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SAMMANFATTNING 

Bemanningsbranschen har under de senaste tjugo åren expanderat kraftigt i Sverige och 

visar på rekordhöga omsättningar, där allt fler söker sig till branschen. Det har också på 

senare år blivit allt vanligare med bemanningsföretag som specialiserar sig på studenter 

eller invidiver med egen verksamhet, vilket också är det som denna undersökning 

handlar om. Syftet med uppsatsen är att förstå bemanningskonsulternas uppfattningar 

om yrkesrollens fördelar och nackdelar, samt förstå vilken inverkan omfattningen av 

feedback, utbildning och utvecklingssamtal har för konsulternas känsla av commitment, 

identifikation och tillhörandeskap gentemot kund- och bemanningsföretaget. 

Undersökningen består av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag där ansatsen är 

induktiv. Undersökningen innefattar semistrukturerade intervjuer med fem studerande 

bemanningskonsulter och en enkätundersökning som besvarats av 52 respondenter som 

alla uppfyller kraven för att medverka i undersökningen.  

Den teoretiska referensramen består av teorier som berör organisatorisk identifikation, 

commitment, psykologiska kontrakt, flexibilitet och makt. Resultatet av undersökningen 

ger indikationer på en komplex organisatorisk situation vad gäller identifikation, och 

tillhörandeskap där konsulterna kan ha multipla förhållningssätt vad gäller identifikation 

till båda företagen som ingår den i trepartsrelation som konsulten, kund- och 

bemanningsföretaget skapar. Resultatet vittnar också på att fördelarna med att arbeta 

som bemanningskonsult också upplevs som nackdelarna. 

 

Nyckelord: Organisatorisk identitet, tillhörandeskap, commitment, motivation, 

flexibilitet, trepartsrelation, bemanningskonsult, psykologiska kontrakt.  
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1. Inledning 
Det första kapitlet inleds med en beskrivning av bemanningsbranschen samt en 

bakgrundsbeskrivning av branschens utveckling. Kapitlet går sedan över i en 

problemdiskussion som tar upp bemanningskonsulters uppfattningar, attityd och 

erfarenhet om commitment, identifikation, tillhörandeskap och leder fram till 

undersökningens problemformuleringar.  

''The U.S. is going from just-in-time manufacturing to just-in-time employment. The 
employer tells us, I want them delivered exactly when I want them, as many as I need, 
and when I don't need them, I don't want them here." Can I get people to work under 
these circumstances? Yeah. We're the ATMs of the job market." 
 
-Mitchell Fromstein, president and CEO, Manpower, Inc. (ref. ur Feldman et al. 1994) 

 
Bemanningsföretagen blir allt fler och rapporterar rekordhöga omsättningar på 

sammanlagt över 24,3 miljarder kronor i Sverige för 2011 enligt branschorganisationen 

Bemanningsföretagen (2011). Henrik Bäckström som är förbundsdirektör på 

Bemanningsföretagen menar att en bidragande faktor till att allt fler söker sig till 

branschen är den uppmärksamhet som branschen har fått i media de senaste åren, vilket 

har lett till ökad kännedomen om anställningsformen (Bemanningsföretagen, 2011).  

Resultatet från en medarbetarundersökning där 3854 konsulter från ett 80-tal olika 

bemanningsfirmor deltog presenterades i ett pressmeddelande på Bemanningsföretagens 

hemsida 2012-03-261. Statistiken ur medarbetarundersökningen tyder på att fler än 

någonsin är nöjda med att arbeta som bemanningskonsult.2 Undersökningen visar att 7 

av 10 konsulter har en mer positiv erfarenhet än väntat av att jobba som 

bemanningskonsult, 8 av 10 känner sig som en del av kundföretaget. Antalet 

bemanningskonsulter som är mycket missnöjda är endast 2 av 100. Denna statistik 

strider helt emot den bild som målats upp och debatterats i media 

(Bemanningsindikatorn 2011) där till exempel skandalomsusade Uniflex avslöjades med 

att erbjuda falska jobb för att slippa betala ut garantilön. (Sveriges radio, Ekot den 23 

januari 2012)3. Resultatet av Bemanningsföretagens medarbetarundersökning strider 

också emot min personliga erfarenhet och uppfattning av bemanningsbranschen där jag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.bemanningsforetagen.se/	  
2 Det bör noteras att denna statistik är hämtad ur Bemanningsindikatorn, sammanställd i samarbete med 
Almega. Informationen är på så vis framtagen på uppdrag av branschorganisationen själva, vilket innebär 
att statistiken därmed bör beaktas med viss försiktighet vad gäller objektiviteten.  
3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4924217 
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under 2,5 år har sett en annan sida av konsultverksamheten än vad 

Bemanningsindikatorns rapport påvisar. Mot denna bakgrund intresserade jag mig för att 

ta reda på hur andra bemanningskonsulters attityd är gentemot sin yrkesroll. Jag kommer 

i studien redogöra för bakgrunden om bemanningsbranschen, följt av ett metod- och 

teoriavsnitt för att sedan belysa empiri från en kvalitativ undersökning med 

kompletterande kvantitativa inslag som tar upp för- och nackdelar med att arbeta som 

bemanningskonsult enligt 5 intervjuade konsulter och 52 respondenter från en 

enkätundersökning. Slutligen presenteras ett avsnitt med diskussion och slutsatser. 

Bemanningskonsulterna kommer fortsättningsvis i studien även kallas enbart konsulter 

men de kommer också att innefattas i andra benämningar såsom flexibla arbetare eller 

tillfälligt anställda. 

1.1 Bakgrund  
Den temporära bemanningsindustrin utvecklades efter andra världskriget och inriktade 

sig på att förse organisationer med snabba lösningar vid brist på arbetskraft (Gannon, 

1984). I kombination med 1990-talets ökade globalisering, snabbt föränderliga 

teknologiska utveckling och en volatil ekonomi, utvecklades en ny attityd gentemot 

tillfälligt anställda. Flexibla arbetare ansågs attraktiva på arbetsmarknaden då de kunde 

anställas och utökas efter behov (Pink, 2001). Genom att arbetsgivaren använder sig av 

varierande anställningskontrakt och arbetstider kan kostnaderna för arbetskraften 

anpassas efter företagets skiftande vinster och resultat (Berg, 2008). Sverige hade ända 

till 1992 lagar och regleringar som förbjöd privat vinstdrivande arbetsförmedling men 

dessa privata arbetsförmedlare har sedan avregleringen ständigt ökat i antal. De svenska 

bemanningsföretagen kunde 1994 rapportera att antalet bemanningskonsulter uppgick 

till 5000. Statistiken för 2011 visade att denna siffra har ökat avsevärt då det var cirka 62 

900 personer som var årsanställda inom bemanningsbranschen, vilket motsvarar cirka 

1,4 procent av Sveriges sysselsatta arbetskraft. Antalet personer som någon gång 

passerade bemanningsbranschen under 2011 var 138 846 (Anställning & 

Penetrationsgrad, Bemanningsföretagen, 2011)4.  

 
Lagen (1993:440) om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft är den lag 

som idag omfattar bemanningspersonal. Lagen innefattar”... ett rättsförhållande mellan 

en beställare och en arbetsgivare som innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/fakta, 2012-03-26 
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arbetstagare till beställarens förfogande för att utföra arbete som hör till beställarens 

verksamhet”( https://lagen.nu/1993:440, 2012-04-23).  

Det har tagits fram ett EU-direktiv (Dir. 2009:85) som innefattar förslag på åtgärder som 

behövs vidtas och där ny lagstiftning ska gälla för arbetstagare som hyrs ut av 

bemanningsföretag. Dock har det varit svårt att enas om hur denna nya lag ska utformas och 

lagstiftningen har därför försenats (www.bemanningsforetagen.se 2012-04-23).  

 

1.2 Problemdiskussion 
En bemanningskonsult anställs av ett bemanningsföretag som i sin tur hyr ut konsulten 

till olika kundföretag. Det finns konsulter som anställs på heltid med en garanterad, fast 

månadslön och som får betalt även om konsulten står mellan uppdrag och på så sätt 

måste vara tillgänglig när jobb erbjuds (Almega 2010).5 Det finns även konsulter som 

arbetar efter timlön, vilket innefattar bemanningskonsulter bestående av studenter som 

vill arbeta extra eller som vill arbeta på heltid efter att studierna är klara 

(www.studentconsulting.com/se 2012-05-18).6 Det är dessa studerande konsulter eller 

konsulter som bedriver egen firma som denna undersökning kommer att fokusera på. Då 

bemanningsföretaget hyr ut konsulten till en tredje part skapar detta ett triangulärt 

anställningsförhållande där konsulten utifrån två komplexa sammanhang formar sina 

uppfattningar, attityder och engagerar sig i positiva eller negativa beteenden (Connelly 

2004).  Som timanställd bemanningskonsult har den anställde möjlighet att själv 

bestämma över omfattningen av antal arbetspass och strukturera arbetstillfällena utifrån 

hur det passar konsulten. Det är möjligt att jobba extra några timmar då och då eller 

också mer intensivt under vissa perioder, allt utifrån när det passar konsulten 

(www.manpower.se/student 2012-04-12). Detta kan tyckas vara en ypperlig chans att 

skapa en språngbräda in i arbetslivet till en framtida karriär som under tiden tillåter en 

enorm frihet och bygger på en stor grad av flexibilitet. Flexibiliteten och friheten kan 

dock medföra en del problem med hög grad av osäkerhet och instabilitet. Det kan också 

medföra en komplex organisatorisk situation då konsulten känner en anknytning och 

identifierar sig både med kundföretagen och bemanningsföretaget. (Svensson och 

Wolvén 2010).   

Den stora tillväxten av bemanningsföretagen och mångfalden av temporär arbetskraft 

innebär en signifikant utmaning för arbetsgivare vad gäller human resource management 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.assistbemanning.se/bemanningsanstallda-star-inte-till-forfogande-dygnet-runt/,  -2012-04-12 

6 http://www.studentconsulting.com/se/jobs/workforus/howitworks/ , - 2012-04-12	  
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(HRM). Kundföretagens chefer har sällan stor social kontroll över 

bemanningspersonalen då befordringar eller löneökningar sällan utfärdas vid goda 

arbetsprestationer (Feldman et al 1994). Gossett (2002) menar att flexibel arbetskraft 

befinner sig i gråzonen mellan att vara en medlem eller gäst, vilket skapar en oklar 

identitet inom organisationen. Många tillfälliga arbetare känner sig ofta som styvbarn 

där de är tillräckligt användbara för att göra de mindre trevliga sysslorna men som 

annars inte är alls speciellt välkomna (Feldman et al, 1994). Bemanningskonsulterna 

måste därför kunna balansera rollen som främling och outsider, och hantera osäkerheten 

vad gäller uppdragens varaktighet och plats (Olofsdotter et al, 2008).  

