att den kommer vara en offentlig handling. Även om deras namn i 

studien är fiktiva, så är det inte speciellt svårt för den interna personalen att gissa ut vilken 

konsult som är vem i rapporten. De vet ju om vilka som har blivit intervjuade. Det kan ha 

påverkat framförallt konsulterna till att undvika negativa synpunkter om arbetsgivare, då de 

vill skydda sina egna intressen. Jag uppfattade dock alla respondenter som avslappade, 

trygga och öppna, så förhoppningsvis var de ärliga i sina svar. 

Jag intervjuade konsulterna inom bemanningsföretag ett under förmiddagen, då de var ledi-

ga från uppdrag, medan jag intervjuade konsulterna inom det andra bemanningsföretag sent 

på eftermiddagen, då de precis var klara med åtta timmars arbete. Jag upplevde att det var 

en viss skillnad i engagemang och att de sistnämnde konsulterna var lite slitna när jag in-

tervjuade dem. Till sist kan det också ha påverkat studiens tillförlighet att det första beman-

ningsföretags interna respondent, endast hade arbetat för den arbetsgivaren i två månaders 

tid. Hon kände själv att hon inte riktigt kommit in i arbetet fullt ut och avböjde också att 

svara på några enstaka frågor, där hon kände att hon inte var tillräckligt insatt. Den andra 

interna personalrespondenten arbetade främst med studentpoolerna hos den arbetsgivaren, 

och hade egentligen inte ansvar över heltidsarbetarna. Dock hade hon en hel del kontakt 

med dem också samt erfarenhet från att samarbeta med dessa konsulter.  

4.7  Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) finns till hands i syfte för att fungera som en vägledare för forska-

ren om hur denne ska bete sig för att skydda individen och de forskningskrav som finns. 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra särskilda huvudkrav som forskaren bör eftersträva; des-

sa är kraven på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Kravet på informa-

tion innebär att respondenterna blir informerade om studiens syfte och upplägg, vilka risker 

som finns, att de medverkar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Detta har jag informerat samtliga intervjupersoner om och de har även fått ta del av resul-

tatdelen efter den blev färdigställd, för att bekräfta att de blivit rätt uppfattade. Samtycke-

kravet innebär att respondenterna själva har rätten att bestämma om de vill medverka i un-

dersökningen, efter att de blivit informerade om dess innehåll. Alla respondenter i min stu-

die har velat ställa upp, då jag informerade dem om studien innan intervjutillfället (se bila-

ga 3). Det tredje kravet, om konfidentialitet, betyder att respondenternas privata data inte 

kommer att redovisas och att personuppgifterna skyddas från obehöriga. I min studie har 

respondenterna fått fiktiva namn och detaljerade fakta undanhålls för läsaren, av anledning 

av att dölja deras identitet. Det sista kravet, nyttjande, innebär att uppgifter om responden-

terna endast får användas i forskningsändamål, vilket också är fallet i denna studie. Bandin-

spelningarna raderas direkt efter att studien är färdigställd och likaså transkriberingsmateri-

alet.  
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5.Resultat 
Under denna del redovisas det resultat utifrån de intervjuer som gjorts på konsulter och intern 

personal. Svaren är sammanfattade kategoriskt efter hur intervjumallen är formulerad, med rubri-

kerna: presentation, relation till den andra parten, samarbete, deras syn på tillit och tillit gentemot 

den andra parten, ömsesidiga förväntningar och underförstådda normer i praktiken. 

 

5.1  Konsulternas intervjusvar 

5.1.1  Konsultpresentation 

Den 1:a konsulten arbetar för bemanningsföretag 1 och tillhör tjänstemannasidan. Konsul-

ten är en kvinna, 26 år fyllda, och har varit hos sin nuvarande arbetsgivare i lite mer än två 

års tid. Kvinnan, som i fortsättningen kommer att kallas för ”Lisa”, går just nu hemma på 

garantilön och väntar på nytt uppdrag. Tidigare har Lisa haft uppdrag som telefonist, regi-

strator och deklarationsregistrerare. Just nu hjälper även Lisa till lite grann inne på beman-

ningsföretagets interna kontor med urval i rekryteringsprocesser. Lisa är tillsvidareanställd 

och har under tidigare uppdrag arbetat vardagar med vanliga kontorstider. 

Den 2:a konsulten tillhör också det 1:a bemanningsföretaget, men arbetar istället under kol-

lektivavtal. Konsulten som är 32 år, kommer att kallas för ”Niklas” i studien och har arbetat 

inom bemanningsföretaget sedan åtta månader tillbaka. Niklas har varit uthyrd till samma 

kund under anställningstiden, där han är lagerarbetare och hanterar gods med olika truckar 

som verktyg. Niklas är tillsvidareanställd och jobbade först efter tvåskift, men på senare tid 

har arbetstiderna blivit mer oregelbundna och varierar från dagar, kvällar, nätter och helger, 

beroende på kundens behov. 

Den 3:e konsulten, ”Anna”, är 27 år och arbetar för det 2:a bemanningsföretaget, vilket hon 

har gjort i sju månader. Anna tillhör tjänstemannasidan och har under sin anställning varit 

uthyrd som receptionist på ett företagshotell, där även hennes arbetsgivare hyr in sig och 

har kontor. Anna har en projektanställning och arbetar heltid  på vardagar under vanliga 

kontorstider. 

Den 4:e konsulten är en kvinna, som är 20 år och kommer i fortsättningen att kallas 

”Emma”. Hon arbetar för bemanningsföretag 2 och har gjort det sedan två år tillbaka. 

Emma tillhör kollektivsidan och arbetar just nu heltid på ett lager och är tillsvidareanställd. 

Emma har tidigare varit behovsanställd hos bemanningsföretaget och arbetat extra hos flera 

kunder inom lager, produktion, postsortering och servicetjänster. Sedan fem månader till-

baka har hon haft sin nuvarande heltidstjänst.  
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5.1.2  Relationen med den interna personalen 

De fyra konsulterna har alla en liknande arbetssituation med den interna personalen. Deras 

första personliga kontakt sker vid anställningstillfället, där konsulterna får information om 

uppdraget och en introduktion om hur det är att arbeta för bemanningsföretaget. Efter att 

anställningen påbörjats sker också en uppföljning, där den interna personalen stämmer av 

med konsulterna om de trivs och hur det fungerar på den nya arbetsplatsen. Fortsättningsvis 

kännetecknas även de fyra konsulternas relation med den interna personalen, av att det 

ständigt sker en dialog via kortare möten, där den interna personalen ger feedback, svarar 

på frågor, planerar för kommande arbetsperiod eller kommer med relevant information som 

berör konsultens arbete. Kontakten sker antingen genom att den interna personalen åker ut 

till kunden och tar sig tid för en kortare avstämning med konsulten, eller via telefon där 

samma samtalsämnen tas upp. 

På bemanningsföretag 1 har även konsulterna fått möjlighet att delta på gemensamma träf-

far med både den interna personal och andra konsulter inom samma organisation. De ge-

mensamma träffarna, som sker någon eller några gånger per år, har gestaltat sig i form av 

middagar, fester och ”afterwork”. Utav konsulterna är det endast Anna från bemanningsfö-

retag 2, som haft ett löne- eller medarbetaresamtal, där hon tillsammans med den interna 

personalen i lugn och ro samtalat om kommande uppdrag. Niklas och Emma, som tillhör 

kollektivsidan, har enligt avtal inte möjlighet att förhandla om lön, då bådas inkomst går 

under en genomsnittligförtjänstlön, som baseras på de lönenivåer som tillämpas hos kun-

den. De båda tjänstemännen Anna och Lisa har varit ute och ätit lunch ihop med den inter-

na personalen. I den förstnämndes fall var lunchen ett tillfälle för uppföljning, där den in-

terna personalen gav feedback på hur kunden tyckte att Anna fungerande, samt att Anna 

fick berätta hur hon trivdes och hur hon såg på sin framtid inom bemanningsföretaget. 

När det gäller information om vad som händer inom bemanningsföretaget, så får konsulter-

na själva gå in på intranätet för att hålla sig uppdaterade. Detta sker regelbundet, då konsul-

terna registrerar sina arbetade timmar där. Anna har dessutom fått ta del av viktig informa-

tion via e-post, som den interna personalen skickade ut då de ändrade sina sjukfrånvaroruti-

ner. Även Niklas kan få e-post från den interna personalen, men det gäller då främst om ett 

ledigt jobb dyker upp som passar hans yrkesprofil. På frågan om konsulterna känner sig 

som en del av bemanningsföretaget blir svaren splittrade. Anna menar på att eftersom hon 

haft ett och samma uppdrag under hela sin anställningstid, så är det väl främst kunden som 

hon känner tillhörighet oss, eftersom det är de som hon har den dagliga kontakten med. 

Även Emma, som också tillhör bemanningsföretaget två, är inne på samma linje, men läg-

ger till att när hon tidigare var på lite olika uppdrag, så kände hon större tillhörighet till be-

manningsföretaget än hos kunderna. Det är dock skillnad nu, menar Emma, då hon numera 

bär kundens kläder och har nästan all kontakt med dem. Lisa följer samma linje och känner 

sig inte heller som en del av sin arbetsgivare, då hon varit ute på långa uppdrag och mesta-

dels haft kontakt med kunden. Hon beskriver situationen på följande vis; 

Jag gör kompromisser med kunderna om hur jag ska arbeta, vilka arbetstider som gäller och annat. 

Bemanningsföretaget har inget att säga till om. Jag får lönen av dem, men så mycket mer är det inte … 
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Just nu känner jag mig mer som en del av bemanningsföretaget. Nu när jag inte har något uppdrag 

och kikar på framtiden. Jag jobbade fyra veckor under februari, men annars har jag inte haft något att 

göra på hela året. Därför har jag haft mycket kontakt med dem på kontoret, för att se hur det ser ut i 

framtiden. 

 

Niklas är den enda som alltid känner sig som en del av bemanningsföretaget. Han upplever 

situationen så här; 

Chefen på bemanningsföretaget har alltid mest kontakt med en viss person ute hos kunden. Någon som 

har lite mer koll på läget. Just nu känner jag att chefen litar på mig och jag på henne, så hon kan frå-

ga mig om allt är bra och om alla sköter sig. Det tycker jag är bra. Jag har lite som en roll av arbets-

ledare som håller koll på att allt fungerar … Vi vill inte ha folk som jobbar för företaget och skapar 

dåligt rykte att vi är dåliga arbetare. Det gillar jag inte. 

5.1.3  Samarbetet med den interna personalen 

De fyra konsulterna är överens om att det är väldigt viktigt att samarbetet med den interna 

personalen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Niklas menar på att en god relation med 

närmaste chef är ett måste för att han ska trivas, och vilja stanna kvar inom organisationen. 

Lisa ger svaret att eftersom hon inte träffar den interna personalen så ofta, är det extra vik-

tigt med en god kontakt och att viktig information kommer fram, så att en förståelse mellan 

de båda parterna kan skapas. Emma och Anna är inne på samma spår; utan ett väl funge-

rande samarbete, ökar riskerna för konflikter och oklarheter. Därför är det viktigt att rela-

tionen med arbetsgivaren är bra. 

Hur upplever då konsulterna att samarbetet med den interna personalen fungerar? Niklas 

upplever att det finns ett ömsesidigt förtroende i sin relation med den interna personalen, 

vilket gör att de kan prata öppet om allting. Anna upplever en likande situation med sin 

arbetsgivare; 

Den har varit jättebra, ingen tvekan! Har det varit något, har vi känt att vi kunnat ta upp det. De 

har frågat, varit måna om hur jag har det och sett till att kunden tagit hand om mig … De har 

känts som en minimamma, verkligen! 

 

Emma tycker också att hon har en bra kontakt med sin arbetsgivare och även om de inte 

hörs så mycket, känner hon att all information som är viktig och berör henne, kommer fram 

som det ska. Lisa tycker att den interna personalen är lätta att ha och göra med och att de 

alltid försöker se till hennes bästa. Däremot upplever hon att återkopplingen, t ex. om Lisa 

ställt en fråga som den interna personalen ska kolla upp, kan vara lite bristande. Frågan 

försvinner lätt i luften, även om problemet eller sakfrågan många gånger åtgärdas. Lisa 

lägger även till att hon i relationen med arbetsgivaren, saknar lite längre samtal, där de i 

lugn och ro kan sitta ner tillsammans och diskutera arbetssituationen. Den tiden finns inte 

menar Lisa. 
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5.1.4  Konsulternas syn på tillit 

För Emma betyder tillit att man ska kunna lita på att den andre parten håller vad den lovar 

och lever upp till dessa förväntningar. Därför känner hon tillit till personer som håller sina 

ord, medan hon tappar tillit till de som inte gör som de säger att de ska göra. För Niklas är 

en öppen kommunikation grunden för tillit. Det är genom den som parterna lär känna var-

andra och får reda på om det går att lita på den andre eller inte. Lisa beskriver sin syn på 

tillit att det som sägs i förtroende till något, inte sprids vidare utan stannar. Hon menar även 

på att tillit är att kunna säga vad man tycker och tänker, utan att det blir några efterföljder 

eller att det tas på fel sätt. De personer Lisa känner tillit för är därför de som är ärliga och 

säger vad de tycker och tänker. Slutligen beskriver Anna att tillit för henne, är när parterna 

känner förtroende för varandra, spelar med öppna kort, kan berätta vad som helst och kan 

lita på att informationen inte sprids vidare på ett sätt som inte var menat.  

5.1.5  Tillit till den interna personalen 

Hur ser då tilliten ut gentemot den interna personalen? Samtliga fyra konsulter upplever att 

relationen är tillitsfull. Både Emma och Anna menar på att de inte har någon anledning till 

att inte känna tillit för den interna personalen. Den sistnämnde förklarar att bemanningsfö-

retaget varit öppna, ärliga och schyssta ända sedan anställningstillfället, vilket är skäl till att 

känna tillit. Den förstnämnde, Emma, motiverar sin tillit för arbetsgivaren så här; 

 

Jag har inte känt att jag inte kunnat lita på dem och jag känner att man måste kunna lita på folk an-

nars kan man inte lita på någon. Dom verkar vara seriösa och det går bra, de hör av sig i tid och pra-

tar med mig och så. 