De psykologiska kontrakten gentemot de bemanningsanställda skapar låg grad av 

engagemang och åtagande utöver arbetstid, vilket också gör arbetsformen till en 

utmaning för berörda chefer. Det är därför viktigt att organisationer arbetar med att förse 

bemanningskonsulterna med utbildning och inriktning, tydligare förklaringar om de 

temporära anställningskontrakten och kontinuerlig respektfull behandling (Feldman et 

al, 1994). Då många konsulter endast är inhyrda för att utföra avtalat arbete och enligt 

min förförståelse inte ingår i organisationen på samma sätt som ordinarie personal, vill 

jag ta reda på konsulternas uppfattningar och attityder angående identifiering, 

tillhörandeskap och commitment gentemot kund- och bemanningsföretaget.  

 
1.3 Problemformulering 

1  Vilka är de positiva och negativa aspekterna av bemanningstjänstgöring sett ur 
bemanningskonsulternas perspektiv?   

2 Hur ser konsulterna på tillhörandeskap och identifikation gentemot kundföretaget, 
samt bemanningsföretaget?  

3 Vilka faktorer påverkar konsulterna vad gäller det organisatoriska engagemanget och i 
synnerhet motivationen i deras arbete?  

4 Hur ser maktförhållandena ut mellan kund- och bemanningsföretaget, samt 
konsulterna, sett ur bemanningskonsulternas perspektiv?  

1.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att förstå bemanningskonsulternas tankar och åsikter om 

yrkesrollens fördelar och nackdelar. Jag vill förstå vilken inverkan omfattningen av 

feedback, utbildning och utveckling har på konsulternas känsla av tillhörandeskap i den 

triangulära relationen, där såväl den kvalitativa som den kvantitativa undersökningen 

kan ge förklaringar på konsulternas uppfattningar, erfarenheter och attityder till 
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identifikation och tillhörandeskap. Syftet är också normativt i förhoppning att kunna ge 

rekommendationer på om och hur arbetsförhållandena för konsulterna kan förbättras.  

1.5 Avgränsningar 
Studien omfattar temporär arbetskraft som arbetar som timanställda inom 

bemanningsföretag med fokus på studenter. Jag har valt att koncentrera studien på 

konsulter som antingen bedriver studier eller har någon form av egen verksamhet då 

dessa är kraven för att få anställning på dessa specialiserade bemanningsföretag. Studien 

omfattar också konsulter som till en början har varit anställda av bemanningsföretag 

med fokus på studenter men som tagit examen och inte fått något jobb efter studietiden. 

Anledningen till denna inriktning beror på att jag under min studietid kommit i kontakt 

med andra studerande bemanningskonsulter som med sina erfarenheter och berättelser 

om yrkesrollen i kombination med studierna har intresserat mig för att söka förståelse 

för den studerande bemanningskonsultens livsvärld. Jag har även valt denna inriktning 

då stor del av tidigare forskning fokuseras på bemanningskonsulter överlag medan 

forskning på studenter som jobbar som bemanningskonsulter fortfarande är outforskat, 

vilket därför enligt min mening gör ämnet mer intressant.  

Det finns många bemanningsföretag som har specialiserat sig på just studenter, såsom 

Manpower Student, Academic Work, Studentwork, Student Consulting, och Adecco 

Student. Genom att hyra in studenter som konsulter kan företag dra nytta av den senaste 

kunskapen och utvecklingen som bedrivs inom olika områden på universitet och 

högskolor. Studenter anses som attraktiv arbetskraft utifrån deras flexibilitet, förmåga att 

anpassa sig och prisvärdhet (www.adecco.se 2012-04-23).  

Då jag har valt att fokusera på konsulternas synvinkel vad gäller uppfattningar och 

världsbild kommer endast en sida av bemanningsindustrin att belysas. Det hade även 

varit intressant att ta reda på hur konsultcheferna och kundföretagens övriga anställda 

ser på konsulterna men då detta skulle vara en allt för omfattande undersökning 

koncentrerades studien på konsulterna.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver mitt tillvägagångssätt för att besvara ovan nämnda 

problemformuleringar och syfte. Jag redogör för valet av induktiv ansats med en 

inriktning på kvalitativ metod som komplimenterats med ett kvantitativt inslag i form av 

en enkätinsamling. Jag skildrar också valet av en fallstudie där jag använt mig av en 

tolkande ansats. 

2.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Jag har valt att göra en fallstudie som enligt Patel & Davidsson (2003) beskrivs som en 

undersökning av en mindre avgränsad grupp där fallet kan innefatta exempelvis en viss 

person, grupp individer, organisation eller situation. Bryman & Bell (2005) menar också 

att ett fall kan innefatta en specifik plats såsom fabrik, anläggning eller kontorsbyggnad. 

Fallstudier kan ofta kombinera olika typer av datainsamlingsmetoder såsom intervjuer, 

observationer och enkäter för att samla så mycket information som möjligt och för att ge 

en utförlig bild av det undersökta fallet. Jag har valt mitt fall utifrån en avgränsad grupp 

individer som arbetar som bemanningskonsulter och bedriver antingen studier eller egen 

verksamhet. Studien innefattar dels en enkätundersökning som besvarats slumpmässigt 

av studenter med geografisk spridning och tillhörande av olika samhällsgrupper och dels 

av djupintervjuer med en mindre grupp konsulter. Deltagarna i enkätundersökningen 

består av 52 respondenter där 65 procent är kvinnor och 35 procent är män, i åldrarna 

21-37 år med en medelålder på cirka 26 år och där erfarenheten som bemanningskonsult 

sträcker sig allt från 1 månad till 8 år med ett medelvärde på 1,7 års erfarenhet. 

Deltagarna tillhör olika bemanningsföretag och har olika inriktningar vad gäller 

utbildning och uppdrag. Djupintervjuerna består av 4 kvinnor och en man i åldrarna 23-

31 år där erfarenheten som bemanningskonsult är från 4 månader till 7 år. Bryman & 

Bell (2005) beskriver representativt urval som ett samspel som på ett överensstämmande 

sätt speglar populationen. Med tanke på denna kombination av olika 

datainsamlingsmetoder anser jag att deltagarna i studien kan anses vara ett representativt 

urval och utgöra en miniatyr av populationen.  

2.2 Generaliserbarhet 
Generalisering tar upp frågan huruvida resultatet kan sägas gälla en hel population 

(Backman 2008). Generaliserbarheten för erhållna resultat beror på hur vi valt vårt fall. 

Vid en identifierad population är det möjligt att dra slutsatser från de slumpmässiga 

urval som undersökts ur den aktuella populationen och utifrån urvalets resultat diskutera 
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giltigheten i relation till den ursprungliga populationen. Det går också att välja fall som 

är så olika varandra som möjligt för att sedan utifrån resultaten diskutera 

generaliserbarheten i relation till den faktiska populationen (Patel & Davidson, 2003). 

Bryman (2002) belyser komplexiteten för den kvalitativa forskaren att generalisera 

forskningsresultaten till andra miljöer eller andra fall och menar att resultaten ska istället 

genom kontextuell förståelse generaliseras till teori och inte till populationer, samt sträva 

efter en förståelse av beteenden.  Eftersom enkätundersökningens deltagare är helt olika 

vad det gäller ålder, kön och erfarenhet vad gäller både tid och inriktning på uppdrag, 

anser jag att detta är en god mix av deltagare som kan representera populationen. Genom 

att även beskriva de fem intervjuade konsulternas upplevelser och uppfattningar om 

branschen har jag på detta sätt fått djupare insikt och förståelse för yrkesrollen, vilket 

möjliggjort generaliseringen för slutsatserna. Min förhoppning är att undersökningen 

kan ge ett bidrag till andra studerande konsulter som antingen känner igen sig i studien 

eller får en inblick i hur andra konsulter upplever sin situation och på så sätt kan jämföra 

sina uppfattningar, attityd och erfarenheter till yrkesrollen. Jag vill också genom mina 

slutsatser belysa förslag på förbättringar till branschen och för de anställda 

bemanningskonsulterna.  

2.3 Kvalitativ metod 
Jag har använt mig av en kvalitativ metod som Bryman beskriver som en metod ”där 

tonvikten oftare ligger på ord än kvantifiering vid insamling och analys av data” 

(2002:249). Patel och Davidsson beskriver kvalitativa studier som en process där 

ambitionen är att ”upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, 

att beskriva uppfattningar eller kultur (2003:103). Kvantitativ forskning fokuserar på 

mätningar av datainsamling och statistiska analyser till skillnad från kvalitativ forskning 

som inriktar sig på verbala analyser. Den kvantitativa forskningen ska enligt Patel & 

Davidson (2003:14) svara på frågorna ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är 

relationerna?” och enligt Bryman (2002) innehåller denna metod ett deduktivt synsätt 

där teorier prövas i förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Förutom induktiv 

och deduktiv ansats finns också en tredje ansats som benämns abduktion och är en 

kombination av de två föregående (Patel & Davidson 2003).  
 
Eftersom mitt syfte är att tolka och förstå bemanningskonsulternas uppfattningar, 

attityder och sociala verklighet så anser jag att den kvalitativa metoden är mest lämpad 

för studien. Undersökningen har ett induktivt angreppssätt där teori genereras utifrån 

praktiken med ett iterativt förhållningssätt. Bryman (2002) beskriver denna iterativa 
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process som en upprepande rörelse mellan teori och data där forskaren formulerar teorier 

eller generaliserbara slutsatser utifrån resultatet av en forskningsinsats.  Patel & 

Davidson (2003:24) menar att ett induktivt arbetssätt ”kan följa upptäckandets väg” och 

utifrån den insamlande empirin formulera en generell teori. Eftersom ett induktivt 

tillvägagångssätt innebär att forskaren inte utgår från redan vedertagna teorier, innebär 

detta att jag kan arbeta helt förutsättningslöst. Patel & Davidson (2003) belyser det 

faktum att en induktiv forskningsansats innebär att forskarens egna idéer och åsikter 

kommer att påverka teoriernas utformning. 

Genom att utforma en enkät och samla in slumpmässiga svar har jag haft en förhoppning 

om att på ett objektivt sätt få förklaringar på mina frågeställningar och tolka resultatet 

utifrån deras uppfattningar, erfarenheter och attityder till yrkesrollen som 

bemanningskonsult. Jag har inte kunnat styra respondenternas svar utan jag har jobbat 

helt förutsättningslöst utefter den information som jag fått tillhanda, vilket har hjälpt mig 

i processen och gett mig fler infallsvinklar för att eftersträva opartiskhet. När det gäller 

intervjuerna har jag valt personer med både lång och kort erfarenhet i branschen i den 

mån att försöka upptäcka likheter eller olikheter vad gäller uppfattningar, attityd och 

erfarenhet inom bemanningsbranschen. Jag har ställt öppna frågor för att få ta del av 

konsulternas egna tankar och åsikter där jag strävat efter en neutral inställning för att 

inte färga konsulterna med mina egna åsikter. Däremot kan valet av frågor föranlett till 

att konsulterna själva kommer att tänka på incidenter eller tankar som kan ha kommit att 

påverka intervjun och satt sin prägel för kommande slutsats och diskussion. Jag har 

också arbetat iterativt under hela undersökningen då jag hela tiden har pendlat mellan 

teori och data parallellt med pilotundersökningarna och allteftersom nya enkätsvar har 

mottagits och djupintervjuerna har genomförts. Genom att ställa många frågor som 

täcker ett brett område har jag följt denna ”upptäckandets väg” för att kunna upptäcka 

mönster och beteenden som jag har fokuserat mig på för att ur sammanhanget kunna 

tolka och förstå innehållet av undersökningen. 

 
2.4 Positivism kontra Hermeneutik 
Thurén (2004:14) beskriver de två vetenskapliga huvudansatserna positivism och 

hermeneutik.  Positivismen används inom naturvetenskapen där forskningsobjektet 

studeras bit för bit med en tro på säker och absolut kunskap genom de två källorna 

iakttagelse och logik. Hermeneutiker däremot har ett mer relativistiskt förhållningssätt 

med en humanistisk inriktning som försöker se helheten i forskningsproblemet. Denna 

synvinkel kallas holism och beskrivs som ”helheten är mer än summan av delarna” 
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(Patel & Davidsson, 2003:30). Kunskapskällan inriktar sig här på att utöver användning 

av de fem sinnena och den logiska analysen även söka en djupare förståelse över hur 

människor ”upplever sin situation”. Begreppet hermeneutik innebär tolkningslära och 

beskrivs som ”vetenskap som bedriver tolkningar av detta förstående” (Thurén, 

2004:46).  

Jag har utgått från en hermeneutisk ansats där jag närmat mig forskningsobjektet 

subjektivt och från min egen förståelse. Patel & Davidson (2003) belyser att den 

hermeneutiska forskarens förståelse, tankar, känslor och kunskap fungerar som en 

tillgång och ett verktyg för undersökningens tolkning och förståelse av 

forskningsobjektet. Forskaren pendlar mellan delar och helhet för att komma så nära 

fullständig förståelse som möjligt och tolkningsakten beskrivs av Patel & Davidson 

(2003:31) som den ”hermeneutiska spiralen” där alla beståndsdelar är en del av helheten 

som lever, växer och utvecklas. För att förstå forskningsobjekten krävs det att forskaren 

använder sin empati och medkänsla (Patel & Davidson 2003).  

2.5 Pilotstudie 
Undersökningens tillvägagångssätt påbörjades med en förundersökning som bestod av 

tre djupintervjuer där syftet var att samla kunskap inför problemformuleringen. För att 

ytterligare samla information inför problemformuleringen utformandes en enkät som 

användes i en pilotstudie med 10 deltagare där alla tillhörde den egentliga 

undersökningsgruppen. En pilotstudie är ett bra sätt att förbereda sig om det behövs 

prövas en teknik för att samla information eller för ett visst upplägg. Det är också bra att 

använda en pilotstudie för att utvärdera enkäten och frågornas formulering för att 

undvika att frågorna missuppfattas (Patel & Davidsson 2003).  

Utifrån resultatet från denna pilotstudie kunde jag utforma problemdiskussionen och 

vara mer specifik i mina nya, omarbetade frågor som användes till en förbättrad, mer 

utförlig enkät. Då jag insåg att den första enkäten inte tog tillvara på aspekter så som 

ålder, kön och erfarenhet i branschen, ansåg jag den som bristfällig då jag ville ha mer 

ingående information för att kunna analysera eventuella bakomliggande orsaker till 

konsulternas uppfattningar, attityder och erfarenhet av exempelvis fördelar och 

nackdelar till yrkesrollen, samt tillhörandeskap och identifikation. Den första enkäten 

var inte heller strukturerad på ett lättavläsligt sätt, vilket gjorde materialet väldigt svårt 

att arbeta med eftersom den summerade ihop svarsalternativen. Den nya enkäten 

däremot möjliggjorde sammanställning av resultaten till att utforma diagram och 

tabeller, vilket i sin tur har underlättat arbetet för resultat, analys och slutsats.  
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2.6 Datainsamlingsmetod  

Undersökningen är baserad på dels en nätbaserad enkätundersökning samt djupgående 

intervjuer. Intervjuerna har utgått från en kvalitativ metod, vilket innebär att den utgår 

från hur individen uppfattar sin värld (Bell 1995) eller uppfattningar om något fenomen 

(Patel & Davidsson 2003). Semistrukturerande intervjuer kännetecknas enligt Bryman & 

Bell (2005) av en intervjuguide eller ett manus som innehåller specifika teman som ska 

beröras och där den intervjuade har stor möjlighet och frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. Det finns också möjlighet att utöver manuset ställa ytterligare frågor om svaren 

från respondentens sida uppfattas som viktiga. 

 

 En ostrukturerad intervju kan också utgå från en intervjuguide men sättet att ställa 

frågorna är mer informellt där ordningsföljden och formuleringen av frågorna kan 

variera. Burgess (1984 ur Bryman & Bell 2005) skildrar den ostrukturerade intervjun 

mer som ett vanligt samtal. Strukturerad intervju beskrivs som en intervjuform där 

formuleringen av frågor och ordningsföljden följer ett visst schema som är samma för 

alla respondenter (Bryman & Bell 2005). Jag valde att genomföra semistrukturerade 

intervjuer eftersom jag inte enbart ville utforska ett visst område utan ville ta mig an 

specifika frågeställningar med ett tydligt fokus.  

 

Jag utgick från en intervjuguide där jag lät informanterna styra intervjuernas utveckling 

varpå de öppna frågorna inte ställdes i någon specifik ordningsföljd och det fanns 

möjlighet att utveckla frågorna vidare när svaren kändes extra relevanta. Kjaer Jensen 

(1995) belyser fördelen med öppna frågor då intervjupersonen har möjlighet att svara 

utifrån egna villkor med egna ord. Analyser av intervjuerna har skett löpande, vilket 

enligt Patel & Davidsson (2003) kan vara en förmån vid kvalitativa studier för att ge 

idéer till undersökningen där ny, oväntad information kan berika undersökningens 

utveckling.  Denna aspekt skiljer sig från kvantitativ bearbetning, där analysen sker efter 

att allt material samlats in (Patel & Davidson 2003).  

 
Intervjuerna spelades in via ett inspelningsprogram i datorn, samt via en mobiltelefon i 

syftet att fokusera på den som blev intervjuad, förbättra minnet och bevara de 

intervjuades ordalag och uttryckningssätt. Intervjuerna har noga transkriberats och 

analyserats kontinuerligt då detta enligt Bryman (2002) är en fördel för att skapa en 

medvetenhet om olika teman som kan dyka upp under intervjuns gång.  
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2.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig och pålitlig den införskaffade informationen är. 

Om forskningens resultat visar samma resultat vid användning av samma 

tillvägagångssätt vid olika tillfällen och liknande omständigheter kan reliabiliteten anses 

hög (Bell 1995). I kvalitativ forskning behöver dock inte avsaknaden av identiska svar 

vid olika tillfällen nödvändigtvis anses som låg grad av reliabilitet utan detta kan 

härledas till den unika situation som råder vid undersökningstillfället. Det kan finnas en 

rad olika faktorer till variation av svar hos respondenterna eller de intervjuade såsom 

ändrade uppfattningar, nya insikter, kunskaper eller annat stämningsläge som påverkar 

vederbörande personers inställningar (Patel & Davidson 2003).  

 

Kvalitativ forskning lägger större tyngd till begreppet validitet där innebörden av 

begreppet syftar på autenticitet och förståelse. Patel & Davidson (2003) förklarar vidare 

begreppet validitet som kopplas till forskarens förmåga att under datainsamlingens 

process tillämpa och tillgodogöra sig underlag för att göra trovärdiga tolkningar av den 

studerades sociala verklighet. Genom processens samtliga delar ligger strävan att genom 

forskarens förståelse fånga upp mångtydighet eller det som kanske till och med är 

motsägelsefullt och relatera till ”det normala, typiska och det speciella” (Patel & 

Davidson 2003:103). 

 
2.8 Urval av intervjuade personer 
Urvalet av pilotstudiens informanter skedde genom mitt personliga kontaktnät, samt 

egen erfarenhet som bemanningskonsult då berörda personer var de som var tillgängliga 

för undersökningen och kan därmed klassificeras som ett bekvämlighetsurval (Bryman 

2002). Bryman & Bell (2005) beskriver den skevhet eller bias som kan orsakas då 

urvalet styrs av personliga faktorer och begränsad tillgång av respondenter. Urvalet är då 

inte representativt för den population där urvalet drogs ifrån och det går inte att 

generalisera resultaten. För att undvika denna skevhet kontaktades slumpmässigt de 

respondenter från enkätundersökningen som inte valt att vara anonyma och angett att de 

studerar vid Lunds Universitet då dessa var lättast att nå vid en personlig intervju. De 

intervjuade har alla olika bakgrund, erfarenheter av uppdrag inom bemanningsbranschen 

och anställningens tidsomfattning varierar allt från tre månader till sju år.  Som tack för 

medverkan bjöds informanterna på antingen frukost, fika eller lunch beroende på 

tidpunkt då intervjuerna ägde rum och utifrån deltagarnas önskan.  
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Jag har även utfört en telefonintervju med Bemanningsföretagens förbundsdirektör 

Henrik Bäckström för att få mer ingående och objektiva svar på frågorna som rör 

konsulternas löneutveckling. Lundahl & Skärvad (2009) beskriver fördelarna med 

telefonintervjuer som den snabbaste metoden, högre svarsfrekvens, låga kostnader där 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelarna är att samtalet måste 

innehålla relativt enkla frågor som inte bör vara för känsliga och att intervjuareffekt kan 

uppstå, samt att det inte går att visa bilder.  