 

Niklas känner tillit till den interna personalen. Han kan t ex. berätta om det hänt något pri-

vat i hans familj, och även få råd av sin kontaktperson hos bemanningsföretaget om hur han 

kan lösa problemen. Detta upplever Niklas som väldigt skönt. Lisa tycker att det finns en 

bra konversation mellan henne och den interna personalen. Detta gör att Lisa känner sig 

trygg och hon känner att bemanningsföretaget tänker på hennes bästa och bryr sig om hen-

ne. Ingen av de fyra konsulterna känner något större behov av att tilliten mellan de och den 

interna personalen behöver stärkas, men både Lisa och Anna är inne på att lite större ge-

mensamma sammankomster eller att tid tas för att äta lunch tillsammans, ger en positiv 

inverkan på tilliten mellan parterna. 

På frågan om negativ medial publicitet om arbetsgivaren eller bemanningsbranschen som 

helhet, påverkar konsulternas tillit till den interna personalen – svarar alla fyra att det inte 

gör det. Emma menar dock att den möjligtvis skulle kunna göra det, om den negativa publi-

ceringen varit riktad direkt mot det kontor som hon tillhör och den interna personal som 

hon har kontakt med. Annars menar alla fyra konsulterna att så länge den interna persona-

len bara agerar pålitligt i deras relation, så har inte den negativa publiceringen någon bety-

delse för tilliten. Den sista tillitsfrågan jag ställde, var om bemanningsföretaget skulle ställa 

om det skulle inträffa en nödsituation. Både Lisa och Anna berättade att det faktiskt upp-
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stått en kris under deras anställning hos bemanningsföretaget. I Annas fall rörde de sig om 

sjukdom i familjen, medan Lisa både varit med om att hon själv varit sjuk samt en olycka i 

vänskapskretsen. Både Anna och Lisa har varit nöjda med arbetsgivarens agerande, känt 

stöd från deras sida och den interna personalen ordnade med allt praktiskt som att förklara 

för kunden och hitta ersättare. Lisa ger sin bild; 

Jag har varit sjukskriven två gånger för olika saker. Det var inga problem, de talade med kunden jag 

var hos och de fixade med ersättare. De såg till att jag fick gå på sjukbesöken som var planerade. De 

hade kontakt både med mig och med kunden. Den andra gången var när en kompis blivit mördad. De 

ställde upp direkt och det var inga problem att jag kom och gick lite som jag ville under en period. Det 

var bättre för mig just då att arbeta en stund om dagen, men annars ville jag bara falla ihop. Det var 

under en vecka där jag kom och gick lite, bemanningsföretaget tog kontakten med kunden och förkla-

rade läget. Jag kan inte begära mer av dem. 

 

Niklas och Emma berättar att de inte varit med om att det skett en nödsituation, men att de 

båda känner att den interna personalen nog skulle ställa upp om det behövdes. Emma be-

skriver; 

Jag har ju tillit för dem, därför tror jag att de skulle ställa upp för mig. De verkar vara seriösa och vill 

att man ska trivas på jobbet, de frågar t ex. om hur det går. De tänker nog inte endast på sitt eget syfte, 

utan är även måna om hur jag mår. 

5.1.6  Förväntningar på arbetsgivaren 

Den första frågan om förväntningar som jag ställde till konsulterna, var om de var nöjda 

med den lönen de har. Niklas och Emma, som tillhör arbetarsidan, har ingen möjlighet att 

påverka sin lön, utan de får ersättning efter det avtal som råder hos kunden. Niklas säger att 

han är nöjd med sitt avtal, medan Emma berättar att med tanke på de belastningsskador som 

kan uppstå under arbetet hos kunden, så borde både hon och de andra arbetarna hos kunden 

tjäna mer, men det är inget som bemanningsföretaget kan påverka. Lisa och Anna går under 

tjänstemannaavtal, där den personliga lönen är förhandlingsbar. Lisa svarar så här på frågan 

om hon är nöjd med sin lön; 

 

Både ja och nej. Den har inte förändrats något vidare under den tid jag jobbat här. Jag fick löneför-

höjning med en krona i december. Så det är väl inget vidare per timme. Till en början var jag absolut 

nöjd, men man tycker att man ska komma någonstans när man fått nya erfarenheter och när man har 

jobbat på de statliga verken, där det skiljer rätt mycket mellan min lön och de andras. Jag vet ju unge-

fär hur mycket bemanningsföretaget får för mig när jag är ute och då tycker jag nog att de borde skju-

ta till något mer till mig. 

 

Anna har också funderingar kring lönefrågan, hon svarar så här; 

Intressant fråga. Från början kanske jag tyckte att jag inte hade det. Då hade jag underbetalt i förhål-

lande till de arbetsuppgifterna som jag idag vet att jag ska ha betalt för, nu när jag precis ska gå över 
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och bli anställd hos kunden. Det är stor skillnad. Svart på vitt var jag väl inte så nöjd med det, men 

samtidigt har jag förståelse för att bemanningsföretaget inte kunnat hålla de lönerna, med tanke på att 

jag inte har så mycket utbildning och att jag mestadels jobbat tidigare, och då blir det att man arbetar 

upp sig i lön, men de måtten kunde inte bemanningsföretaget hålla. Jag har full förståelse för det, men 

det var också därför vi hade ett lönesamtal i vintras. 

 

När jag frågade konsulterna om de har förväntningar på att arbetsgivaren ska ta hänsyn till 

deras livssituation och anpassa arbetstider och uppdrag därefter, så fick jag svaret från alla 

fyra att det inte hade det. Anna förklarade att det varit tydligt från början att hon skulle ar-

beta vardagar och vanliga kontorstider (08-17), och den enstaka gång hon behövt vara le-

dig, så har det löst sig internt hos kunden. Lisa, som just nu går sysslolös och med garanti-

lön, säger att hon bara har sig själv att tänka på och är beredd att arbeta de tider som er-

bjuds. Emma har kommit överens med bemanningsföretaget att kunna arbeta vilka tider 

som helst under vardagarna. Det blir därför behovet hos kunden som styr Emmas arbetsti-

der och de varierar från dag till kväll och nattpass. Niklas befinner sig i samma situation 

som Emma. Det är kundens behov som styr hans arbetstider och de varierar också från dag, 

kväll och nattpass. Niklas har dock familj och barn att ta hänsyn till, vilket gör det svårt för 

hans privat- och arbetsliv att gå ihop. Niklas brukar då prata med den interna personalen, 

förklara situationen, och oftast går det då att hitta en anpassad lösning. 

 

Vilka förväntningar har konsulterna på att arbetsgivaren ska tillgodose dem med intressanta 

uppdrag som passar deras yrkesprofil? Både Emma och Anna har uppdragsspecifika an-

ställningar och upplever inte den frågan som särskilt aktuell. Niklas är nöjd med sitt nuva-

rande uppdrag, men tror att bemanningsföretaget skulle lyssna på hans önskemål om det 

blir aktuellt; ”det skulle nog inte vara några problem, de är rätt duktiga på det där med att 

man ska trivas med det jobb man har”. Tjänstemannaanställda Lisa menar på att arbetsgiva-

ren bör tillgodose med uppdrag som passar hennes yrkesprofil, men att hon har förståelse 

för att det kanske inte behöver vara hennes drömjobb. 

När jag frågar konsulterna om vilken anställningstrygghet de har hos bemanningsföretaget, 

så gav de kollektivanställda, Emma och Niklas, liknande svar. Båda är tillsvidareanställda 

och får vara kvar så länge det finns jobb och uppdrag att utföra. De upplever ändå arbetssi-

tuationen som trygg, Emma förklarar; ”Så länge det känns bra och man sköter sitt jobb, så 

känns det tryggt”. För Anna är anställningstryggheten lika med visstidsanställningens 

längd, när uppdraget upphör, tar anställningen hos bemanningsföretaget slut. Lisa är tillsvi-

dareanställd, har garantilön när hon står utan uppdrag och har två månaders uppsägningstid. 

Hon beskriver sin situation: ”Just nu känner jag ingen osäkerhet för att jag ska förlora mitt 

jobb, men det var värre i december då jag visste att lite lugnare månader låg framför. Man 

vet inte hur turordningsreglerna ser ut, vem som åker ut först. Det var säkert många som 

gick hemma med garantilön precis som jag, men det känns svårt för dem att få ut mig ur 

företaget, om det inte skulle hända något drastiskt”.   

 

På frågan om arbetsgivaren ställer upp med stöd och resurser vid behov, för att konsulten 

ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt, svarar Niklas, Emma och Lisa 
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att det hittills inte varit aktuellt. Anna menar att hon inte heller har behövt något stöd för att 

komma in i rollen som receptionist, men att bemanningsföretaget funnits till hands om hon 

behövt fråga om någonting 

Har konsulterna förväntningar på att bemanningsföretaget ska erbjuda dem karriär- eller 

utvecklingsmöjligheter då? Samtliga fyra konsulter svarar nej på den frågan. Niklas och 

Emma, på arbetaresidan, menar att det nog inte finns någon naturlig karriärstege för dem 

som bemanningsföretaget kan ta hänsyn till. Lisa tror inte det är möjligt för bemanningsfö-

retaget att tänka på hennes karriär, då de inte kan planera vilka uppdrag som dyker upp. 

Anna, med uppdragsspecifikanställning, berättar att hon aldrig ens funderat på den möjlig-

heten. 

Sista frågan om förväntningar på arbetsgivaren, berör vilken uppskattning konsulterna får 

ifrån arbetsgivaren. Niklas och Anna får regelbunden feedback från den interna personalen, 

där de berättar hur kunden tycker att det fungerar ute på arbetsplatserna. Niklas berättar att 

bemanningsföretaget även visar sin uppskattning genom att bjuda på middagar eller komma 

ut med fika till alla konsulterna på projektet. Anna förklarar sin situation så här; 

 

Jag får beröm på många olika plan. Allt ifrån att de säger att jag är fin i håret, till att berätta att jag 

passar jättebra för uppdraget och verkligen är en i teamet. Så uppskattning har jag fått, det sker dels 

vid nästan alla våra kortare möten, men även när jag var ute och åt middag med den interna persona-

len. 

 

Lisa får också feedback av den interna personalen, där de berättar hur kunden tycker att det 

fungerar ute på uppdraget. Hon kan även få verbal uppskattning av den interna personalen, 

för att hon är pålitlig och ställer upp för dem. Däremot upplever hon inte att bemanningsfö-

retaget ger henne uppskattning i form av materiella belöningar. Emma fick ofta beröm och 

uppskattning (biobiljetter exempelvis) av den interna personalen när hon var behovsanställd 

och gjorde ett bra arbete eller ställde upp för att lösa en kris. Däremot sedan hon blev till-

svidareanställd och endast arbetar på ett uppdrag, så sker den mesta kontakten direkt med 

kunden.  

5.1.7 Förväntningar från arbetsgivaren 

Ställer konsulterna upp för arbetsgivaren om deras hjälp behövs? Så här svaren konsulterna 

på den frågan; 

 

Jag ställer upp när jag kan, alltså med att hoppa in och jobba och sådant. Jag känner inte bara att det 

är för att de ska vara nöjda med mig, utan även för att jag ska vara nöjd med mig själv … Jag har 

även lite svårt att säga nej ibland, så det kanske är därför jag ofta ställer upp, men samtidigt kan det 

vara kul att ställa upp ibland också, att kunna hjälpa någon. /Emma 

 

Alltid! Jag vill hjälpa den interna personalen, eftersom jag trivs jättebra med min arbetsgivare och vi 

har en så bra kommunikation. /Niklas 
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Jadå, det gör jag just nu när jag hjälper den interna personalen med urvalsarbete i en rekryterings-

process. Jag tjänar inget ekonomiskt på att hjälpa dem, men jag ser det som en inkörsport, där jag kan 

visa att jag vill jobba och att jag klarar av arbetsuppgiften. Jag känner ingen skyldighet att ställa upp, 

men vill visa framfötterna. /Lisa 

 

Ja, det tror jag om det inte skulle vara en allt för stor uppoffring. Om det hade varit att gå in och job-

ba på en helg, så absolut, självklart. Man vill ju ge något tillbaka när de inlett mig till något positivt 

och som gjort mig gott.. /Anna 

 

Vilket ansvar känner konsulterna för att genomföra sina uppdrag på bästa sätt och vara 

goda representanter? Lisa lyfter fram att det är viktigt att göra ett bra jobb och sköta sig, då 

hon i egenskap av konsult, är bemanningsföretagets ansikte utåt. Dessutom stämplas alla 

bemanningsföretagets konsulter hos kunden negativt, om det är någon som missköter sig, 

vilket kan förminska den enskildes möjlighet till fortsatt arbete. Anna upplever också ett 

ansvar över att göra ett bra jobb. Hon känner sig utvald för tjänsten bland många andra ar-

betssökande, som också var med i rekryteringsprocessen. Därför vill hon gärna leva upp till 

arbetsgivarens förväntningar om att hon är rätt person för uppdraget. Emma vill inte bara 

göra ett bra arbete för arbetsgivarens skull, utan känner även en tillfredställelse av att själv 

veta att hon gjort sitt yttersta. Niklas svarar på följande sätt; 

 

Jag tar mitt jobb på största allvar och jag vill lära mig så mycket som möjligt på arbetsplatsen. Det 

ger mig ökade möjligheter och jag får göra utvecklande och varierande arbetsuppgifter … jag kräver 

även att mina kollegier hos bemanningsföretaget ska göra ett bra jobb. Ser jag att de missköter sig, så 

tar jag upp det med den interna personalen direkt. Jag vill inte att vi ska få ett dåligt rykte, utan kun-

den ska ha en bra bild av oss, så vi kan bli återanställda igen. Det skulle kännas pinsamt för mig, om 

jag hör några prata om att min arbetsgivare inte är något bra företag.  