 
2.9 Enkätundersökningen  
Enkätundersökningen utformades via internetsidan https://docs.google.com/ och 

skickades ut via bemanningsföretaget Studentworks nyhetsbrev under april månad. 

Studentwork blev erbjuden att ta del av slutgiltiga resultat av undersökningen som tack 

för hjälpen. Enkäten skickades även till både Lunds Universitets- och Linnéuniversitets 

studenter via respektive studentportals mail och besvarades totalt av 57 studenter som 

tillhör olika bemanningsföretag. Anledningen till dessa två universitet beror på min egen 

erfarenhet som student vid dessa två universitet och tillgång till mailkonto.  

 

Det utskickade mailet bestod av en kort presentation om mig själv och undersökningens 

syfte (bilaga 2). Enkäten bestod till stor del av öppna frågor där den förväntade 

responsen enligt Bell (1995) består av ett ord, en fras eller en längre kommentar. Bell 

(1995) belyser ytterligare att öppna frågor kan ge berikande information och ge uttryck 

för åsikter och klagomål inom specifika områden men att de verbala svaren ställer krav 

på någon form av innehållsanalys som kan anses som omfattande.  

 

Enkäten bestod även av olika svarsalternativ där en gradering kunde väljas mellan fem 

olika alternativ. Frågor gällande konsulternas lön, ålder och erfarenhet i branschen 

besvarades genom kvantifierbara egenskaper såsom siffror och kön utefter kategori. I 

hopp om att få ett högt antal respondenter under en kort tidsperiod utannonserades 

vinstmöjlighet om 20 trisslotter där de snabbaste svaren hade störst chans att vinna.  

 
2.10 Urval av enkätundersökningens medverkande 
Med användning av studenter från två olika universitet där många av exempelvis 

Linnéuniversitets studenter studerar på distans och befinner sig på olika platser i 

Sverige, kunde jag på så sätt nå konsulter med en större geografisk spridning. Kravet för 

att delta i undersökningen var att respondenterna någon gång arbetat som 
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bemanningskonsult samtidigt som studier eller någon form av egen verksamhet har 

bedrivits. Deltagarna som har besvarat enkäten är de som visat sig vara villiga och 

intresserade av att delta, vilket enligt Bell (1995) innebär att urvalet är mer eller mindre 

tillfälligt, istället för riktigt slumpmässigt och utgår från den population som är 

tillgänglig och går att få tag på.  Undersökningens deltagare består av 65 % kvinnor och 

35 % män i åldern 21-37 år med en medelålder på 26 år. Den slutgiltiga 

enkätundersökningens tidsperiod innefattade datumen 2012-04-01 till 2012-05-18. Alla 

deltagare garanterades total anonymitet och konfidentiell behandling.  De som lämnat 

ofullständiga svar eller struntat i flertalet frågor har uteslutits ur undersökningen och de 

som råkat besvara enkäten mer än en gång har tagits bort för att utesluta dubblering. När 

det gäller löneaspekten har ett par respondenter inte velat uppge svar, varpå jag har 

utelämnat dem i statistiken på denna fråga.   

 
2.11 Litteratursökning 

För att få inblick och förståelse i forskningen kring bemanningskonsulternas situation 

och för att ta reda på aktuell och trovärdig kunskap som finns i ämnet så har jag gjort en 

litteraturstudie. Litteratursökningen har innefattat böcker där relevant litteratur inom 

ämnet sökts upp främst via Libris vid Lunds Universitets bibliotek och sökmotorn 

Encore via Malmö Högskolas bibliotek. Jag har även sökt efter vetenskapliga artiklar i 

databaser så som Google Scholars, Summon via Lunds Universitet och 

Linnéuniversitetets Onesearch, samt internet. Sökord som har använts är följande: 

Temporary workers, student temporary workers, temporary agency work, flexible 

working, bemanningskonsulter, bemanningsarbete, bemanningsbranschen, flexibilitet, 

just-in-time hiring, psychological contract och identification. 

Litteraturstudien vittnade om ett par böcker men en uppsjö av vetenskapliga artiklar 

gällande bemanningskonsulter och temporär arbetskraft. Forskningen innefattar ämnen 

som diskriminering, alienation, identifikation och tillhörighet, problematiken runt 

dubbelt ledarskap, flexibilitet och stabilitet, samt exempelvis arbetstillfredsställelse. När 

det gäller bemanningskonsulter för studenter är ämnet ännu outforskat, varpå jag har fått 

utgå från den litteratur som gäller för bemanningskonsulter i allmänhet.   
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3. Teori 

I detta kapitel kommer jag att belysa teorier om organisatorisk identitet, organizational 

commitment, psykologiska kontrakt, flexibilitet och makt. Jag kommer inledningsvis 

börja med att på ett övergripande plan beskriva teorierna utifrån organisationer i 

allmänhet för att sedan koppla dem till det aktuella ämnet om bemanningskonsulter.  

3.1 Organisatorisk identifikation 

Konceptet organizational identity har sina rötter i social identitetsteori och reflekterar 

uppfattningar om att tillhöra eller en känsla om att vara ett med en organisation 

(Ashforth & Mael 1989). Organisatorisk identitet definieras av Landy & Conte 

(2007:403) som ”The process whereby individuals derive a feeling of pride and esteem 

from their association. Författarna belyser också det faktum att individer kan distansera 

sig och aktivt ta avstånd från den organisation individen arbetar på, vilket är en process 

som kallas för disidentifikation. Landy & Conte (2007) menar vidare att det handlar mer 

om känslor så som exempelvis stolthet eller att personer skäms för något, än om beslut 

huruvida en individ ska stanna kvar eller lämna en organisation.  

 

En identitet är enligt Burke (1991:837) en uppsättning av "betydelser" som appliceras på 

jaget i en social roll eller situation som definierar vad det innebär att vara som man är. 

Den klassiska definitionen av självet beskrivs av Mead (1934 ur Ashforth 2001) och 

syftar på att ens självt är förankrad i uppfattningar hos andra. Genom social interaktion 

och internalisering av kollektiva värderingar, normer och mening, kan man komma att se 

sig själv genom andras ögon och konstruera en mer eller mindre stabil självkänsla 

(Burke 1991).  
 

Padavic (2005) menar att forskning kring anställningsförhållanden tyder på det finns en 

rädsla för att konsulternas temporära sysselsättning medför många av de nackdelar som 

är förknippade med anställning i den sekundära arbetsmarknaden, såsom otrygghet, låga 

löner, få förmåner och dåliga arbetsförhållanden. Trots detta argumenterar Padavic 

(2005) för att temporär arbetskraft arbetar extremt hårt och är engagerade i djup 

självdisciplin för att se till att företagets mål uppfylls. Padavic (2005) menar vidare att 

detta hårda arbete har interna, psykologiska motiv som härrör från individens identitet, 

där självrespekt är direkt knutet till plikttroget arbete för att upprätta en god bild om sig 

själv som en bra arbetare. Rogers (2000 ur Padavic 2005) beskriver hur temporär 

arbetskrafts identitetsarbete kan utformas i en alternativ identitet där individen inte 
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sällan utger sig för att egentligen vara en konstnär, författare, lärare, student eller 

skådespelare. Henson (1996) menar att detta är ett sätt för konsulterna att behålla sin 

självkänsla samtidigt som de tvingas stå ut med svårigheterna kring 

identitetshanteringen som temporärt arbete kan ge upphov till. Det nuvarande arbetet 

uppfattas på kort sikt ta upp en del av det oviktiga nuet, en väntan längs vägen men som 

på lång sikt ska leda till en framtida karriär med framgång och succé, vilket är en tanke 

som fortfarande värderas högt (Henson 1996).  

Olofsdotter (2008) menar att konsulternas ständiga rörelse mellan olika organisationer 

kan leda till utanförskap och otillräcklig socialt stöd där konsulterna kan uteslutas från 

sociala relationer med ordinarie anställda och bli behandlade som andra klassens 

medborgare. Även om ordinarie anställda på kundföretaget har daglig kontakt med 

konsulten så kan inställningar så som att konsulten ”är och förblir tillhörig en annan 

organisation, en person man inte känner” (Garsten, 2003:57) förbli en inställning som är 

svår att ändra. Bemanningskonsulterna måste balansera rollen som främling och 

outsider, och hantera osäkerheten vad gäller uppdragens varaktighet och plats 

(Olofsdotter et al. 2008). Författarna menar också vidare att bemanningsföretagen fort 

ska kunna matcha konsulternas kompetens med de uppdrag som de får. Hon beskriver 

också ur Atkinson (1984) att arbetssituationen karaktäriseras av utsatthet, osäkerhet och 

en känsla av utbytbarhet.  

3.2 The Expanded Model for Identification 

Kreiner och Ashfort (2004) menar att forskningen runt organisationsidentitet har under 

de senaste åren varit i behov av en utökad modell om identifiering som skulle innehålla 

en mer utförlig behandling av hur en individ kan förhålla sig till en organisation. 

Författarna menar att en person delvis kan definiera sig som att identifiera sig med en 

organisation men också delvis identifiera sig med egenskaper som skiljer sig från 

organisationen. De menar vidare att det på så sätt kan finnas multipla sätt för en individ 

att identifiera sig själv med en organisation och har utvecklat en modell kallad ”The 

Expanded Model for Identification”. Modellen består av fyra dimensioner, vilka är: 
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identifikation, disidentifikation, ambivalent identifikation och neutral identifikation. 

 
Figur 1: The expanded model of identification, Kreiner & Ashfort (2004) 

1. Identifikation: En enskild individ definierar sig själv i termer av egenskaper hos 

organisationen.  

2. Neutral identifikation: En individ är neutral, varken identifierar sig eller 

disindentifierar sig med attributen i en organisation. ”Jag tar inte ställning, jag 

gör bara mitt jobb”. 

3. Ambivalent identifikation: En individ identifierar sig med vissa egenskaper hos 

organisationen, men avvisar vissa andra aspekter. 

4.  Disidentifikation: En enskild individ definierar inte sig själv i termer av 

egenskaper hos organisationen (Landy och Conte 2007:404).  

Kreiner & Ashfort (2004) menar att tidigare forskning har fokuserat på dimension 1, 

identifikation och har inte tagit hänsyn till de övriga multipla sätt som en person kan 

identifiera sig till en organisation, vilket innebär att denna utökade och fördjupande 

modell kan ha potential för framtida forskning. Författarna förklarar vidare att deras 

studie visar på att identifiering kan variera med tiden och personers organisatoriska 

identifikation kan skifta mellan de fyra olika dimensionerna till följd av 

situationsbaserade förändringar. Detta kan enligt författarna exempelvis bero på 

rollkonflikter eller överträdelse av individens psykologiska kontrakt.  

 

Jag kommer i empiriavsnittet redogöra för hur deltagarna i djupintervjuerna förhåller sig 

till dessa olika dimensioner gentemot sitt kunduppdrag, samt bemanningsföretag. 

Eftersom modellen inte tar upp den triangulära relationen som ju bemanningsarbetet 

innebär så har jag bett deltagarna att tänka sig in i hur de identifierar sig gentemot båda 

företagen. I empiriavsnittet kommer jag att redogöra för resultaten i en tabell, samt 

genom figurer i bilaga 3 som illustrerar identifikationen mellan de tre olika relationerna. 
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3.3 “Organizational Commitment” 
Definitionerna av begreppet organizational commitment varierar i avsevärt många olika 

versioner men trenden tenderar att fokusera på beteende- och attitydmässiga faktorer 

(Mowday et al. 1979). Jag har valt en svensk översättning av begreppet, vilket beskrivs 

som en känsla av organisatoriskt tillhörande, hängivenhet eller förbindelse. Kanter 

(1968) definierar sin teori om organizational commitment som ”the process through 

which individual interests become attached to the carrying out of socially organized 

patterns of behavior which are seen as fulfilling those interests, as expressing the nature 

and needs of the person”. Sheldon (1971:143) definierar attitydmässig commitment så 

som “the identity of the person (is linked) to the organization” och Hall et al. (1970:176) 

definierar det som “the goals of the organization and those of the individual become 

increasingly integrated or congruent”. Porter et al. (1976) definierar organisatoriskt 

commitment som den relativa styrkan av en individs identifikations medverkan i en viss 

organisation som karaktäriseras av minst tre faktorer:  

 

(1)   En stark tro på och acceptans av organisationens mål och värderingar.  

(2) En vilja att utöva betydande insatser på uppdrag av organisationen. 

(3)   En stark önskan att behålla medlemskap i organisationen. 

 

Commitment eller engagemang innebär på detta sätt något utöver 

passiv lojalitet mot en organisation. Det handlar om ett aktivt förhållande med 

organisationen så att individer är villiga att ge något av sig själva för att bidra till 

organisationens välbefinnande (Porter et al. 1976). Jag kommer i djupintervjuerna att 

undersöka hur bemanningskonsulternas engagemang ser ut och hur deras attityder 

påverkar deras beteenden. 

Mowday et al. (1979) beskriver attitydmässigt engagemang som ett tillstånd där 

individen identifierar sig med en viss organisation och dess mål och värderingar, samt 

har en önskan om att behålla fortsatt medlemskap för att uppnå dessa mål. Ett sådant 

engagemang innefattar oftast ett relationsutbyte där individen fäster sig vid 

organisationen i utbyte mot vissa belöningar och betalningar från organisationen (March 

& Simon 1958). Mowday et al. (1979) menar vidare att beteendemässigt engagemang, å 

andra sidan, relaterar till den process som uppstår då personer uppfattas fastna eller låsa 

sig till en viss organisation, vilket kan utgöra ett problem. Det kan handla om personer 

som blir bundna av sina handlingar eller beteenden som överstiger formella och/eller 

normativa förväntningar (Mowday et al. 1979).  
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Connelly & Gallagher (2004) belyser en av forskningens mest centrala aspekter gällande 

tillfälliga arbetares attityd och beteende till sitt jobb, vilket är huruvida 

anställningsformen är självvald eller inte. Författarna menar vidare att personer som har 

en mer positiv inställning till sitt arbete har oftast valt eller föredrar en tillfällig 

anställning, medan de som hellre skulle föredra en permanent anställning har en negativ 

arbetsrelaterad attityd. Då studenter enligt min mening kan uppfattas ha en större vilja 

och behov av ett flexibelt arbete, jämfört med dem som arbetar som vanlig konsult, 

kommer de studerande konsulternas attityder och inställning till om arbetet är självvalt 

eller inte att undersökas. Casey (1987:82) menar att ett flertal undersökningar, utfärdade 

av bemanningsföretagen själva, visar på att en väsentlig andel av konsulter söker efter 

permanenta arbetstillfällen men att vissa konsulter använder sin erfarenhet från 

konsultverksamhet för att ta reda på vilket sorts arbete de vill ha i framtiden. Casey 

(1987) menar vidare att en större andel av konsulter hävdar att de njuter av att ofta 

kunna byta arbetsmiljö och arbetsuppgifter, samt uppskattar den flexibilitet som 

konsultverksamheten tillåter då det möjliggör åtagande på annat håll (Casey 1987).7  

 

3.3.1 Commitment som ett psykologiskt tillstånd 
Meyer & Allen (1991) beskriver hur mångfalden av de begreppsmässiga definitionerna 

och mätningar av organisatoriskt engagemang eller ”commitment” har gjort 

ansamlingen av definitionerna svårtolkade. Författarna går från åtskillnaden mellan 

attityd- och beteendemässigt engagemang och argumenterar istället för ”commitment” 

som ett psykologiskt tillstånd med åtminstone tre separata komponenter. Dessa 

komponenter representeras av (a) ”desire (affective commitment), vilket syftar på de 

anställdas engagemang och involvering i företaget (b) a need (a continuance 

commitment), vilket främst härleds till kostnaderna det innebär att lämna organisationen 

och ”(c) an obligation (normative commitment)” som syftar på skyldighet och plikt där 

ett moraliskt band har upprättats mellan den anställde och organisationen (Meyer & 

Allen 1991:1). Genom att undersöka konsulternas commitment kommer jag att ta reda 

på om ovan nämnda komponenter kan urskiljas hos de intervjuade konsulterna.  

3.4 Psykologiska kontrakt 
Jacobsen & Thorsvik (2011) beskriver de senaste årens växande intresse för hur 

organisationer kan knyta den enskilde medarbetaren till organisationen utifrån 

emotionella band som skapar ett psykologiskt kontrakt. Författarna formulerar begreppet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Då dessa uppgifter inte kan anses som nya bör de användas med viss försiktighet.  



	   23	  

psykologiskt kontrakt som ”de informella antaganden och förväntningar som kan prägla 

relationen mellan organisationen och anställda, sett ur den enskilda medarbetarens 

perspektiv” (Jacobsen & Thorsvik 2008: 286). Ytterligare en definition av psykologiska 

kontrakt är enligt Rousseau (1995) ”en individs tro gällande villkoren för en 

överenskommelse om ett ömsesidigt utbyte mellan individen och en annan part” (Coyle-

Shapiro & Kessler, 2002:80).  

Coyle-Shapiro & Kessler (2002) menar att det psykologiska avtalet avser arbetstagarnas 

uppfattningar om de ömsesidiga åtaganden som finns inom ramen för utbytet mellan den 

anställde och arbetsgivaren och är enligt Rousseau (1989) baserade på uppfattade löften 

eller kommunikation om framtida avsikter. Två avgörande faktorer för bildandet av 

psykologiska kontrakt är: (1) externa meddelanden från organisationen, och (2) 

personliga tolkningar och dispositioner (Rousseau 1995). Coyle-Shapiro & Kessler 

(2002) menar att överträdelse, ändring eller skapandet av det psykologiska kontraktet 

kan innebära kraftfulla effekter på den enskildes attityder och beteenden.  

Med en återkoppling till Meyer & Allen’s (1991) modell om commitment som ett 

psykiskologiskt tillstånd talar även Jacobsen & Thorsvik (2008) om psykologiska 

kontrakt som kan vara uppbyggda på olika sätt. Ett av dem kan vara så kallade 

normativa band, vilka kan upplevas kräva en motprestation om en organisation 

exempelvis varit mycket tillmötesgående gentemot en medarbetare. Det kan ha att göra 

med sjukdom, familjeförhållanden eller avtal om vidareutbildning. Det skulle kännas 

illojalt mot organisationen att sluta, vilket gör att det existerar ett emotionellt band. 

Psykologiska band kan även yttra sig i delade värderingar, normer, trivsel och 

tillhörighet till organisationen, samt uppskattning av jobbets uppgifter och sociala miljö.  

Det kan också finnas kostnader vid en uppsägning som gör att det kan kännas svårt att 

sluta på en arbetsplats, vilket bidrar till att stärka de emotionella banden ytterligare. De 

förmåner såsom lön, arbetsvillkor, fritid, arbetets fysiska plats, investeringar i form av 

att den anställde har erhållit spetskunskap, arbetskollegor, eller andra förmåner är 

exempel på egenskaper som kan uppfattas som kostnader om dessa överstiger nyttan av 

att lämna organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

Bolman & Deal (2010) beskriver att om arbetarna känner mening, motivation och 

tillfredställelse på arbetet har företaget mycket att vinna då organisationen gemensamt 

kan ta tillvara på de anställdas energi och kompetens. Om detta däremot inte skulle vara 

fallet så finns det risk att situationen blir den omvända där alla i långa loppet förlorar. 

De anställda kan dra sig tillbaka, göra motstånd eller till och med uppror. För att stärka 
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banden med personalen och organisation finns det en rad olika strategier så som 

förbättrade lönevillkor, anställningstrygghet, internrekrytering, fortbildning eller 

utdelning av vinster.  

En långsiktig personalstrategi kan också byggas genom att öka individernas makt och 

mening med arbetet genom arbetsberikning, ökad medbestämmanderätt, teamarbete eller 

främjande av demokrati och jämlikhet. Det har vidare framkommit i en metaanalys att 

mottagandet av feedback från chefen är en viktig beståndsdel för motivation och i 

processen för måluppfyllelse. Feedback på arbetet bör bidra till mening och positiva 

resultat gällande arbetet (Humphrey, Nahrgang & Morgeson, 2007).   