 

Hur ser lojaliteten ut bland konsulterna? Anna svarar att hon är ärlig, rak mot sin arbetsgi-

vare och berättar hur läget är för dem på ett uppriktigt sätt. Emma besvarar frågan att hon 

försöker ställa upp för bemanningsföretaget så mycket som möjligt, och att de kan lita på 

att hon alltid gör ett bra jobb. Niklas svarar ”Alltid, till tvåhundra procent” och menar på att 

för honom är det en värdighet i att vara lojal. Lisa är lojal i den bemärkelsen att hon är öp-

pen och berättar för arbetsgivaren om hur läget ser ut, t ex. att hon söker arbete utanför be-

manningsföretaget. Däremot är hon inte lojal på det viset att hon faktiskt söker arbete hos 

andra arbetsgivare, och inte är beredd att stanna kvar hos bemanningsföretaget till varje 

pris.  

5.1.8 Arbetssituationens beskrivning i praktiken och underförstådda normer 

Har konsulternas uppdragsbeskrivningar stämt bra överens med den faktiska upplevelsen? 

För både Lisa, Anna och Emma har den gjort det, så de har inget att klaga på. För Niklas 

del har arbetsuppgifterna stämt in bra, men däremot har arbetstiderna förändrats på grund 

av kundens behov, och de ställer högre flexibla krav än vad som var sagt från början. Det är 
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dock inte arbetsgivarens fel menar Niklas, utan det är kunden som styr vilka tider han ska 

arbeta. Den sista frågan jag ställde till konsulterna var om det finns något underförstått i 

relationen med arbetsgivaren. Anna kommer inte på något sådant och Emma svarar att de 

ska kunna lita på varandra och att båda parter håller vad de har sagt. De två kvarstående 

svarar så här; 

 

Jag försöker anpassa mig efter kundens behov, men räknar också med att den interna personalen ska 

ta hänsyn till mina önskemål, t ex. att slippa jobba nu under påskhelgen, som jag vill spendera med 

min familj. Ställer man upp mycket för företaget, så får man lika mycket tillbaka. /Niklas 

 

När jag går hemma utan uppdrag så ska jag hålla koll på min telefon. Det finns i och för sig inget så-

dant skrivet i anställningsavtalet, men man håller sig inom en rimlig radie, för att kunna påbörja ett 

nytt uppdrag med kort varsel om det behövs … Svarar man inte, kan uppdraget gå vidare till nästa 

person, och då missar man kanske chansen att få ett uppdrag man verkligen vill ha. /Lisa 

5.2 Den interna personalens intervjusvar 

5.2.1 Presentation av den interna personalen 

På bemanningsföretag 1 har jag intervjuat en konsultchef, som i fortsättningen kommer att 

bli kallad ”Karin” i studien. Karin har endast arbetat internt för bemanningsföretaget i 2 

månader, men har tidigare erfarenhet som uthyrd konsult, i ett konkurrerande bemannings-

företag. I rollen som konsultchef är Karin ansvarig för de anställda konsulterna som är ut-

hyrda till olika företag, det vill säga bemanningsföretagets kunder. 

På bemanningsföretag 2 har jag intervjuat en kvinna, som i studien kommer gå under nam-

net ”Stina”. Hon har arbetat hos bemanningsföretaget i 1 år och 7 månader. Stina började 

först som studentassistent, jobbcoach och hade hand om lite administration. Sedan 10 må-

nader tillbaka är hon numera kandidatansvarig, där hennes främsta arbetsuppgifter är kon-

takten med företagets kandidater (de som söker jobb) och konsulter. Det kan innebära att 

medverka och ansvara för rekryteringsprocessernas alla steg, men även att sköta aktuella 

uppdragsprojekt och samarbeta med projektens konsulter. 

5.2.2 Relationen med konsulterna 

Jag jobbar väldigt mycket med studentpoolerna, våra större projekt, där jag har en regelbunden kon-

takt med konsulterna. Via telefonsamtal och SMS-kontakt med konsulterna, så planerar jag arbets-

schemat och försöker få kundens behov tillfredställda. Samtalen kan även innehålla återkoppling från 

kunden, t ex. om de har synpunkter på konsultens arbete eller vill ge beröm för en god insats. Person-

liga samtal förekommer också. Vi ska ha medarbetaresamtal en gång om året med våra konsulter. Då 

tar vi in dem på kontoret för samtal och stämmer av hur det fungerar ute på projektet och hur de ser 

på framtiden … Större gemensamma träffar brukar vi inte ha, men vi åker till kunderna och besöker 

våra konsulter. Vi brukar ta ett varv runt och hälsa lite kort på alla konsulterna, fråga lite om hur det 
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går och sådär. Igår var förresten jag och min kollega ute på ett lager och arbetade tillsammans med 

konsulterna. Detta gjorde vi för att få en inblick i hur deras arbete fungerar och hur rutinerna ser ut. 

/Stina 

 

Det är lite svårt för mig att säga, då jag bara varit anställd i två månader, så jag har väl inte riktigt 

fått något sammanhang ännu. Jag brukar försöka ringa eller besöka varje konsult en gång i veckan 

och stämma av med dem hur läget är och hur det fungerar ute hos kunden. Det händer också att jag 

får frågor med mig hem av konsulterna, t ex. om lönen eller semestern, och då får jag senare återkopp-

la till konsulten och ge svar … Vi har inte genomfört så många gemensamma träffar sedan jag började 

här, men jag vet att vi brukar ha fester eller andra trevligheter ett par gånger varje år tillsammans 

med konsulterna … Medarbetaresamtal har vi en gång varje år med konsulterna. Det som tas upp un-

der dessa möten är det som är viktigast; lönefrågan. Dessa träffar blir ofta väldigt uppstyrda och jag 

tycker man få en bättre bild av hur konsulterna känner sig, när man åker ut till arbetsplatserna och 

besöker. /Karin 

 

Båda arbetsgivarna använder ungefär samma tillvägagångssätt för att sprida information om 

bemanningsföretaget till konsulterna. Är det nyheter som allmänt berör bemanningsföreta-

get, så kan konsulterna läsa det på hemsidan, i samband med att de ska rapportera sina arbe-

tade tider där. Riktas sig däremot informationen mot enskilda konsulter eller till de som 

tillhör samma projekt, brukar den interna personalen på båda bemanningsföretagen använda 

sig av antingen e-post, telefoni eller SMS, för att meddela de viktiga förändringar som 

kommer att påverka arbetsrutinerna. 

 

Både Stina och Karin tycker det är viktigt att konsulterna känner sig som en del av beman-

ningsföretaget. Karin berättar att det är någonting som den interna personalen försöker 

främja, genom att ha mycket kontakt med konsulterna och anordna lite större samman-

komster emellanåt. På så vis får konsulterna dels möjlighet att träffa varandra och även den 

interna personalen under lite ledigare förhållanden. Stina och hennes kollegier hos beman-

ningsföretag två, arbetar också med att försöka främja detta. Främst genom att vara ute 

mycket hos kunderna och besöka konsulterna, samt genom att ständigt informera om vad 

som händer inom företaget.  

5.2.3 Samarbetet med konsulterna 

Karin tycker att samarbetet med konsulterna fungerar bra. Hon menar på att det är många 

pigga, positiva och intresserade personer som söker sig till bemanningsbranschen, vilket 

gör det lättare för den interna personalen att samarbete med sina konsulter. Karin tycker det 

är viktigt att samarbetet fungerar väl, då konsulterna är deras ansikte utåt och så länge de är 

nöjda och trivs, så kommer de även att prestera bra ute på arbetsplatserna. 

Stina tycker också att samarbetet med deras konsulter fungerar bra. Skulle det vara något 

enstaka fall där det fungerar mindre bra, så brukar de ta ett samtal med den konsulten, un-

dersöka orsakerna, och sedan brukar det bli mycket bättre. Stina tycker det är viktigt med 
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ett bra samarbete, eftersom det är en förutsättning för att allting ska fungera och för att kon-

sulterna ska trivas och må bra. 

5.2.4 Den interna personalens syn på tillit 

Karin, konsultchefen på bemanningsföretag 1, menar på att tillit för henne är när parterna i 

en relation tar ansvar, gör vad de kommer överens om och inte sprider vidare det som sagts 

i förtroende. Därför, menar Karin, är det viktigt i en relation att man har en öppen dialog 

och är raka och tydliga mot varandra. För Stina, kandidatansvarig hos bemanningsföretag 2, 

betyder tillit ett ömsesidigt förtroende, där de förväntningar och överenskommelser parter-

na har på varandra, också levs upp i praktiken. I en relation menar Stina är det viktigt med 

ärlighet, kommunikation och tydlighet, för att undvika missförstånd och främja tilliten. 

5.2.5 Tillit gentemot konsulterna 

Jag frågade Karin och Stina om de känner tillit för sina konsulter; 

 

Svårt för mig att svara på eftersom jag inte känt dem så länge än, men de känns trygga och stabila ute 

på sina arbetsplatser och de får goda omdömen av kunderna, så det kan väl ses som en bekräftelse på 

att även vårt samarbete fungerar bra.  /Karin 

 

Svårt att dra alla över en kam, men för många för jag ju det. Sedan kan det uppstå saker som gör att 

förtroendet minskar, t ex. om konsulten inte dyker upp till ett pass eller visar dålig attityd gentemot 

oss. Överlag måste jag nog ändå utgå ifrån att jag känner tillit för konsulterna, annars skulle det inte 

fungera. Att jag utgår ifrån att det finns en form av ömsesidigt ansvarstagande mellan oss och det är 

först när den bryts som tilliten försämras. /Stina 

 

Kan tilliten ytterligare stärkas då? Ja, det tror både Karin och Stina. Genom ännu mera när-

varo, ökar förståelsen för konsulternas arbete vilket även ger en förbättrad effekt på tilliten. 

Om negativ medial publicitet försämrar konsulternas tillit till den interna personalen, tror 

Stina att den inte gör det, om relationen sedan tidigare varit bra. Karin menar på att all form 

av negativ kritik, oavsett bemanningsbranschen eller inte, kan vara skadligt för ett företag. 

Skulle det inträffa, menar Karin, så är det viktigt att motbevisa kritiken genom att göra ett 

bra arbete och se till att kunderna och konsulterna är nöjda. 

 

Det sista jag frågade om angående tillit var om den interna personalen skulle ställa upp för 

sina konsulter om det skulle inträffa en nödsituation. Där var svaret entydigt från både Stina 

och Karin; ”Självklart!” Båda menar även att det inte bara beror på deras skyldighet som 

arbetsgivare, utan att de även har ett moraliskt ansvar att vilja hjälpa sina medmänniskor.  

5.2.6 Förväntningar från konsulterna 

Tycker den interna personalen det är viktigt att deras konsulter har en lämplig lön i förhål-

lande till det arbete de utför? Självklart, tycker både Stina och Karin. När det gäller de kol-
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lektivanställda, så utgår deras lönesättning ifrån den genomsmittliga förtjänstlön som råder 

på den arbetsplats där konsulten arbetar. Därför kan de inte påverka sin lön utan den finns 

redan fast reglerad. På tjänstemannasidan vill inte Karin kommentera hur lönesättningen ser 

ut inom bemanningsföretag 1, då hon är relativt ny i sin position och inte är tillräckligt in-

satt ännu. Stina berättar om hur det ser ut hos bemanningsföretag 2: 

 

När det gäller tjänstemannasidan så är det klart att man vill sätta en lämplig lön efter konsultens 

kompetens och kvalité, men då det är mycket pressade priser inom bemanningsbranschen, eftersom 

konkurrensen är hård, så hålls tyvärr lönerna ner. Vi måste ju också tjäna något på att ha konsulten 

anställd … En konsult som visar framfötterna och som det går bra för på uppdraget, har absolut möj-

lighet att påverka sin lön. 

På frågan om den interna personalen tar hänsyn till konsulternas livssituation svarar Karin 

att de är väldigt styrda av kundens behov, men att de försöker hitta passande lösningar även 

efter konsultens möjligheter. Karin menar även att det kan vara svårt för den interna perso-

nalen att anpassa sig efter alla konsulterna, men de flesta som söker sig till bemannings-

branschen är rätt så flexibla. Stina är inne på samma linje, det går att göra undantag för nå-

gon eller några konsulter, men skulle den interna personalen behöva anpassa sig efter var-

enda konsult, så skulle det inte fungera. Konsulterna kan komma med önskemål om sche-

maläggningen, men det är inte alltid det går att lösa och då måste konsulterna kunna vara 

flexibla. 

 

Nästa fråga berörde om den interna personalen försöker hitta passande uppdrag åt konsul-

terna och om de tar hänsyn till uppdragsönskemål? Karin menar på att de försöker hitta 

passande uppdrag åt konsulterna, då det är viktigt att de trivs, är nöjda och välmående. Det-

ta ger nämligen effekt på konsultens arbetsinsats och de blir glada och positiva ute på ar-

betsplatsen, vilket förmedlar en bra bild av bemanningsföretaget. Stina berättar att eftersom 

bemanningsföretag två arbetar med uppdragsspecifika projekt, så är den anställde konsulten 

knuten till ett enda uppdrag. Skulle sedan uppdrag ta slut och konsulten har fungerat bra, så 

är det klart att de försöker hitta någon nytt, passande uppdrag för matchar dennes profil. 

Detta tjänar båda parter på, bemanningsföretaget får behålla en duktig konsult och den sist-

nämnde får möjlighet att utvecklas inom den förstnämnde. 

 

Vilken anställningstrygghet har konsulterna? Stina säger att när kontraktet löper ut så tar 

även anställningen slut. Sedan försöker den interna personalen hitta en möjlighet till för-

längning eller ett nytt uppdrag, om konsulten gjort bra ifrån sig. Karin vågar inte svara på 

hur det ser ut inom bemanningsföretag 1, då hon inte arbetat där så länge ännu. Däremot 

kan hon säga att om en konsult presterat bra, så försöker de hitta ett nytt uppdrag till denne 

om det gamla löper ut. 