Jag kommer i undersökningen att studera hur bemanningskonsulternas psykologiska 

kontrakt gentemot trepartsrelationen kan yttra sig och vad det kan få för konsekvenser 

för commitment, tillhörandeskap och identifiering om dessa psykologiska kontrakt bryts, 

alternativt om de psykologiska banden stärks. Jag kommer också både i 

enkätundersökningen och i de kvalitativa intervjuerna undersöka omfattningen av 

feedback, utbildning, samt attityd gentemot yrkesrollen och huruvida arbetet känns 

utvecklande. Detta presenteras i empiriavsnittet med tillhörande tabeller i bilaga 4.  

3.5 Flexibilitet 

”Var flexibel eller stå kvar som en förlorare!” (Sennett 1999:13) 

Betydelsen av ordet flexibilitet härstammar från engelskans ”flexibility” (Sennett 

1999:67) från fjortonhundratalet och betecknar ”trädets förmåga att både ge efter och 

räta upp sig, både uttänjandet och återställandet av dess form. Det idealiska vore om 

människors flexibla beteende visade sig lika hållfast och kunde anpassa sig till skiftande 

omständigheter utan att låta sig knäckas av dem” (Sennett 1999:67). Kalleberg (2000) 

menar att 1970-talets globala ekonomiska förändringar ledde till ökad efterfrågan av 

flexibilitet i organisationer då stor konkurrens och osäkerhet hos företagen satte stor 

press på företagen att verka för större vinster och ökad flexibilitet i avtal med sina 

anställda. Svag ekonomisk tillväxt utlöste hög arbetslöshet som gjorde det klart, särskilt 

i Europa, att ekonomin inte kunde alstra tillräckligt med jobb för att ge alla heltidsarbete. 

Sennett (1999) riktar stor kritik till vår tids öppenhet för förändringar, 

anpassningsbarhet, vilja till flexibilitet och strävan efter frihet. Han menar att denna 

flexibilitet har utvecklat en ny sorts nationalekonomi som har gett upphov till nya 

styrmekanismer och maktstrukturer som i motsats sviker verksamhetens inneboende 

frihetslängtan och snarare ”kuvar” människor (Sennett 1999:67).  
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Begreppet flexibilitet associeras oftast med något positivt enligt Olofsdotter (2008), 

samtidigt som Jonsson (2007) menar att ordet ofta förknippas med anpassningsförmåga 

Olofsdotter (2008:16) ställer sig dock frågan ”för vem?” flexibilitet kan antas vara bra 

eller dålig då Furåker (2005 ur Olofsdotter 2008) påpekar att flexibilitet ofta handlar om 

en önskan från en aktörs sida att andra ska anpassa sig efter dennes önskemål. 

Olofsdotter (2008) menar att det är värdefullt att utgå från de olika parternas skilda 

förutsättningar och erfarenheter när flexibilitet ska studeras.  

3.6 Det flexibla företaget 
Atkinson utvecklade i början av 1980-talet en modell som beskriver det flexibla 

företaget (Atkinson 1984 ur Berg 2008). Atkinson redogör för tre olika kategorier av 

flexibilitet såsom numerisk, finansiell eller löneflexibilitet och funktionell. Numerisk 

flexibilitet eller kvantitativ flexibilitet som det också kallas syftar på möjligheten att 

anpassa arbetskraftens storlek eller antalet arbetade timmars efter varierande behov och 

efterfrågan. Finansiell- eller löneflexibilitet syftar på arbetskraftens ersättning och 

arbetsgivarens möjlighet att kunna anpassa arbetskraftskostnaden efter rådande 

omständigheter för företagets resultat och efterfrågan, samt utefter den anställdes 

enskilda produktivitet, prestation och kunnande (Berg 2008). Funktionell flexibilitet, 

eller kvalitativ flexibilitet avser möjligheten att utveckla de anställdas kunskaper och 

färdigheter genom att exempelvis variera arbetsuppgifter eller utveckla arbetskraftens 

organisation efter behov. Berglund ur Furåker et al (2007) menar att investeringar i den 

funktionella flexibiliteten eller i de anställdas kompetens och färdigheter, genom träning 

och upplärningsprogram är kostsamt och skapar ett intresse av att behålla personal över 

långa perioder.  

 
För att behålla en stabil kärna av medarbetare är det viktigt att förse personalen med 

motivationsåtgärder så som information, utveckling av färdigheter, möjlighet till 

påverkan och att få personalen att känna sig som en del av ett team.  Detta är en strategi 

som kan stärka personalens organisatoriska commitment eller engagemang. Atkinson 

(1984 ur Berg 2008) skiljer mellan tre olika grupper av arbetskraft i förhållande till deras 

tillhörande till organisationen. Den första består av kärnarbetskraften (the core group of 

workers) som befinner sig i centrum och är tillsvidareanställda eller heltidsanställda. 

Kategorin perifer arbetskraft (peripheral group of workers) består av visstids - och 

deltidsanställda medan extern personal (external workers) är inhyrd personal eller 

uppdragstagare. Den sista gruppen utför arbete för organisationen men tillhör inte 
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organisationen egna anställda (Berg 2008), där bemanningskonsulterna enligt min 

mening kan räknas in.   

3.7 Makt 
Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att makt har definierats på många olika sätt men 

exemplifierar definitionen så som att ”A påverkar B på ett eller annat sätt”, där 

maktbruk inträffar då en aktör lyckas få igenom sina synpunkter, trots att det andra inte 

sympatiserar med aktören (Jacobsen och Thorsvik 2008:180). Weber (1971 ur Jacobsen 

och Thorsvik, 2008) har uttryckt makt som ”en aktörs (en persons eller grupps) 

förmåga att övervinna motstånd för att uppnå ett önskat mål eller resultat” (Jacobsen 

och Thorsvik (2008:180).  Jacobsen och Thorsvik (2008:180-181) menar att empiriska 

studier visar att maktanvändning vanligen används i situationer där det råder konkurrens 

om knappa resurser och redogör för tre karakteristiska sätt att använda makt: 

1. Makt används i relationer mellan olika aktörer. Vissa utövar makt medan andra blir 

utsatta för maktanvändning.  

2. Makt används när olika aktörer är beroende av varandra. Det är ingen poäng att utöva 

makt om man kan och vill göra allting själv. 

3. Makt är något som utövas när det råder oenighet samt beroende mellan aktörer. Vid 

enighet och gemensamma mål och värderingar är troligtvis utkomsten samarbete snarare 

än utövandet av makt.  

Författarna hävdar vidare att ”det är graden av beroende som bestämmer graden av 

makt i en relation” (Jacobsen & Thorsvik 2008:183) och förklarar begreppet bytesmakt 

som innebär att ”en aktör kontrollerar vissa resurser som andra aktörer vill ha” 

(Emerson 1962 ur Jacobsen och Thorsvik 2008:183). Författarna illustrerar Emersons tre 

antaganden om vilka faktorer som bestämmer vem som har makt: 

1. A har makt över B ”i den utsträckning som A äger en nyttighet som B vill ha”, vilket 

kan beskrivas som exempelvis en arbetsgivare som har kontroll över något som en 

anställd vill ha såsom fast anställning och belöningar.  Detta kan innebära att en anställd 

kan underställa sig arbetsgivaren och finna sig i saker för att behaga chefen. Den 

anställdes beroende av arbetsgivaren innebär att den anställde arbetar på ett sätt som han 

eller hon inte annars hade gjort.  

2. ”Ju mer en aktör B önskar sig den nyttighet som en annan aktör A har, desto större 

makt får A över B”. Om en person är intresserad av befordran och avancemang kan 



	   27	  

denna person arbeta hårt för att ”tillfredställa den som har kontroll över nyttigheten 

avancemang”. Om personen däremot skulle sakna detta intresse av avancemang har 

personen med kontroll över ”nyttigheten avancemang” mycket liten makt över personen.  

3. Ju svårare det är för en aktör B att tillägna sig den nyttighet som aktör A har kontroll 

över genom andra källor, desto mer makt får A över B”. Om exempelvis de anställda har 

mycket svårt att skaffa sig arbete på annat håll får arbetsgivaren stor makt över de 

anställda. Däremot förlorar arbetsgivaren mycket av denna makt över de anställda om 

det en dag skulle uppstå möjligheter till nya jobb. Denna makt kan också jämföras med 

makten i ett monopol där den ene aktören är fullständigt beroende av den andre 

(monopolet) om nyttigheten inte går att anskaffas på annat håll (Emerson 1962 ur 

Jacobsen och Thorsvik, 2008:182–183). Emerson (1962 ur Jacobsen & Thorsvik 2008) 

belyser vidare att en person kan ha makt i relation till vissa individer men samtidigt vara 

maktlös i relation mot andra om en person relaterar sig till flera personer, samt att 

makten kan förändras med tiden.  

De teorier som behandlats ovan har tagits upp då jag anser att de har relevans för det 

som framkommit under djupintervjuerna och från enkätundersökningen.  
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4. Empiriska resultat 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studerande bemanningskonsulters 

uppfattningar och attityder om de positiva och negativa aspekterna av 

bemanningstjänstgöring, samt deras syn på tillhörandeskap och identifikation gentemot 

kundföretaget och bemanningsföretaget. Jag kommer också att redogöra för 

konsulternas organisatoriska commitment och motivation för att sedan belysa 

maktförhållandena mellan bemanningsföretagen, kundföretagen och konsulten ur 

bemanningskonsultens perspektiv. 

4.1. Presentation av deltagarna i djupintervjuerna 
Anna 31 år, har arbetat i 7 år och har haft ett enda uppdrag förutom ett ytterligare som 

varade en dag. Anna jobbar för bemanningsföretag 1 inom kundtjänst och studerade 

statsvetenskap tills hon tog examen. Anna jobbar cirka 65 procent av en heltidstjänst 

men söker permanent jobb.  

 
Maria 28, år har arbetat i 1 år och har endast haft ett uppdrag. Hon jobbar för 

bemanningsföretag 1 inom kundtjänst cirka två dagar i veckan och studerar offentlig 

organisation, samt ledning och bedriver även en hobbyverksamhet.  

Fredrik 23 år, har arbetat i cirka 4 månader och har endast haft ett uppdrag. Han jobbar 

för bemanningsföretag 2 på ett uppdrag som ekonomiassistent cirka 2-3 dagar i veckan 

och studerar en master inom finans.   

Stephanie 27, år har arbetat i 6 år och har sammanlagt haft 9 olika uppdrag varav 3 

varade i en dag. Hon jobbar för bemanningsföretag 1 cirka 1-2 dagar i veckan men har 

också vid perioder arbetat heltid. För tillfället arbetar hon inom kundtjänst men har haft 

en rad olika inriktningar på sina uppdrag.  

Tove 28, år har arbetat i 1,5 år och har endast haft ett uppdrag. Hon arbetar för 

bemanningsföretag 2 som administratör och kommunikatör åtta timmar i veckan och 

arbetar inom kundtjänst.  

4.2. Positivt och negativt med att arbeta som bemanningskonsult 
Enkätundersökningens 52 svar tillsammans med de fem genomförda djupintervjuerna 

visade på en del återkommande mönster när det gäller fördelarna och nackdelarna med 

att arbeta som bemanningskonsult vid sidan av studierna eller bedrivande av egen 

verksamhet. Övervägande del av respondenterna anser att fördelarna innebär flexibilitet, 
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extrapengar, kort uppsägningstid, ett bredare kontaktnät och arbetslivserfarenhet som 

enligt konsulterna själva anses vara en merit på CV:t  som ökar chanserna att få jobb 

efter studierna. Konsulterna uppskattar möjligheten till att själva kunna bestämma över 

vilka uppdrag och arbetspass de tackar ja eller nej till och ett flertal konsulter talar om 

att arbetsuppgifterna oftast inte är särskilt ansträngande. Enkätundersökningen visar att 

det är 42 procent av konsulterna som har en positiv attityd då de har svarat att de är nöjd 

eller mycket nöjd med sin arbetssituation. Det är 29 procent som har svarat att de är 

ganska nöjd, samt 29 procent som svarat att de inte är särskilt nöjd eller inte alls nöjd.  

Fredrik, som bara har arbetat i fyra månader som bemanningskonsult förklarar att 

fördelarna också är en del av nackdelarna och belyser aspekten om kortvarighet.  

”Man har korta kontrakt, kort uppsägningstid där jag i princip skulle kunna säga 

att jag slutar nu. Nackdelarna är som sagt en del av fördelarna då man är 

ganska kortvarig oftast. Man kan nog känna att man ses som kortvarig, att man 

inte ses som en i mängden. Det gör det lätt för dem att säga: jag behöver inte dig 

längre, det är bara att gå i princip...”.       – Fredrik, 23 år 

Nackdelarna av den framkomna empirin anses övervägande vara dålig lön, tråkiga och 

rutinbaserade arbetsuppgifter, stor osäkerhet och kort uppsägningstid, samt att det är 

svårt att skapa balans mellan studier och arbete. Det har också framkommit att inriktning 

av uppdrag sällan matchas med den utbildning och kompetens som konsulterna har, 

vilket kan få konsulterna att känna en viss överkvalifikation.  

”Jag har bra och flexibla arbetstider och trevliga medarbetare. Jag hade 

däremot önskat ett jobb där jag kan utveckla mina kunskaper och är mer i linje 

med min utbildning”.             – Nr 1 i enkätundersökningen, 22 år. 

”Man får extra pengar och framför allt så ökar man chanser att få ett jobb 

efteråt, man visar att man kan ha flera bollar i luften och samtidigt så breder 

man ut sitt kontaktnätverk. Nackdelar är att det tar på ens krafter och det är inte 

alltid man orkar plocka VG i sina studier”.  – Nr 8 i enkätundersökningen, 28 år. 

Konsulterna beskriver också ett delvis utanförskap, där de inte alltid känner sig 

välkomna på kundföretaget. Av de 52 enkätsvaren är det 46 procent som känner att de är 

”en i gänget” medan 35 procent inte känner att de är ”en i gänget”. Det är 19 procent 

som har svarat både ja och nej på denna fråga.  
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”Jag är mycket nöjd över att få arbeta på företaget och inom det området som 

jag utbildar mig, men jag känner ett visst utanförskap eftersom jag är inhyrd”.	  	  

– Nr 19 i enkätundersökningen, 24 år 

Vid ett flertal tillfällen har fyra av de fem intervjuade konsulterna talat om nackdelen av 

inställda pass och tomma löften om fler arbetstillfällen. Tove menar att hon värderar 

flexibiliteten väldigt högt men att det ibland kan uppstå konflikter med de som sätter 

arbetspassen på kundföretagen om man säger nej till arbetspass vid perioder när det är 

mycket i skolan.  Hon menar att hon då stundtals kan känna att hon blir ”intryckt i ett 

hörn” för att det förväntas av henne att hon ska jobba två gånger i veckan även om deras 

avtal säger att det ska vara tillåtet att vara ledig vid perioder när man har tentor och prov. 

Tove menar dock att om hon pratar med sin konsultchef och förklarar situationen så 

brukar det gå bra och det är någonting som hon känner är mycket positivt, även om man 

får stå på sig ibland.  

Maria, Stephanie och Anna berättar att de måste anpassa sig efter det som erbjuds i form 

av arbetspass och att de sällan tackar nej till arbetstillfällen på grund av rädslan av att bli 

utbytt och inte få fler arbetspass i framtiden. Stephanie säger att hon kanske har tackat 

nej till ett pass av hundra för hon vill visa att hon ställer upp och vill ha mer pengar och 

hon tänker att det i framtiden kan resultera i att bemanningsföretaget kommer att ställa 

upp för henne. Maria, Stephanie och Anna som arbetar för samma bemanningsföretag 

menar att flexibiliteten dock inte är ömsesidig då de arbetar när det passar 

bemanningsföretaget, medan Tove och Fredrik visar på en större förståelse från deras 

gemensamma bemanningsföretag. Maria berättar att hon inte jobbar när det passar henne 

och håller inte med om påståendet på Manpowers hemsida för studenter, det vill säga att 

de studerande konsulterna ska kunna arbeta när det passar dem. 

”Jag jobbar definitivt inte när det passar mig. Om jag skulle jobba när det 

passar mig skulle jag ju få de tiderna som passar mig men nu jobbar jag ju när 

det passar dem. Det finns väl en oskriven regel att man måste ställa upp när det 

krisar”.        – Maria, 28 år 

Nummer 13 i enkätundersökningen beskriver att det krävs väldigt mycket ”planering 

och pusslande” med tider för att få ihop både studie- och arbetsschema. Detta menar 

nummer 13 dock, är både lärorikt och nyttigt.  

”Ibland missar man saker i skolan men det får man ta igen på kvällar och 

helger. Det som är negativt är att privatlivet är det som blir drabbat. Den tiden 
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som går till jobb och skola går ju inte att skjuta på utan då får man dra ner på 

fritiden istället”.             – nr 13 i enkätundersökningen, 23 år 

4.3. Feedback, Utbildning och Commitment 
Enkätundersökningen visar att cirka 55 procent inte har fått någon feedback eller 

utvecklingssamtal på sina arbetsprestationer inom en tolvmånadersperiod. Av dem som 

svarat nej på frågan visar statistiken att cirka 40 procent aldrig någonsin har fått någon 

feedback eller tillgång till utvecklingssamtal.  

På frågan om hur ofta konsulterna har fått utbildning på kundföretaget inom en 

tolvmånadersperiod, är det cirka 60 procent av respondenterna som svarat att de aldrig 

eller nästan aldrig har fått någon utbildning. Det är cirka 27 procent som svarat att de får 

utbildning ibland och cirka 12 procent har svarat att de ganska ofta eller väldigt ofta får 

utbildning. På frågan om konsulterna känner att de utvecklas på sina uppdrag är det 

cirka 69 procent som har svarat ja, medan 25 procent har uppgett att de inte tycker de 

utvecklas och 6 procent har uppgett både ja och nej. Enkätundersökningen visar också 

på att det är cirka 70 procent av respondenterna som inte har ett uppdrag som går i linje 

med deras utbildning, där många av de svaranden i enkäten har påtalat att de gärna hade 

haft ett uppdrag som gör det. 

När det gäller de intervjuade så är svaren att samtliga, med undantag för Fredrik inte har 

fått någon personlig feedback eller utvecklingssamtal. Den feedback som ges enligt 

Anna, Maria, Stephanie och Tove yttrar sig i uttryck som ”Bra jobbat, kunden är nöjd” 

och förmedlas oftast via mail eller sms som skickas ut till samtliga konsulter på 

arbetsplatsen.  På så sätt menar Anna, Maria, Stephanie och Tove att de inte har någon 

vetskap om hur deras arbetsprestationer uppfattas eller om de personligen gör ett bra 

jobb eller inte. Anna berättar att hon fått höra att hon är duktig och omtyckt men att hon 

inte en enda gång under sju år har fått någon konkret, personlig feedback eller löne-, 

samt utvecklingssamtal.  

”Jag fick en gång veta att det hade gjorts en utvärdering om mig av min förra 

chef, en utvärdering som skickades till min arbetsgivare där jag fick höra att 

betyget var bra men jag fick aldrig se resultatet. Det var enda gången och då 

hade jag jobbat i tre år”      – Anna, 31 år 

De fyra föregående intervjuade berättar också att de inte har fått någon mer utbildning 

än det som innefattades i inlärningsarbetet vid uppdragets början och bestod av att lära 
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sig datasystemet.  Anna menar att ”det är så extremt lite utbildning och så förväntas 

man kunna allting as you go”.  

Fredrik däremot, berättar att han fått feedback både från ansvarig chef på 

bemanningsföretaget och även hos det bolag som han är anställd hos. Han berättar att 

det har förmedlats genom att chefen på kundföretaget har gett feedback som har gått till 

hans konsultchef som i sin tur förmedlats till honom men att det även hänt att chefen på 

kundföretaget tagit det direkt men honom. Fredrik har också blivit erbjuden formell 

utbildning inom svenska momsregler, som kundföretaget skulle stå för men som han inte 

kunde genomföra på grund av privata anledningar. Däremot menar han att möjligheten 

finns kvar till ett senare tillfälle. 

4.3.1. Delaktighet 

”We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean 

would be less because of that missing drop”    - Moder Teresa 

Enkätundersökningen visar att cirka 34 procent av de svarande känner sig lite delaktiga 

på kundföretaget och är insatta i företagets mål, strategier och beslut. Det är cirka 11 

procent som känner sig mycket delaktiga, medan 19 procent som svarat att de är inte 

särskilt delaktiga och 19 procent som svarat att de inte alls är delaktiga.  Det är 15 

procent av respondenterna som har uppgett att de inte ens känner till företagets mål, 

strategier och beslut.  