Jag frågade om den interna personalen ger stöd och resurser om det behövs, för att konsul-

terna ska kunna utföra sina arbeten på ett tillfredsställande sätt; 
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Vi försöker se till så konsulterna för en så bra introduktion som möjligt, både internt och hos kunden 

… Inom logistikuppdragen så är det oftast stressigt och kunden vill att konsulterna så snabbt som möj-

ligt ska komma in i arbetstempot. Fungerar inte det så måste vi byta ut konsulten mot någon annan. 

Det finns helt enkelt ingen tid för att kompetensutveckla, även om vi försöker få kunden att ge konsul-

ten lite mer tid på sig. /Stina 

 

Vissa konsulter behöver lite mer introduktion än andra, det är individuellt … Vår stöttning kanske inte 

ligger i det dagliga arbetet, utan mer att vi finns till så konsulten kan ringa till oss och berätta hur det 

är och hur det fungerar … Vissa konsulter behöver mer tid för samtal än andra och då måste vi kunna 

ta oss tid för det. /Karin 

 

De karriär- och utvecklingsmöjligheter som Karin och bemanningsföretag ett erbjuder sina 

konsulter är främst att de får en chans att bygga CV, skapa kontakter och utveckla personli-

ga egenskaper. Karin menar på att karriärklättring är upp till den enskilde individen, men 

märker den interna personalen att en konsult är väldigt driven, så är det något de försöker ta 

hänsyn till. Stina berättar att på bemanningsföretag två, så anställs konsulterna till ett visst 

uppdrag. Där arbetar de sedan under ett antal månader och om det går bra för dem, så tar 

oftast kunden över konsulterna. Bemanningsföretaget blir då som ett första steg i karriär-

stegen hos kunden. 

 

För både Stina och Karin är det viktigt att ge beröm till konsulterna, om de får höra ifrån 

kunden att de presterar bra. Detta sker främst vid de kortare veckosamtalen. Stina berättar 

att de även försöker belöna konsulter som ställt upp eller gjort ett bra arbete, med biobiljet-

ter, godis eller något annat liknande. Karin lägger även till att de visar uppskattning till sina 

konsulter, genom att bjuda på middagar, fester eller andra sammankomster några gånger 

per år.  

5.2.7 Förväntningar på konsulterna 

Både Stina och Karin förväntar sig att konsulterna ska vara lojala mot arbetsgivaren. För 

Stinas del så handlar det om att konsulten skrivit på ett anställningsavtal, som förbinder 

denne med arbetsgivaren. Då förutsätter Stina att konsulten vill vara en del av företag och 

ha en positiv inställning till sitt arbete. Karin ser det mer moraliskt, hon menar på att man 

alltid ska vara lojal mot sin arbetsgivare och vara glad och stolt över det arbete man har. 

På frågan om den interna personalen förväntar sig att konsulterna ska ställa upp vid krissi-

tuationer, så svarar Karin att det inte är något krav, men att hon gärna vill ha konsulter som 

är villiga på att göra det och som vill visa framfötterna hos kunden. Det är tuff konkurrens 

inom bemanningsbranschen, menar Karin, och då är det viktigt med lojala konsulter, som 

ger en bra bild av arbetsgivaren. Karin lägger även till att de naturligtvis har förståelse för 

om konsultens livssituation, kan göra det svårt att jobba över eller ställa upp på andra sätt, 

men att de gärna ser att det finns en vilja till det åtminstone. Stina är inne på samma spår, 

de har inget krav på att konsulten ska ställa upp och det är inte heller något som de dagligen 
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förväntar sig, men de hoppas att konsulten vill visa framfötterna och är villiga att ställa upp 

om det skulle behövas. 

 

På frågan om konsulterna har ansvar att genomföra sina uppdrag på bästa sätt och vara 

goda representanter för arbetsgivaren, så svarade Stina och Karin entydigt. De menar på att 

som arbetstagare har du alltid en skyldighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, 

oavsett vilken arbetsplats du befinner dig på. Stina tycker också det är viktigt, eftersom 

konsulterna är arbetsgivaren ansikte utåt gentemot kunderna. Karin menar på att inställ-

ningen till att vilja göra ett bra jobb, måste finnas där hos alla konsulterna. 

 

5.3  Sammanfattning av resultat 

Relationen mellan den interna personalen och konsulterna kan beskrivas på följande sätt; 

Den börjar vid anställningstillfället med information och introduktion för den aktuella 

tjänsten, därefter följer också en uppföljning någon vecka senare, där den interna persona-

len frågor hur det känns och hur allting har fungerat dittills. Sedan sker kontakten fortsätt-

ningsvis genom korta möten, antingen personligen eller telefon, en gång i veckan där den 

interna personalen stämmer av läget, så att allt fungerar som det ska. Medarbetaresamtal 

ska också förekomma en gång per år enligt den interna personalen, dock är det endast en av 

fyra konsulter som haft sådant samtal. 

Samarbetet med den interna personalen, fungerar bra enligt alla fyra konsultrespondenter. 

Detta tycker de också är viktigt, eftersom det ger en god förståelse för den andre parten, 

vilket gör att missförstånd och konflikter kan undvikas. Den interna personalen tycker ock-

så att samarbetet med konsulterna är viktigt, eftersom de är bemanningsföretagets ansikte 

utåt. En konsult som trivs och mår bra, kommer nämligen också, enligt den interna persona-

len, att prestera bra och göra ett starkt intryck ute hos kunden. 

Konsulterna menar på att ärlighet och öppenhet är nyckeln för en tillitsfull relation. Deras 

definition av tillit kan sammanfattas genom följande; det är viktigt att båda parter spelar 

med öppna kort, håller vad de lovar, och att de kan berätta vad som helst för varandra, utan 

att det sprids vidare, tas på fel sätt eller att det blir några oönskade efterföljder. Den interna 

personalen ser på begreppet på ett liknande sätt och beskriver att tillit är när båda parter tar 

ansvar, gör vad de kommer överens om eller det som förväntas samt att det som sägs i för-

troende inte sprids vidare. Ärlighet, öppenhet och tydlighet menar de på är viktiga ingredi-

enser för ett tillitsfullt förhållande. 

Samtliga fyra konsulter upplever att relationen med den interna personalen är tillitsfull. Den 

vanligaste förklaringen för denna känsla, är att de inte har några skäl till att inte lita på sin 

arbetsgivare. Även den interna personalen förklarar att de måste utgå ifrån att känna tillit 

för sina konsulter, annars skulle det inte fungera. Det är först när konsulten har motbevisad 

denna förväntan, som tilliten försvinner. Konsulternas tillit för den interna personalen be-

finner sig på olika nivåer, där en av de anställda identifierar sig starkt med bemanningsföre-
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taget, medan övriga tre känner tillit på grund av erfarenhet och förutsägbarhet av den andra 

parten. 

De ömsediga förväntningarna, eller de oskrivna/outtalade kontrakten, som finns mellan 

parterna har flera relationistiska inslag. Det finns förväntningar på att konsulterna ska ställa 

upp när de kan samt vara goda representanter för bemanningsföretaget. Det är främst kun-

derna som styr arbetstiderna, vilket konsulterna måste anpassa sig efter. Den interna perso-

nalen försöker kompensera konsulternas flexibilitet, genom att lyssna på deras önskemål 

och anpassa arbetstider och uppdrag efter dessa i den mån det går. Den interna personalen 

försöker dessutom hitta nya uppdrag till konsulter som fungerat bra, då deras nuvarande 

projekt och anställning löper ut. Det finns föga tid för stöd och resurser om en konsult inte 

klarar av att utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Kravet från kunden av snabb 

anpassning gör att konsulterna istället oftast byts ut och ersätts med en annan konsult som 

får chansen. Någon naturlig karriärklättring inom bemanningsföretaget förekommer inte 

och den uppskattning konsulterna får sker främst via återkoppling från hur det fungerar ute 

på uppdragen. Den interna personalen på ett av bemanningsföretagen arrangerar fester eller 

andra sammankomster för sina konsulter, för att visa uppskattning och få dem att känna 

tillhörighet. Endast en av fyra konsulter är nöjd med sin lön. De två konsulter som arbetar 

inom tjänstemannasidan, ger förklaringen att deras lön är låg i förhållande till vad andra 

med samma tjänst tjänar, samt att den inte utvecklas under anställningstiden. 
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6.Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras tillsammans med mina per-

sonliga tankar och iakttagelser. Resultatet kommer även att jämföras med den tidigare forskning 

och den litteraturöversikten är redogjord för i tidigare kapitel. Underrubrikerna kommer liksom 

tidigare följa samma teman och utgå ifrån intervjumallen. 

 

6.1  Relationen mellan den interna personalen och konsulter-

na 

Jag har fått uppfattningen om att både den interna personalen och konsulterna förmedlar en 

enhetlig bild om hur deras relation ser ut. Den börjar vid anställningstillfället med informa-

tion om, och introduktion för, den aktuella tjänsten. Därefter väntar uppföljning efter att 

konsulten varit anställd i någon eller några veckor. Fortsättningsvis sker kontakten mellan 

parterna genom kortare småmöten ungefär en gång i veckan, antingen via telefon eller att 

den interna personalen gör ett besök hos kunden. Det som diskuteras under dessa träffar, 

menar båda parter, är hur konsulten mår, känner sig, trivs och hur det fungerar på projektet, 

samt att den interna personalen förmedlar feedback ifrån kunden, tar emot frågor som kon-

sulten undrar över och att båda parter planerar för det kommande arbetet. 

Det är intressant att se på relationen mellan konsulterna och den interna personalen ur det 

relationistiskt perspektiv som Gergen (2009) och Israel (1981) lyfter fram. Jag upplever att 

den interna personalen är måna om hur konsulterna känner sig och hur de trivs på uppdra-

gen. Genom regelbunden kontakt visar de att konsulterna är betydelsefulla för dem, vilket 

ur ett relationistiska synsätt, gör att konsulterna känner sig viktiga och behövda hos arbets-

givaren (Gergen, 2009; Israel, 1981). Jag blir ändå lite fundersam över att endast en av kon-

sulterna (Anna), har haft ett ordentligt medarbetaresamtal, trots att detta är något som är 

viktigt, enligt den interna personalen. För även om den interna personalen är ute hos kun-

derna och besöker konsulterna, så tror jag det är viktigt för konsulterna att få sitta ner under 

lugna förhållanden med arbetsgivaren och prata öppet om arbetssituationen, något som 

även Lisa poängterar att hon saknar. Jag reagerade också på hur Stina förklarade situationen 

med medarbetaresamtal genom att säga: ”Då tar vi in dem på kontoret för samtal…”. Helt 

plötsligt kändes inte kontakten med konsulten lika omtänksam, utan beskrivningen påmin-

ner mer om när en bonde ska ta in sina djur i ladugården. Israel (1981) menar att det är 

språket, och inte varseblivningen, som ska utgöra grundvalet för vår analys av kunskap. 

Därför tycker jag, ur en relationistisk ståndpunkt, att det är intressant att fundera över det 

ordval Stina gör, när hon beskriver sin relation med konsulterna. 

För att väva in tillitsperspektivet i den interna personalen och konsulternas relation, så 

tycker jag det är intressant att applicera den modell som Misztal (1996) har tagit fram kring 

social ordning. Misztal (1996) menar, att den sociala tilliten säkerställs genom ömsesidig 
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kommunikation. Detta är något den interna personalen är medveten om och de poängterar 

flera gånger under intervjuerna, att genom ökad närhet och kontakt, så kan de skapa en mer 

förtroendefull relation till konsulterna. Det är framförallt den tredje formen av social ord-

ning, samarbete, som är intressant att fundera på. Genom de praktiska momenten solidari-

tet, tolerans och legitimitet, så upprätthålls samarbetet mellan parterna. Båda parter tjänar 

nämligen på att underordna sig de gemensamma intressena och leva upp till de förvänt-

ningar som vilar på respektive roll i förhållandet. De anser också att systemet med att vara 

över- respektive underordnad, känns någorlunda rättvist och förståeligt. Slutligen upplever 

de att båda parter har ett likt värde, vilket också är en förutsättning för att en relation ska 

fungera. Låt oss leka med tanken att en av parterna, låt säga konsulten, inte skulle känna att 

denne tjänade på att ingå i en anställningsrelation med arbetsgivaren. Då skulle inte samar-

betet bli av, och förmodligen skulle samma reaktion inträffa om konsulten upplevde att 

systemet inte var rättvist, eller att motparten inte behandlade konsulten med medmänsklig 

respekt. 

Konsulternas upplevelser av tillhörighet är också intressant att diskutera. Anna, Lisa och 

Emma känner sig mer som en del av kundföretaget, medan endast Niklas, som har mycket 

kontakt med den interna personalen, känner sig mest hemma hos arbetsgivaren. Detta är 

inget nytt studerat fenomen, utan både Olofsson (2008) och Tsoukalas (2003) får fram ett 

likadant resultat i sina undersökningar, just att konsulterna i regel känner mest gemenskap 

med kundföretaget. Jag tror att anledningen till detta är, att när konsulten är ute på ett läng-

re uppdrag och allt flyter på som det ska, minskar behovet av en nära kontakt och tillhörig-

het med den interna personalen. När däremot uppdraget löper mot sitt slut eller när konsul-

ten står utan uppdrag, så ökar ovissheten och oron inför framtiden, vilket gör att dennes 

behov av att känna förtroende och närhet av arbetsgivaren ökar drastiskt. Lisa, som tydligt 

poängterar att hon upplever relationen med kundföretaget som mest väsentlig, medger ock-

så att då hon står utan uppdrag, då känner hon sig mer som en del av bemanningsföretaget, 

vilket kanske inte är så konstigt. Trots det, tycker den interna personalen att det är viktigt 

att konsulterna känner tillhörighet hos dem, och försöker framförallt genom regelbunden 

kontakt och informationsuppdateringar, hålla konsulterna medvetna om hur det ser ut inom 

bemanningsföretaget. 

6.2  Att samarbeta med varandra utan daglig fysisk kontakt 

Det är viktigt för samtliga fyra konsulter att samarbetet fungerar väl med den interna perso-

nalen. Varför då? De främsta skälen som kommer fram under intervjuerna är att en bra kon-

takt, medför en god förståelse för varandra, vilket gör att konflikter och missförstånd kan 

undvikas. De fyra konsulterna upplever också att deras relation med den interna personalen 

fungerar på ett bra sätt. Konsultchefen Karin tycker det är enkelt att samarbeta med konsul-

terna, eftersom hon upplever att det är pigga och intresserade personer som söker sig till 

bemanningsbranschen. Detta är ett intressant svar och hypotesen får även stöd ifrån den 

undersökning Olofsson (2008) gjort, som menar att konsulterna upplever att de arbetar un-

der komplexa villkor, och att de måste klara av att arbeta under dessa förhållanden, för att 

kunna trivas. Jag antar då att samarbetet flyter på väl med de konsulter som trivs med att ha 
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varierande uppdrag, och som inte behöver känna tryggheten att gå till samma arbetsplats 

varje dag under en längre tidsintervall. En konsult som däremot inte trivs att arbeta under 

dessa förhållanden, blir förmodligen svårare att komma överens med och etablera ett bra 

samarbete. 

Karin tycker det är viktigt med ett bra samarbete, då konsulterna är deras ansikte utåt, och 

så länge de trivs och är nöjda kommer de prestera bra. Stina tycker likadant och menar att 

ett bra samarbete är nyckeln till att allt ska fungera bra och att konsulterna ska trivas. Jag 

tycker det är ett smart strategiskt val att värna om konsulternas trivsel, för ur ett relationis-

tiskt perspektiv, så kommer konsulten att relatera sig till förhållandet med sin arbetsgivare 

(Gergen, 2009, Israel, 1981). Om konsulten behandlas som en robot utskickad på olika 

uppdrag, så kommer dennes engagemang knappast vara på topp, och konsulten kommer 

knappast vara något bra ansikte utåt för bemanningsföretaget. Däremot om konsulten be-

handlas med värdighet och respekt, så kommer kundföretaget märka att arbetsgivaren är 

seriös och måna om att deras anställda trivs och får förutsättningar till att prestera bra. 

Jag vill också återigen lyfta fram fokus på tillitsperspektivet, då detta inte är något som ska 

tas för givet i min studie. Det är intressant att samtliga fyra konsulter upplever att samarbe-

tet fungerar väl med den interna personalen, trots att deras arbetssituation är komplex och 

att de inte träffar sin arbetsgivare särskilt ofta. Aronsson & Karlsson (2001) beskriver tillit 

som en mekanism för att hantera det sociala livets osäkerhet och Stevrin (1998) belyser att 

tillit möjliggör mellanmänskligt handlande, utan att behöva fullständig kunskap om motpar-

ten. Samarbetet mellan den interna personalen och konsulterna fungerar därför bra, efter-

som båda parter känner en tilltro till varandra. Den interna personalen litar på att konsulter-

na kommer att prestera bra ute på uppdragen och vara goda representanter, medan konsul-

terna vet om att den interna personalen strävar emot att de ska trivas och må bra. Men vad 

skulle hända om konsulterna inte kände tillit till den interna personalen? Förmodligen skul-

le de inte vara motiverade till att göra ett bra arbete, vilket i sin tur skulle leda till besvikel-

se hos den interna personalen. Misstro skulle uppstå mellan parterna och det skulle behövas 

höga transaktionskostnader för att konsulterna ska utföra sina uppdrag. Jag tror knappast en 

konsult, som känner misstro till sin arbetsgivare, skulle vara beredd att vänta en månad på 

att få ut sin inarbetade lön. Konsulten skulle nog kräva att få betalt direkt efter avslutat ar-

betspass, och bara det skulle medföra betydligt mer administrativt arbete för den interna 

personalen. Bemanningsföretagets verksamhet skulle med andra ord, precis som Stina på-

pekar, inte fungera särskilt väl, och effektivitet i det administrativa arbetet skulle försämras 

avsevärt. 

6.3  De båda parternas syn på tillitsbegreppet 

Konsulternas syn på tillitsbegreppet kan sammanfattas på följande vis; de tycker det är vik-

tigt att båda parter spelar med öppna kort och att de håller vad de lovar. Det är också viktigt 

att de kan berätta vad som helst för varandra utan missförstånd eller konsekvenser, om det 

som sägs i förtroende sprids vidare, påverkas tilliten mellan parterna. Konsulterna menar 

därför att ärlighet och öppenhet är de viktigaste faktorerna för en tillitsfull relation. Den 



46 

interna personalen, Karin och Stina, stämmer in på konsulternas syn; de menar att tillit är 

när parterna tar ansvar, gör det som förväntas, samt inte sprider vidare det som sägs i för-

troende. Nyckeln till en tillitsfull relation blir därför ärlighet, öppenhet och tydlighet, vilket 

känns igen från konsulternas svar. 

Aronsson & Karlsson (2001) menar att tillit är mångfacetterat begrepp, som innehåller flera 

perspektiv och definitioner. Tillitsbegreppet används också på ett flertydligt sätt i vardags-

kommunikationen, vilket leder till ökade svårigheter att fastställa vad som menas med det. 

Stevrin (1998) anser därför att tillit ska ses som ett öppet begrepp, som inte borde få sin 

slutgiltiga betydelse fastställd. Med detta som bakgrund är det spännande att granska kon-

sulternas och den interna personalens syn på tillitsbegreppet. Jag ser en röd tråd i respon-

denternas svar, då jag ber dem att försöka förklara vad tillit innebär för dem. De vill känna 

trygghet hos den andre parten och att det som sägs också verkställs i praktiken. Det som 

berättas i förtroende sprids inte vidare, utan stannar mellan fyra ögon. Egenskaper som är-

lighet, öppenhet och tydlighet blir därför verktyg, för att kontrollera att den andre parten 

verkligen lever upp till dessa förväntningar. Jag vill därför lyfta in den definition som bely-

ser hur Bunker & Lewicki (1996) ser på tillitsbegreppet inom det socialpsykologiska per-

spektivet, som fokuserar på de mellanmänskliga transaktionerna:  

The expectation of the other party in a transaction, the risks associated with assuming and acting on 

such expectations, and the contextual factors that serve to either enhance or inhibit the development 

and maintenance of that trust (Lewicki & Bunker 1996, s. 116). 

 

Definitionen lägger bland annat fokus på att det alltid finns en potentiell risk med att lita på 

en annan person. Detta måste konsulterna och den interna personalen ta hänsyn till, när de 

anförtror sig till varandra. Det kan ta lång till att bygga upp ett sådant förtroende, medan det 

samtidigt på väldigt kort tid kan raseras. Jag tror därför att verktygen ärlighet, tydlighet och 

öppenhet kan påskynda processen och medföra att parterna på kortare tid kan känna tillit 

för varandra. Då kan även missförstånd och tveksamheter undvikas, vilket annars kanske 

ligger nära till hands, då kontakten mellan parterna inte är så tät och intensiv. Denna situa-

tion med att konsulterna inte befinner sig på samma arbetsplats som arbetsgivaren, kan ses 

som en kontextuell faktor, som enligt Bunker & Lewicki (1996) kan påverka utvecklingen 

och underhållandet av tillit. Hemligheten bakom ett tillitsfullt förhållande tror jag därför är 

att vara noggrann med att leva upp till de förväntningar och överenskommelser som parter-

na har och vid avvikelser från dessa, alltid ta ansvar och förklara för den andre parten vad 

orsaken är bakom denna förändring. 

6.4  Tillit gentemot varandra 

Samtliga fyra konsulter upplever att relationen med den interna personalen är tillitsfull. 

Emma och Anna, tillhörande bemanningsföretag 2, menar att de inte har några skäl till att 

inte lita på den interna personalen. Jag citerade Emmas svar, där hon förklarade att ”man 

måste kunna lita på folk, om de inte finns en bra anledning till att inte göra det, annars kan 

man inte lita på någon”. Emma tillade även till att hon uppfattade bemanningsföretaget 
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som en seriös arbetsgivare, och att ”det går bra”, vilket jag tolkar som en bekräftelse att 

hon tycker att relationen dem emellan är tillfredställande. Anna och Emmas svar rymmer 

många intressanta aspekter till att analysera och jag vill lyfta upp svaren på en teoretisk 

nivå. De båda konsulterna litar alltså på den interna personalen, för att de inte har några 

skäl till att inte göra det. 

Rothstein (2003) och Kramer & Tyler (1996) menar att det finns två generella former av 

tillit, en som grundar sig på subjektiv rationalitet och en som ser tillit som något moraliskt 

och relationellt. Ur den första variantens perspektiv, så handlar Emma och Anna tillitsfullt 

gentemot sin arbetsgivare, då de tror att motparten kommer göra likadant, och att de två 

parterna tillsammans tjänar på att samarbeta. Konsulten får ersättning till det arbete denne 

utför, medan arbetsgivaren tjänar pengar på att konsulten utför arbete hos en kund. Skulle 

däremot Emma eller Anna känna att det finns skäl till att inte lita på den interna personalen, 

så skulle de avbryta samarbetet direkt eller möjligtvis fortsätta, men då i annan form och 

med betydligt större transaktionskostnad. Väljer betraktaren att se på relationen ur det andra 

tillitsperspektivet, så menar Rothstein (2003) att tillit är något moraliskt som formats tidigt 

under socialiseringsprocessen. Att känna tillit blir därför en moralisk norm, ett påbud, som 

individen följer och gör att dennes möten i livet präglas av positiva förväntningar. Jag upp-

lever Emmas beskrivning om varför hon litar på den interna personalen, som något hon tar 

som självklart. Utan att egentligen ha speciellt mycket insikt över den interna personalens 

arbete, så litar hon på att de vill hennes bästa och att de inte försöker lura henne. Det finns 

egentligen inga bra skäl för detta, utan det verkar inte helt vara en inställning från Emmas 

sida om att ha positiva förväntningar över hennes arbetsgivare. Jag kan inte tolka det på 

något annat sätt än att Emma har en positiv moralisk norm som hon följer, och det är först 

när det finns goda skäl, t.ex. om något avvikande sker, som hon överväger att ändra upp-

fattning. 

Den slutsats som Rothstein (2003) drar över de båda modellerna, är att social tillit grundar 

sig på förvärvad information, genom både direkta erfarenheter och information från trovär-

diga källor. Detta kan sedan bli en social norm hos individen, som gör att denne har positi-

va förväntningar gällande tillit i kommande situationer. Jag tror att Emma haft positiva upp-

levelser tidigare av företag eller andra likande organisationer. När hon då uppfattar beman-

ningsföretaget som en seriös arbetsgivare som är måna om henne, så finner hon därför inga 

skäl till att misstänka den interna personalen som opålitlig, vilket även gäller för Anna. Det 

som dock möjligtvis talar emot den hypotesen, är att både Emma och Anna inte tycker att 

negativ medial publicitet om bemanningsföretaget, påverkar deras tillit till den interna per-

sonalen. Förklaringen där kan i och för sig vara att de inte känner tillit för kvällstidningar 

eller andra mediala informationskällor, samt att deras direkta erfarenhet av bemanningsfö-

retaget väger tyngre, än det de hör i omvägar. 

Niklas, hos bemanningsföretag 1, känner en väldigt stark tillit gentemot den interna perso-

nalen, och berättar att han till och med ibland får råd av sin kontaktperson om hur han kan 

lösa privata familjeproblem. Jag tycker nästan det är en häpnadsväckande nära kontakt med 

sin arbetsgivare, med tanke på att Niklas arbetar som uthyrd och endast har arbetat för be-
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manningsföretaget i åtta månader. Lewicki & Bunker (1996) presenterade tre tillitsformer 

som de menar opererar i en affärsrelation. De var kalkylerande-, kunskapsbaserad- och 

identifikationsbaserad tillit, där varje ny relation börjar med den förstnämnde, för att sedan 

eventuellt avancera vidare till kunskap och till sist nå identifikation, som då är den starkaste 

tillitsformen. Niklas relation med den interna personalen skulle jag vilja säga hamnar på 

den tredje nivån, eftersom jag uppfattar att deras förhållande med varandra grundar sig på 

fullständig empati och att de har en effektiv förståelse för varandra. Det måste kännas väl-

digt skönt för den interna personalen att ha en sådan konsult, som alltid känner empati och 

förståelse, och är beredd att ställa upp för att hjälpa till då det behövs. Däremot vet jag inte 

om jag tycker det är så lämpligt som arbetstagare, att ha en sådan nära relation med arbets-

givaren. Jag tycker istället det är viktigt att ha en klar gränslinje mellan arbets- och privat-

liv, men det kanske är svårt, då Niklas arbetar under så flexibla former. 

De andra tre konsulterna har förmodligen en mera sansad relation till den interna persona-

len. Jag antar att de samtliga har börjat den historielösa relationen genom den första tillits-

nivån kalkylerande, det vill säga att de genom att visa upp ett pålitligt beteende, där de be-

ter sig som de säger att de ska göra. På så vis grundar sig en förutsägbarhet mellan parterna, 

som enligt den tillitsmodell Bunker & Lewicki (1996) tagit fram, leder till en kunskapsba-

serad tillit, då de fått en historia av interaktioner ihop, som gör att de kan förvänta sig ett 

ömsesidigt tillitsfullt agerande. Konsultchefen Stina stödjer också denna tes, då hon i inter-

vjun berättar att hon alltid utgår ifrån att känna tillit och det är först när konsulterna motbe-

visar att de är trovärdiga, exempelvis genom att inte dyka upp på ett pass de kommit över-

ens om, som tilliten ifrågasätts. Karin menar på att tilliten kan stärkas ytterligare genom 

ökad närvaro tillsammans med konsulterna, eftersom förståelsen för varandra ökar då. Det-

ta stämmer också väl in på tillitsmodellen, då tilliten går från att vara kalkylerande till att 

bli kunskapsbaserad och förutsägbar (Bunker & Lewicki, 1996). 

Avslutningsvis vill jag återigen belysa att det finns en moralisk dimension i begreppet tillit, 

precis som Rothstein (2003) beskriver. Både Stina och Karin menar på att de definitivt 

skulle ställa upp om deras konsulter hamnade i en nödsituation. Anledningen är inte bara 

för att det ingår i deras ansvar som arbetsgivare, utan även för att de känner ett ansvar som 

medmänniska att ställa upp då en person i deras närhet drabbas av en olycka. Detta bekräf-

tas också av konsulterna Anna och Lisa, som faktiskt varit med om att det uppstått en kris 

då de varit anställda hos bemanningsföretagen. De har båda varit jättenöjda med hur den 

interna personalen hanterade situationen och kände deras fulla stöd under den svåra perio-

den. Den interna personalen tog även ansvar att hitta ersättare till konsulternas uppdrag och 

lät dem i lugn och ro återhämta sig, eller hantera den uppstådda problemsituationen. Där-

emot tror jag inte att konsulterna och den interna personalen känner den moraliska tillit som 

Kramer & Tyler (1996) beskriver, det vill säga att de identifierar sig så starkt med gruppen, 

att de känner sig skyldiga att uppträda efter en ömsesidig tillitsfull förväntan. Möjligtvis att 

Niklas, som identifierar sig starkt med bemanningsföretaget, skulle kunna känna att det 

fanns en sådan outtalad överenskommelse mellan honom och den interna personalen, men 

knappast hos de tre andra konsulterna. 
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6.5  Det oskrivna/outtalade kontraktets innehåll 

6.5.1  Lön 

Isaksson (2001) menar att en rimlig ersättning för den arbetsinsats den anställde gör, är en 

grundläggande faktor för det oskrivna/outtalade kontraktet. Jag frågade därför konsulterna 

om de var nöjda med sin lön, och det var endast Niklas som var det. Lisa och Anna inom 

tjänstemannasidan, jämför sin lön med vad kundernas anställda tjänar, som har likadana 

arbetsuppgifter. De märker då en stor skillnad i förhållande till sin egen lön. Emma, som 

liksom Niklas tillhör kollektivsidan, kan inte påverka sin lön utan går enligt avtal. Hon 

tycker att med tanke på de belastningsskador som kan uppstå vid utförandet av hennes ar-

betsuppgifter, så borde lönen vara högre, men att det inte är något som bemanningsföreta-

get kan påverka. Det blir därför svårt att föra in lönefrågan i diskussionen kring det oskriv-

na/outtalade kontraktet mellan de kollektivanställda, Niklas och Emma, och arbetsgivaren, 

eftersom det inte finns några möjligheter att påverka den. 

 

För Anna och Lisa däremot är det spännande att analysera, då de har full möjlighet att själ-

va påverka sin lön då den är förhandlingsbar. Anna var alltså inte nöjd med sin lön i början, 

och har därför också haft ett lönesamtal några månader efter hon började hos bemannings-

företaget, och då hennes uppdrag skulle förlängas ytterligare en period. Hon säger ändå att 

hon har full förståelse för att bemanningsföretaget håller nere lönerna, eftersom hon själv 

inte har någon relevant utbildning för det arbete hon utför. Jag ställer mig dock frågande 

om det är relevant med akademisk utbildning, för att arbeta som receptionist, eller om det 

är något som inte borde påverka den individuella lönen? Jag tror personligen snarare att 

Anna känner att hennes tid hos bemanningsföretaget är begränsad och att hon hoppas på att 

få gå över och bli anställd hon kunden istället. Därför har hon överseende med den låga 

lönen, då hon mest ser tiden hos bemanningsföretaget som en inkörsport till en fast anställ-

ning hos kundföretaget. 

Lisa har varit lite längre hos sin arbetsgivare, i över två år, och hunnit med att avverka tre 

lite längre uppdrag. Hennes förväntningar på en positiv löneutvecklingen borde då, enligt 

undertecknad, vara lite högre än den som Anna har. Jag får ändå känslan av att hon, precis 

som Anna, hoppas på att få möjlighet att tas över och bli anställd direkt hos en uppdragsgi-

vare. Därför tror jag inte Lisas arbetsinsats påverkas av att lönen inte förändrats speciellt 

mycket under de två åren hon varit anställd. Hon vet nämligen om att enda chansen till att 

få en anställning hos en kund och på så vis även få ett lönelyft, är genom att visa framföt-

terna och göra ett bra arbete ute hos kunderna. Den interna personalen kan därför lita på att 

Lisa kommer utföra sitt uppdrag på ett bra sätt, då de vet om att hon själv tjänar på det, nå-

got som Kramer & Tyler (1996) och Rothstein (2003) kallar en rationell kalkylerande tillit. 

Jag tycker att Stina ger en bra förklaring kring varför konsulternas löner hålls nere, i förhål-

lande till vad andra med liknande tjänster tjänar. Förmodligen så konkurrerar flera beman-

ningsföretag om att få hyra ut konsulter till det aktuella kundföretaget, detta gör att priserna 
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för uthyrningen pressas, vilket då även påverkar konsulternas lön, eftersom bemanningsfö-

retaget ändå måste gå med vinst. 

6.5.2  Arbetstider och uppdrag 

Rousseau (1995) uttrycker att oskrivna/outtalade kontrakt har blivit viktigare under de se-

naste åren, eftersom arbetsmarknaden blivit mera flexibel, vilket medför att förhållandet 

mellan arbetsgivare och anställd blivit mer komplext och förhandlingsbart. Därför kan det 

vara relevant att diskutera vilka förväntningar konsulterna har på att den interna personalen 

ska anpassa arbetstider, så de får möjlighet att balansera privat- och arbetsliv. Båda Stina 

och Karin menar att det är kunderna som till stor del styr vilka tider konsulterna får arbeta. 

Det verkar som om konsulterna har förståelse för detta, då ingen av dem har några förvänt-

ningar på att den interna personalen ska anpassa arbetstider efter deras livssituation. Sedan 

är det väl kanske så som Karin säger, att de som söker sig till bemanningsbranschen oftast 

är rätt så flexibla och inte måste ta hänsyn till familj med mera. Det stämmer in på Anna, 

Lisa och Emmas livssituation, men Niklas måste arbeta under väldigt flexibla former, sam-

tidigt som han måste pussla ihop livet som tvåbarnsfar. Någonstans verkar det ändå vara en 

oskriven överenskommelse mellan parterna att det är kunden som styr arbetstiderna, och 

dessa måste konsulterna anpassa sig efter, trots att det kan innebära att skifta ifrån att arbeta 

natt, kväll eller dag, vilket konsulten kan få reda på bara några dagar innan (som i Niklas 

och Emmas fall). I utbyte mot denna flexibilitet, så försöker den interna personalen lyssna 

på konsulterna och lösa ifall de får svårigheter någon gång att ta ett arbetspass, eller om de 

har något speciellt önskemål om att få vara ledig en särskild dag. Jag uppfattar det som att 

den interna personalen förstår vilken uppoffring, framförallt Niklas och Emma måste göra 

för att tillgodose kundens behov, och därför vill de ge något tillbaka ibland för att visa sin 

uppskattning som arbetsgivare. 

Karin och den interna personalen hos bemanningsföretag 1, försöker hitta passande uppdrag 

till sina konsulter, som gör att de trivs och känner sig nöjda. Anledningen är att konsulterna 

då även presterar bättre och förmedlar en bra bild av bemanningsföretaget ute på arbetsplat-

serna. Stina och bemanningsföretag 2, arbetar med uppdragsspecifikt, där konsulterna an-

ställs för att utföra ett uppdrag och när det tar slut så tar även anställningen slut. Förhopp-

ningsvis har då konsulten gjort ett bra arbete, vilket gör att kunden anställer denne direkt 

hos sig. Skulle inte kunden ha möjlighet till detta, trots att konsulten fungerat bra och visat 

framfötterna, så försöker den interna personalen hitta ett nytt lämpligt uppdrag. Jag upple-

ver den interna personalens strategier som något båda parter tjänar på. Det känns som om 

bådas mål med anställningen, är att konsulten ska tas över till kunden. Därför är den interna 

personalen noggrann med att skicka konsulterna till uppdrag som passar väl, som ger dem 

goda förutsättningar till att göra ett bra arbete och visa framfötterna. Detta medför också att 

konsulterna känner sig hörda genom att den interna personalen lyssnar på deras önskemål, 

som Niklas uttrycker det. 
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6.5.3 Anställningstrygghet och stöd eller resurser vid behov 

Frågan om anställningstrygghet som jag ställde till konsulterna respektive den interna per-

sonalen, övergick lite till att handla om vad som står enligt anställningsavtalet, snarare än 

vilka ömsesidiga förväntningar som finns. Den interna personalens svar var i alla fall sam-

stämmigt, då de menar att om en konsult gör bra ifrån sig och fungerar bra, så försöker de 

alltid hitta ett nytt uppdrag åt denne eller en förlängning av det nuvarande, så konsulten kan 

stanna kvar inom bemanningsföretaget. Detta bekräftas också av Emmas upplevelser, då 

hon menar på att så länge hon presterar bra och sköter sitt jobb, så känner hon ingen oro 

över att mista sin anställning hos bemanningsföretaget. Även Lisa känner sig relevant sä-

ker, men medger att hon under några månader i vintras, då hon var uppdragslös, kände en 

viss oro, då hon visste att ytterligare några andra konsulter med likande profil som henne 

också stod utan uppdrag. Här ser jag ett intressant mönster. Trots att bemanningsbranschen 

är väldigt flexibel och svår att förutse, så känner konsulterna sig relativt trygga i sina an-

ställningar, trots att uppsägningstiderna inte är speciellt långa. Jag tror att de oskriv-

na/outtalade kontrakten kan vara en stor del av förklaringen. Genom att ställa upp under 

flexibla förhållanden och vara beredda på att rycka in och prestera bra på olika uppdrag, så 

känner konsulterna en förväntan om att den interna personalen ska ge något tillbaka, det vill 

säga se till att det finns uppdrag för dem att tillgå. Relationen tänjs då och blir mer relatio-

nistiskt än transaktionellt i sin karaktär, som Anderson & Schalk (1998) beskriver det. 

 

Är stöd och resurser vid behov något som konsulterna kan räkna med att den interna perso-

nalen kommer att stå för? Både Karin och Stina trycker på att de försöker genomföra bra 

introduktioner, samt ge de nya konsulterna stöd den första tiden, så att de känner sig väl-

komna och kommer in i arbetet. De finns även fortsättningsvis till hands som stöd, om kon-

sulten behöver prata om något eller få råd. Däremot om konsulterna inte kommer in i ar-

betsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt, så finns det ingen tid att hjälpa den personen, 

utan då måste en ersättare införskaffas. Pressen ifrån kunderna att konsulten snabbt ska 

prestera bra, gör det svårt att ge konsulten mera tid, även om den interna personalen försö-

ker hålla en dialog med kundföretaget för att lösa de eventuella problemen. Ingen av de fyra 

intervjuade konsulterna har dock behövt något stöd, och det är inget de räknar med heller.  

Det verkar som om de själva också verkar ha en förståelse för spelets regler och att det inte 

finns tidsutrymme till att stå och lära upp de inhyrda allt för mycket, utan att kundföretaget 

räknar med att de nästan direkt ska kunna gå in och prestera. Skulle det uppstå en situation 

där någon av konsulterna inte klarade av att genomföra ett uppdrag, så borde de känna en 

viss besvikelse över att bli utbytta mot någon annan konsult, utan att kanske få speciellt 

mycket stöd till att klara av uppdraget. Risken för ett kontraktsbrott borde då vara övervä-

gande, det vill säga att konsulten känner att den interna personalen inte lever upp till de 

förväntningar som den förstnämnde har på den sistnämnde (Isaksson, 2001). Det är natur-

ligtvis svårt för konsulterna att spekulera i hur det skulle kännas, men det hade varit intres-

sant att intervjua en konsult, som varit bemanningsföretaget troget en längre tid och sedan 

blev bortknuffad från ett uppdrag, på grund av att denne inte tillräckligt snabbt levererade.  
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6.5.4 Karriärmöjligheter och uppskattning 

Konsulterna menar att de inte har några förväntningar på att den interna personalen ska 

erbjuda dem karriär- eller utvecklingsmöjligheter. Karin på bemanningsföretag 1 menar 

ändå att de försöker skapa förutsättningar för drivna konsulter att få utmanade uppdrag, 

som gör att de kan utvecklas i sin yrkesroll. Dessutom menar Karin att samtliga konsulter 

har möjlighet till att bygga CV och skapa kontakter genom att arbeta hos dem. Stina anser 

att bemanningsföretag 2 erbjuder karriärmöjligheter, då de anställer konsulterna för ett visst 

projekt och efter dem arbetat där under en tidsbegränsad period, så är förhoppningen att 

kunderna ska ta över konsulterna. På så vis fungerar bemanningsföretag 2 som ett första 

steg in i karriären hos uppdragsgivaren, menar Stina. Även om både Stina och Karin tycker 

att bemanningsföretaget erbjuder sina konsulter karriär- och utvecklingsmöjligheter, så stäl-

ler jag mig frågande om dessa fördjupar de oskrivna/outtalade kontrakten med de anställda. 

Att konsulterna får chans att bygga CV och skapa kontakter tycker jag snarare är en följd av 

bemanningsföretagen affärsstrategi, med att hyra ut personal till olika företag, än att de vill 

investera i personlig utveckling hos konsulterna. Därför tror jag inte konsulterna upplever 

att de får chans till karriär och utveckling, även om den interna personalen har en poäng i 

att det faktiskt finns möjligheter i att vara konsult hos ett bemanningsföretag. 

 

Även i Stinas fall, hos bemanningsföretag 2, så är ju karriärmöjligheterna där också en följd 

av bemanningsföretagets affärsstrategi. Anna upplever dock att bemanningsföretaget gett 

henne en chans till att komma in hos uppdragsgivaren, vilket i hennes fall förmodligen för-

stärkt det oskrivna/outtalade kontraktet med den interna personalen. Jag tror ändå att Annas 

tacksamhet gentemot den interna personalen inte skulle vara lika stor om hon inte visste att 

chanserna till att få en fast anställning direkt hos kunden är stor, om hon bara visar tack-

samhet, gör ett bra jobb och håller en god relation med arbetsgivaren och uppdragsgivaren. 

Det kan jämföras med Lisa som haft ett par uppdrag hos sitt bemanningsföretag och arbetat 

för dem i över två års tid. Hon känner till spelets regler och är medveten om att hennes ar-

betsgivare tjänar bra med pengar på att skicka runt henne på olika uppdrag. Sedan kanske 

varje uppdrag kan vara en chans för Lisa till att visa framfötterna och få en tillsvidarean-

ställning direkt hos kunden, men hon samtidigt om att uthyrningens främsta syfte inte är att 

hon ska få chansen att utvecklas eller påbörja en karriär, utan bemanningsföretaget vill tjä-

na genom att hyra ut hennes kompetens till en kund som är i behov av just den färdigheten. 

Denna hypotes får stöd av Isaksson (2001), som belyser att ju längre en anställningsrelation 

varar, desto mer ökar också den anställdes förväntningar på arbetsgivaren om att denne ska 

uppträda på ett bra sätt och investera i den anställde. 

Båda bemanningsföretagen är noggranna med att ge feedback till konsulterna ifrån kunder-

na, om hur det går på de olika projekten. Detta sker främst via de regelbundna, korta 

veckomötena som den interna personalen och konsulterna har tillsammans. Bemanningsfö-

retag 1, med Karin i spetsen, visar dessutom kollektiv uppskattning till sina konsulter ge-

nom att anordna gemensamma fester, middagar eller andra liknande sammankomster. Stina 

och bemanningsföretag 2 brukar belöna konsulter som gjort något extra bra, t.ex. ställt upp 

och löst ett svårt pass eller gjort en ovanligt stark arbetsprestation, genom att tilldela dem 
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biobiljetter eller något annat symboliskt, för att visa tacksamhet. Båda bemanningsföreta-

gen verkar vara måna om att berömma sina anställda, vilket även bekräftas från intervjuer-

na med konsulterna. Jag tror detta får positiva effekter på de oskrivna/outtalade kontrakten 

då konsulterna känner sig sedda, vilket fördjupar relationerna med den interna personalen. 

Att konsulterna får bekräftelse av den interna personalen, tror jag nämligen medför att kon-

sulterna känner att den interna personalen är intresserade av hur det går för dem ute på de 

olika projekten. Isaksson (2001) menar att det finns en stark koppling mellan tillit och 

oskrivna/outtalade kontrakt, där den förstnämnde kan ses som ett kognitivt filter, som styr 

hur motpartens agerande kommer att tolkas. Om den interna personalen då ständigt följer 

upp och håller sig uppdaterade om hur det går för konsulterna, så ökar naturligtvis den sist-

nämndes förtroende för den interna personalen, då de vet om att den interna personalen är 

uppmärksamma om hur det fungerar för dem. Att genomföra gemensamma fester eller 

andra sammankomster, sänder också enligt mig, ut signaler om att bemanningsföretaget 

bryr sig om de anställda, och är måna om att de ska trivas och känna tillhörighet. 

6.5.5 Att ställa upp, vara en god representant och förhålla sig lojal 

Alla konsulter är beredda på att ställa upp för arbetsgivaren om det skulle behövas, men 

orsaken till denna inställning är lite olika. Lisa vill visa framfötterna, Niklas vill hjälpa den 

interna personalen, Anna gör det för att hon vill ge något tillbaka och Emma för att hon dels 

vill hjälpa till och dels för att vara nöjd över sig själv. Karin och Stina tycker inte att det är 

något krav från bemanningsföretagets sida att deras konsulter ska ställa upp vid nödsitua-

tioner, men de ser gärna att deras anställda är beredda på det och att de vill visa framfötter-

na ute hos kunderna. Jag skulle nog vilja säga att det känns som om det faktiskt finns en 

underförstådd förväntan, om att konsulterna ska vara villiga att ställa upp och arbeta övertid 

eller rycka in med kort varsel när det är mycket att göra hos kunderna. Sedan är det klart att 

den interna personalen inte har några formella krav på att konsulterna ska ställa upp, men 

de skulle nog bli rätt besvikna om konsulterna inte ville göra det, utan att ha någon bra för-

klaring. Jag tror personligen att det finns en förväntan inom bemanningsbranschen på att 

konsulterna ska vara flexibla, inte bara genom att vara beredda på att ofta byta arbetsplats, 

utan även gällande arbetstider. Konsulternas främsta egenskap är nämligen inte att vara 

specialister inom ett område, utan mer om att finnas till hands och vara anpassningsbara 

beroende på vilket projekt denne skickas på. 

 

Både konsulterna och den interna personalen ser det som självklart att konsulterna har ett 

ansvar, att utföra sina uppdrag på bästa sätt och vara goda representanter för arbetsgivaren. 

Karin menar på att detta är en inställningsfråga, som är självklart oavsett om den anställde 

arbetar inom ett bemanningsföretag eller inte. Lisa lyfter fram en intressant aspekt, då hon 

påpekar att om en konsult inte gör ett bra arbete ute hos på ett projekt, så riskerar alla kon-

sulterna från samma bemanningsföretaget, att stämplas negativt av den kunden. På så vis 

kan en enskild konsult förstöra chanserna för andra till att bli övertagna och få en tillsvida-

reanställning hos kunden. Niklas är inne på samma linje och berättar att han inte accepterar 

om någon som tillhör samma arbetsgivare som han, inte sköter sig på uppdraget. Då berät-
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tar han direkt för den interna personalen hur det ligger till, så de kan förändra situationen. 

Niklas tycker inte om när andra personer pratar negativt om hans arbetsgivare, vilket blir en 

uppenbar risk om hans kollegor inte sköter sig. Isaksson (2001) skiljer mellan psykologiska 

kontrakt (oskrivna/outtalade kontrakt) ifrån normativa, då den sistnämnde omfattar de för-

väntningar som finns på varandra i gruppnivå. Det fenomen som Niklas och Lisa beskriver 

tycker jag passar bättre in på de normativa banden som finns inom arbetsgruppen, och på-

verkar enligt mig därför inte det oskrivna/outtalade kontraktet speciellt mycket. 

Stina förväntar sig att konsulterna ska vara lojala eftersom de skrivit på ett anställningsavtal 

och då förutsätter hon att de vill vara en del av företaget och ha en positiv inställning till sitt 

arbete. Karin lyfter fram en moralisk aspekt i frågan och menar på att man alltid ska vara 

lojal mot sin arbetsgivare och stolt över det arbete man har. Jag kan tycka att Karins reso-

nemang är aningen naivt, då det kan förekomma många anledningen till att inte vara stolt 

och lojal mot sin arbetsgivare, t.ex. om denne bryter mot etiska regler, begår brott eller 

handlar sin personal illa. Jag tycker inte heller Stinas motivering, att bara för att konsulten 

skrivit på ett anställningsavtal så förväntas denne vara lojal och positiv, är särskilt bra, då 

en anställningsrelation kan förändras med tiden och kanske inte alls motsvarar det som par-

terna kom överens om ifrån början (se Isaksson (2001) under punkt 3.3.3). Vilken lojalitet 

den anställde bör känna tycker jag nog snarare beror på vilken relation denne har med sin 

arbetsgivare och vilka förväntningar som parterna har på varandra. Anna och Lisa tycker 

jag förhåller sig på en lagom lojal nivå gentemot deras arbetsgivare. Anna är öppen och rak 

vilket jag tycker kan förväntas, då hennes arbetsgivare agerar likadant tillbaka. Lisa är lojal 

mot sin arbetsgivare eftersom hon berättar öppet om hur läget ser ut och att hon faktiskt 

söker andra jobb utanför bemanningsföretaget. Däremot är inte Lisa, som hon själv berättar, 

lojal i den bemärkelsen att hon inte alltid är beredd att stanna kvar inom bemanningsföreta-

get till varje pris. Det förstår jag, då relationen med hennes arbetsgivare i första hand går ut 

på att de ska tjäna pengar på att hyra ut henne till olika företag, medan hon i egenskap av 

konsult får chans att skapa kontakter samt får ersättning i form av en relativt låg lön i för-

hållande till det arbete hon utför. 

6.6  Det oskrivna/outtalade kontraktets karaktär 

Jag vill avslutningsvis föra en diskussion kring vilken karaktär de oskrivna/outtalade kon-

trakten mellan den interna personalen och konsulterna har. Andersson & Schalk (1998) och 

Isaksson (2001) presenterade i litteraturöversikten två former av kontraktet; det transaktio-

nella och det relationella. Den första varianten präglas av ett tydligt materiellt och ekono-

miskt utbyte, medan den andra inte är lika klart utformad och där det finns ett större emo-

tionellt förhållande med mer underförstådda förväntningar mellan parterna. Jag hade nog 

förväntat mig att de oskrivna/outtalade kontrakten skulle vara mer åt det transaktionella 

slaget. Isaksson (2001) menar att korttidsanställda har mer begränsade förväntningar på 

kontraktet, än anställda som varit hos samma arbetsgivare en längre tid. Jag trodde att an-

ställningsförhållandet inom ett bemanningsföretag skulle ha samma transaktionella karak-

tär, där fokus låg det ekonomiska utbytet. Därför var det lite överraskande att respondenter-



55 

na skulle påvisa att det faktiskt finns många relationella inslag i anställningsförhållandet 

mellan den interna personalen och konsulterna. 

Det finns en tillit mellan parterna, som skapar förutsättningar för ett relationell form av 

kontraktet (Isaksson, 2001). Sedan tror jag att bemanningsföretagets kunder ställer väldiga 

höga krav på att de konsulter som hyrs in, visar framfötterna och arbetar minst lika bra som 

kundens egna anställda. Både Stina och Karin påpekar under intervjun vilket hård konkur-

rens som råder inom bemanningsbranschen och detta tror jag pressar den interna personalen 

att hålla goda relationer med konsulterna, då de inser vikten av att konsulterna ska trivas 

och vilja göra ett bra arbete ute hos kunderna. Jag tror detta medför att förhållandet får öka-

de relationella inslag, och ska dessutom bemanningsföretaget lyckas behålla duktiga och 

engagerade konsulter, så måste de erbjuda något mer än bara relativt låga löner. Att skapa 

en varm relation, där den interna personalen visar stort förtroende för konsulten och lyssnar 

på dennes önskemål om uppdrag och arbetstider med mera, tror jag kan vara en smart stra-

tegi för att forma duktiga och engagerade konsulter, som förmedlar en bra bild av beman-

ningsföretaget ute hos kunderna. Sedan tror jag också att konsulternas arbetssituation kan 

vara en fördel för bemanningsföretaget. De flesta konsulter tror jag ser anställningen hos 

bemanningsföretaget som ett mellansteg, på vägen till en anställning hos ett kundföretag. 

Därför tror jag att konsulterna är villiga att ställa upp, vara lojala och arbetsflitiga, då de vet 

om att deras chanser till att komma vidare i karriären ökar då. På så vis tror jag att konsul-

terna kan stå ut med att de ömsesidiga förväntningarna kanske är lite till arbetsgivarens 

fördel, med tanke på under vilka flexibla former konsulterna arbetar och att deras löner 

knappast står i topp. Det märks tydligt att Lisa, som varit anställd längst hos sin arbetsgiva-

re, ställer högre krav på arbetsgivaren för att hon ska vara nöjd med anställningsförhållan-

det, än vad t.ex. Anna gör, som bara väntar på att bli övertagen av kundföretaget. Lisa efter-

frågar betydligt mer personalfester, längre medarbetaresamtal och annat som kan ses som 

självklart då man varit anställd under en längre tid hos en arbetsgivare. 
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7.Slutsats 
I nedanstående avsnitt finns de slutsatser som jag drar utifrån studiens resultat kopplat till dess 

syfte och frågeställningar. 

 

Studiens syfte var att försöka undersöka hur konsulterna och den interna personalen inom 

ett bemanningsföretag, ser på samarbete och tillit gentemot varandra, samt vilka ömsesidiga 

förväntningar som vilar på anställningsförhållandet. De frågor jag sökte svar på var följan-

de; vilken relation har den interna personalen och de uthyrda konsulterna? Hur ser de på 

samarbetet gentemot varandra? Hur definierar de båda parterna begreppet tillit? Vilken tillit 

känner de gentemot varandra? Vilka ömsesidiga förväntningar på rättigheter respektive 

skyldigheter vilar på anställningsförhållandet? Jag tänkte nu sammanfatta vilka slutsatser 

jag kan dra efter studiens genomförande gällande dessa frågor. 

Jag upplever att den interna personalen balanserar mellan att vara effektiv och att skapa 

förutsättningar för en tillitsfull relation med konsulterna. Stina och Karin, som är intern 

personal, påpekar att tilliten mellan parterna skulle stärkas om de hade tätare kontakter. 

Samtidigt skulle knappast bemanningsföretagen klara av att bedriva sin verksamhet, om 

den interna personalen skulle vara ute på konsultbesök hela dagarna. Kompromissen blir 

därför att den interna personalen försöker träffa sina konsulter en gång i veckan under kor-

tare möten. Slutsatsen blir då också att den interna personalen tycker att det är tillräckligt, 

för att möjliggöra ett väl fungerande samarbete med konsulterna. 

Ett fungerande samarbete är viktigt för den interna personalen, då det medför att konsulter-

na, som är bemanningsföretagets ansikte utåt, trivs bra och presterar bättre ute hos kunder-

na. Även konsulterna tycker samarbetet är viktigt, då det ger en ökad förståelse för var-

andra, vilket gör att missförstånd och konflikter kan undvikas. Slutsatsen blir därför att det 

är viktigt för båda parter att upprätthålla en god relation, eftersom båda parter tjänar på att 

samarbeta med varandra. Arbetsgivaren tjänar pengar på att hyra ut arbetskraft, medan kon-

sulterna får betalt av arbetsgivaren för att utföra uppdragen. 

Konsulterna menar att ärlighet, tydlighet och öppenhet är nyckeln för en tillitsfull relation. 

Deras definition av tillit kan sammanfattas genom följande; det är viktigt att båda parter 

spelar med öppna kort, håller vad de lovar, och att de kan berätta vad som helst för var-

andra, utan att det sprids vidare, tas på fel sätt eller att det blir några oönskade efterföljder. 

Uppenbarligen uppfattar de också den interna personalen som ärliga och öppna, för samtli-

ga fyra konsulter upplever relationen som tillitsfull. De slutsatser som jag kan dra, är att 

konsulterna kommer fortsätta känna tillit för den interna personalen, så länge den senare är 

uppriktig, håller vad de lovar och regelbundet kommunicerar med konsulterna och medde-

lar om det sker några förändringar. 



57 

De ömsesidiga förväntningar, eller de oskrivna/outtalade kontrakten, mellan parterna vilar 

på ett fundament av tillit. Utan tillit skulle kontrakten förhålla sig transaktionella, där fokus 

endast skulle ligga på det ekonomiska utbytet, att konsulten utför uppdrag och får ersättning 

för det. Nu finns det tillit mellan den interna personalen och konsulterna, vilket också med-

för att kontraktet har flera relationistiska inslag. Jag drar slutsatsen att det behövs relationis-

tiska kontrakt inom bemanningsbranschen, då anställningsförhållandet kräver stor flexibili-

tet hos konsulterna, där de med kort varsel får vara beredda på att byta arbetstider eller ar-

betsuppgifter. Den interna personalen försöker kompensera konsulternas uppoffringar med 

att lyssna på deras önskemål gällande arbetstider och uppdrag, samt försöker hitta nya pro-

jekt, när konsultens nuvarande uppdrag lider mot sitt slut. Samtidigt är bemanningsbran-

schen utsatt för hård konkurrens och både den interna personalen och konsulterna är i hän-

derna på kunderna. Detta medför att konsulternas anställningsvillkor inte blir de bästa. De 

har, på tjänstemannasidan, låg lön i förhållande till det arbete de utför, de får inte stöd eller 

resurser om det behövs och det finns inte heller någon naturlig karriärklättring för dem. Hur 

kommer det sig att det relationistiska kontraktet är så ojämnt fördelat? Min slutsats är att 

konsulterna står ut med det orättvisa förhållandet, då de ser sin anställning hos bemannings-

företag som något tillfälligt, i förhoppning om att visa framfötterna och bli övertagen till en 

kund. 
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9.Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till konsulter 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till intern personal 

Bilaga 3 – Information inför intervju 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till konsulter 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat för bemanningsföretaget? 

2. Vilken position/roll har du inom bemanningsföretaget? 

3. Har du haft någon annan position/roll tidigare inom bemanningsföretaget? 

4. Hur ser din relation ut med den interna personalen? Hur ofta träffas ni eller hörs av? Vad 

brukar ni prata om under dessa möten? 

5. Får du information från arbetsgivaren som gör att du kan hålla sig uppdaterad om hur 

läget ser ut för bemanningsföretaget? 

6. Hur fungerar samarbetet med den interna personalen? Vad fungerar bra? Vad fungerar 

mindre bra? 

7. Är det viktigt för dig att samarbetet fungerar mellan dig och den interna personalen? Om 

ja, på vilket sätt eller hur? Om nej, vad beror det på? 

8. Känner du dig som en del av bemanningsföretaget? 

 

Frågor om tillit 

9. Vad betyder tillit för dig? 

10. Vad är viktigt för dig i en relation för att du ska känna tillit för den andra parten? 

11. Känner du tillit till den interna personalen? Om ja, hur, på vilket sätt? Om nej, vad be-

ror det på? 

12. Kan tilliten mellan dig och den interna personalen ytterligare stärkas? Om ja, hur? Om 

nej, hur kommer det sig? 

13. Påverkar negativ medial publicitet om arbetsgivaren eller bemanningsbranschen som 

helhet, din tillit till arbetsgivaren? Om ja, hur? Om nej, vad beror det på? 

14. Upplever du att bemanningsföretaget ställer upp för dig om det skulle ske en olycka 

eller uppstå en nödsituation? Om ja, på vilket sätt? Kan du ge exempel på när så skett? Om 

nej, hur kommer det sig?  
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Frågor om oskrivna/outtalade kontrakt 

15. Har du en lämplig lön i förhållande till det arbete du utför? Om ja, vad beror det på? 

Om nej, hur kommer det sig? 

16. Har du några förväntningar på att arbetsgivaren ska ta hänsyn till din livssituation och 

anpassa arbetstider och uppdrag, så du får en balans mellan privat- och arbetsliv? 

17. Har du några förväntningar på att arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina önskemål och 

tillgodose dig med intressanta uppdrag som lämpar sig väl för din yrkesprofil? Om ja, hur 

kommer det sig? Om nej, vad beror det på? 

18. Har du någon anställningstrygghet hos bemanningsföretaget? Om ja, hur kommer det 

sig? Om nej, vad beror det på? 

19. Om det behövs, finns det stöd och resurser hos arbetsgivaren för att du ska kunna utföra 

dina uppdrag på ett bra sätt? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad beror det på? 

20. Har du förväntningar på att arbetsgivaren ska erbjuda dig karriär- eller utvecklingsmöj-

ligheter? Om ja, hur kommer det sig? Har du fått några sådana chanser? Om nej, vad beror 

det på? 

21. Får du uppskattning av din arbetsgivare? Om ja, vid vilka tillfällen? Vid nej, är det nå-

got du saknar eller förväntar dig? 

22. Skulle du ställa upp för arbetsgivaren om de verkligen behövde din hjälp med något, 

även om det inte finns reglerat i anställningsavtalet? Om ja, på vilket sätt då, när? Vid nej, 

vad beror det på? 

23. Har du ansvar över att genomföra dina uppdrag på bästa sätt och vara en god represen-

tant för arbetsgivaren? Vid ja, vad beror det på? Vid nej, hur kommer det sig? 

24. Är du lojal mot din arbetsgivare? Om ja, på vilket sätt då, vad beror det på? Om nej, hur 

kommer det sig? 

25. Motsvarar din arbetssituation det som arbetsgivaren förmedlade när du anställdes? Om 

ja, på vilket sätt då? Om nej, vad beror det på?  

26. Finns det något underförstått i relationen mellan dig och din arbetsgivare? Något som 

inte finns nerskrivet, formellt, i anställningskontraktet, men som ni båda tar som självklart? 

Vid ja, vad då, lever arbetsgivaren upp till dessa förväntningar? Om nej, vad beror det på? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till intern personal 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat för bemanningsföretaget? 

2. Vilken position/roll har du inom bemanningsföretaget? 

3. Har du haft någon annan position/roll tidigare inom bemanningsföretaget? 

4. Hur ser din relation ut med era konsulter? Hur ofta träffas ni eller hörs av? Vad brukar ni 

prata om under dessa möten? 

5. Har ni samtal med vissa konsulter som inte alla får möjlighet till? Om ja, hur kommer det 

sig? Om nej, vad beror det på? 

6. Arbetar ni aktivt med att sprida information till konsulterna om hur det går för företaget 

och vad som händer inne i organisationen? Om ja, hur kommer det sig? Vid nej, vad beror 

det på? 

7. Hur fungerar samarbetet med konsulterna? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? 

8. Är det viktigt för dig att samarbetet fungerar mellan er och konsulterna? Om ja, på vilket 

sätt och hur kommer det sig? Om nej, vad beror det på? 

9. Är det viktigt för dig och dina kollegier på det interna kontoret att konsulterna känner sig 

som en del av bemanningsföretaget? Om ja, vad beror det på? Hur arbetar ni för att främja 

detta? Om nej, hur kommer det sig? 

Frågor om tillit 

10. Vad betyder tillit för dig? 

11. Vad är viktigt för dig i en relation för att du ska känna tillit för den andra parten? 

12. Känner du tillit för dina konsulter? Om ja, vad beror det på? Om nej, hur kommer det 

sig? 

13. Kan tilliten mellan dig och era konsulter ytterligare stärkas? Om ja, hur? Om nej, hur 

kommer det sig? 

14. Tror du att negativ medial publicitet om bemanningsföretaget eller bemanningsbran-

schen i helhet, kan påverka konsulternas tillit till arbetsgivaren negativt? Om ja, hur, vad 

gör ni för att hindra detta? Om nej, hur kommer det sig? 
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15. Ställer ni upp för era konsulter om det skulle hända dem någon olycka eller uppstå en 

nödsituation? Om ja, hur, vad beror det på? Om nej, hur kommer det sig?  

Frågor om oskrivna/outtalade kontrakt 

16. Är det viktigt för er att sätta en lämplig lön för konsulterna i förhållande till det arbete 

de utför? Om ja, vad beror det på, vilka kriterier styr lönesättningen, har konsulterna möj-

lighet att påverka? Om nej, hur kommer det sig? 

17. Tar ni ta hänsyn till konsulternas livssituation och anpassar deras arbetstider och upp-

drag, så att de får en balans mellan privat- och arbetsliv? Om ja, vad beror det på? Om nej, 

hur kommer det sig? 

18. Tar ni hänsyn till konsulternas önskemål om vilka uppdrag de ska utföra och arbetar ni 

aktivt med att hitta lämpliga uppdrag som passar konsulternas yrkesprofil? Om ja, hur 

kommer det sig, hur? Om nej, vad beror det på? 

19. Har era konsulter någon anställningstrygghet hos bemanningsföretaget? Om ja, vad 

beror det på, vilka? Om nej, hur kommer det sig? 

20. Ger ni stöd och resurser om det behövs, för att konsulterna ska kunna utföra sina upp-

drag på ett bra sätt? Om ja, vad beror det på, hur? Om nej, hur kommer det sig? 

21. Erbjuder ni era konsulter karriär- och utvecklingsmöjligheter? Om ja, hur kommer det 

sig, hur? Om nej, vad beror det på? 

22. Ger ni era konsulter uppskattning då de gör någonting bra? Om ja, vad beror det på, 

hur? Om nej, hur kommer det sig? 

23. Förväntar du dig att era konsulter ska vara lojala mot er? Om ja, på vilket sätt, hur 

kommer det sig? Om nej, vad beror det på? 

24. Finns det underförstådda förväntningar från den interna personalen att konsulterna ska 

ställa upp om det uppstår en kris? Om ja, hur kommer det sig? Om nej, vad beror det på?  

25. Har konsulterna ansvar för att genomföra sina uppdrag på bästa sätt och vara goda re-

presentanter för arbetsgivaren? Om ja, hur kommer det sig? Om nej, vad beror det på? 

26. Stämmer den informationen som ni förmedlar vid anställningstillfället, bra överens med 

konsulternas kommande upplevelser? Om ja, på vilket sätt? Om nej, hur kommer det sig? 

27. Finns det något underförstått i relationen mellan den interna personalen och era konsul-

ter? Något som inte finns nerskrivet, formellt, i anställningskontraktet, men som ni båda tar 

som självklart? Om ja, vilka då, levs dessa förväntningar upp? Om nej, vad beror det på?  
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Bilaga 3 

Information inför intervju 

Syftet med studien: 

Jag vill undersöka hur konsulter och konsultchefer ser på tillit i relationen till varandra och 

vilka förväntningar som vilar på konsulternas anställningar. Anledningen till varför jag 

tycker detta är intressant är för att bemanningsbranschen, till skillnad från traditionella ar-

betsplatsen, är en komplex miljö, där den anställde inte arbetar på samma fysiska plats som 

dennes arbetsgivare befinner sig på. Dessutom förändras också innebörden i arbetstagarens 

anställning, då den inom bemanningsbranschen är mer temporär och flexibel än på de tidi-

gare traditionella arbetsplatserna.  

Jag vill därför ställa frågor kring: 

Hur relationen mellan arbetsgivaren och den anställde ser ut? Hur ofta ni träffas, hörs av, 

vad diskuteras, hur samarbetet fungerar och om konsulten känner sig som en del av organi-

sationen med mera. Hur de båda parterna ser på tillit i förhållande till varandra; är det vik-

tigt, finns det någon tillit i relationen, hur kan den stärkas och vad kan påverka tilliten med 

mera. Som avslutning vill jag även ställa frågor kring förväntningar på anställningen. Ett 

anställningskontrakt innehåller nämligen både en formell och en informell del. Den formel-

la regleras i avtal och regler, medan den informella istället handlar om hur givna villkor, 

förväntningar, löften och förtroenden tolkas och upplevs mellan arbetsgivare och anställd. 

Sammanfattningsvis kommer frågorna i den avslutande delen handla om vilka förväntning-

ar på skyldigheter och rättigheter som du och din motpart har på varandra rörande t ex: lön 

kontra arbetsinsats, att ställa upp och vara lojal vid kriser, möjligheter till karriär och ut-

veckling, att anpassa uppdrag efter önskemål och kompetens samt hur löften hålls i prakti-

ken eller inte.  

Till sist: 

Jag skulle vilja att du funderar lite över dessa frågor inför intervjun; hur ser ert samarbete 

ut? Vilken tillit känner du inför den andra parten och vad betyder tillit för dig? Vilka för-

väntningar vilar på anställningsförhållandet mellan konsulten och konsultchefen, vilka 

skyldigheter och rättigheter upplever du att det finns? Intervjun kommer att vara avpersona-

liserad och pågå under ungefär en timme. Jag kommer att spela in intervjun på en bandspe-

lare, för att själv kunna lyssna igenom intervjun i efterhand och renskriva svaren i lugn och 

ro. Intervjupersonen har naturligtvis rätten att inte behöva svara på någon fråga om denne 

inte vill. 

 

Tack för att ni vill ställa upp! – Varma hälsningar Robert 
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