Fyra av de intervjuade menar att de inte känner sig delaktiga eftersom de aldrig fått vara 

med på något vecko- eller organisationsmöte. Både Anna och Maria menar att de gärna 

hade sett att de hade fått ta del av den information och de beslut som tas på dessa möten.  

Stephanie berättar att hon inte får vara med på mötena men att hon får ta del av 

informationen efteråt i form av e-mail. Anna berättar att det är under vecko- och 

organisationsmötena, samt de två årliga utvecklingssamtalen som feedback och statistik 

över personalens arbetsprestationer presenteras men att de inhyrda konsulterna inte är 

inkluderade eller inbjudna, utan dessa möten är endast avsedda för fast personal. 

”Den information som delges på veckomötena, den informationen har vi aldrig 

fått. Detta är ändrat nu efter krav från en annan inhyrd personal som tog upp det 

och ifrågasatte varför vi aldrig fick vara med. Men då har de ju förlagt 

veckomötena till efter arbetstid, vilket innebär att vi inte är beordrade att stanna 

kvar, vilket i sin tur innebär att vi inte får betalt eftersom det inte ingår i 
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arbetsuppgifterna att stanna kvar en timme efter arbetstid. Så då är det inte så 

många som stannar kvar eller åker dit för att gå på ett möte. Vi är nu välkomna 

men det blir på vår fritid kan man säga. Den fasta personalen får då övertid men 

det får ju inte vi.      – Anna, 31 år. 

Tove förklarar att hon tror engagemanget hade varit annorlunda om de hade fått vara 

med på mötena och menar att då hade man känt sig mycket mer delaktig. Hon menar att 

konsulterna för närvarande ”verkligen är outsiders”. Hon berättar också att hon i och för 

sig inte är speciellt engagerad rent personligen, men att överlag så känner hon att 

konsulterna står vid sidan av och har inget inflytande alls.  

”Vi bara är där och ska sitta där som robotar som bara gör, typ”.  – Tove, 28 år. 

Fredrik däremot, berättar att han får vara med på företagets två fasta veckomöten och 

förklarar att mötena oftast kan bli många fler än så. Han berättar att han har mycket att 

säga till om och att företaget lyssnar på hans åsikter. Han menar att han tycker nästan att 

det känns lite konstigt att det är han som sitter på veckomötena och rapporterar om hur 

det går för ett visst område eller projekt som han är delaktig i, eftersom han bara är där 

för att fylla upp som ekonomiassistent.  

På frågan om hur han tror att det skulle vara om han inte hade fått vara med på dessa 

möten svarar han att han troligtvis hade varit den som hade varit där kl 08.00 och gått 

hem kl 17.00 och ”sen inte hade brytt mig, inte jobbat över om jag hade känt mig som en 

i mängden av de inhyrda konsulterna”. Han menar att om man känner att man är en i 

mängden eller bara inhyrd konsult så ”är man ännu mindre villig att jobba extra, jobba 

över, prestera mer än för sin egen skull”...” du kanske skiter i att fråga för du inte orkar, 

du bryr dig inte och gör bara det du är där för att göra”. Han menar att de som inte är 

med på mötena ”inte bryr sig ett skvatt om hur det egentligen går, de gör sitt, that’s it”. 

– Fredrik, 23 år. 

4.3.2. Motivation 

”Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, 

and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may 

be forced to love you”       – Winston Churchill 

På frågan om vad konsulterna tror skulle kunna motivera dem och göra att de jobbar 

ännu hårdare svarar Anna, Stephanie, Tove och Maria att löneökning skulle vara en bra 

motivationsfaktor. Enkätundersökningen visar att det är 50 procent som har fått 

löneökning, varav 63 procent av de som fått löneökning har fått ta upp frågan själv och 
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för 36 procent av dessa har löneökningen skett automatiskt. Det bör noteras att 

anställningstiden varierar hos respondenterna med ett snitt på cirka 1,7 år. 

Medelingångslönen hos respondenterna i enkätundersökningen, som svarat på frågan om 

vad de har för lön, var på 110 kronor i timmen och efter löneökningar var deras 

medellön 119 kronor i timmen. Anna berättar att hon arbetade för ingångslön i sex år 

tills hon själv tog upp frågan och fick ett par kronors löneökning. Under sju år har hon i 

genomsnitt fått en löneökning på cirka en krona i timmen per år och hon menar att detta 

medför en känsla av att det görs stor skillnad mellan henne och övrig personal. Hon 

menar att de gör samma jobb men att hon får ungefär hälften av deras lön och att hon 

inte känner att hon har några rättigheter.  

Stephanie berättar att hon i motsats har fått gå ner i lön då hon bytte uppdrag där lönen 

var lägre. Vid de tillfällen hon har försökt att löneförhandla har konsultchefen hänvisat 

till deras anställningsavtal som fortafarande är det som gäller. Tove berättar att hon fick 

löneökning redan efter ett halvår, vilket skedde automatiskt. Fredrik och Maria har inte 

fått löneökning ännu men de menar att de har ju inte arbetat så länge heller.  

Henrik Bäckström, som är förbundsdirektör på branschorganisationen 

Bemanningsföretagarna bekräftar problematiken med konsulternas olika lönesättning 

som enligt honom i dagsläget inte tar tillvara på konsulternas ålder, erfarenhet och 

kompetens. Lönesättningen är baserad på ett genomsnitt av den ordinarie personalens 

lön på de olika uppdragen och kan därför variera beroende på uppdrag. Bäckström 

menar att detta är ett problem som Bemanningsföretagarna jobbar på för att hitta en 

lösning. Bäckström förklarar också vidare att trots att bemanningsbranschen visar på 

rekordhöga omsättningar så har bemanningsföretagen väldigt låga marginaler, vilket gör 

situationen komplex.   

Samtliga medverkande i intervjuerna menar att besök från bemanningsföretaget är något 

som konsulterna uppskattar. Tove berättar att hennes bemanningsföretag besöker 

arbetsplatsen vid påsk och jul för att ge konsulterna påskägg eller en stor skål med godis 

men menar att ”påskägg får väl alla” och menar att bemanningsföretaget skulle kunna 

göra mer för att visa uppskattning. Stephanie tror att hon hade kunnat bli mer motiverad 

om bemanningsföretaget satsade lika mycket på relationerna med konsulterna som de 

gör med sina kunder och menar att hon ser att andra bemanningsföretag arbetar så. Hon 

berättar att hennes arbetsplats ofta besöks av ett annat bemanningsföretag som hälsar på 

sina konsulter som arbetar på samma arbetsplats och ger dem presenter då och då som 

en slags belöning men att hennes bemanningsföretag aldrig varit där. Anna, Maria och 
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Stephanie berättar att de aldrig varken fått någon present, bonus eller annan belöning för 

deras arbete och tror att detta i kombination med löneökning kan öka deras motivation. 

 Fredrik menar att han inte gör jobbet för lönens skull då han visste att lönen skulle vara 

dålig, utan han motiveras av att lära sig mer och att hans arbetslivserfarenhet kommer se 

bra ut på CV:t och förhoppningsvis kunna ge honom en bra referens inför framtiden. 

Han menar att han nästan inte vill bli mer motiverad eftersom han redan jobbar så 

mycket.  

4.4. Psykologiska kontrakt ur bemanningskonsulternas perspektiv 

”Den som delar honung med björnen får den mindre delen”  - Italienskt ordspråk. 

Vid frågan på om bemanningsföretaget eller kundföretaget har lovat någonting, ett 

uttalat eller outtalat löfte eller en överenskommelse som de också har hållit, överträffat 

eller brutit, svarar Fredrik att han ännu inte har varit med om detta förutom att jobbet har 

inneburit mycket mer än vad som kommit överens om. Det är ingenting som han 

egentligen har någonting emot eftersom han får lära sig så mycket, vilket är något han 

uppskattar. Han menar dock att jobbet ibland går ut över studierna och dessutom hans 

fritid och privatliv som automatiskt har blivit avsevärt mindre.  

De övriga intervjuade riktar en stor besvikelse och missnöje mot bemanningsföretaget 

som ofta ger tomma löften i form av inställda arbetspass, lovat heltidsarbete över 

sommaren som dock resulterat i sporadiska arbetspass. Tove menar att det ibland känns 

som det är ”lite High Chaparral, där de kan göra lite som de vill”. 

Anna, Maria, Stephanie och Tove menar att deras hårda arbete, engagemang, lojalitet 

och tillgänglighet borde innebära en ömsesidig respekt där kund- och 

bemanningsföretaget visar respekt och förståelse för konsulten vid nödvändiga 

situationer. Både Anna och Maria, som har arbetat i branschen längst menar att denna 

ömsesidiga respekt inte existerar då de flertal gånger blivit missledda och besvikna på 

grund av tomma löften. Detta har medfört att de ibland kan känna sig orättvist 

behandlade, utnyttjade och ibland kan sakna förtroende för främst bemanningsföretaget. 

Maria berättar åtskilliga gånger genom intervjun att ”vi finns där för dem, men de finns 

där inte för oss”. I linje med detta illustrerar en respondenterna sin besvikelse: 

”Jag är inte nöjd med sista minuten avbokningar som har skett upprepade 

gånger”          – Nr 46 i enkätundersökningen, 26 år 
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Anna berättar att hon en gång i förbifarten hade blivit lovad någonting roligt av den nya 

säljaren från bemanningsföretaget som hade kommit på besök på kundföretaget och fick 

höra att Anna hade jobbat för företaget i över sex år.  

”Han sa att han skulle fixa någon roligt, något kul men jag hörde aldrig något 

mer. Det är nog det närmsta jag har kommit en bonus”. – Anna, 31 år. 

4.5. Identifikation och tillhörandeskap  
Enkätundersökningen visar att 46 procent av de medverkande känner att de är ”en i 

gänget” medan cirka 35 procent har svarat nej. Det är cirka 19 procent som har svarat 

både ja och nej på denna fråga. När det gäller djupintervjuerna har de medverkande 

bemanningskonsulterna svarat enligt nedan tabell på frågan om vilken dimension de 

tillhör utifrån Kreiner & Ashforts modell och gett en djupare förklaring till hur de 

känner att de är en i gänget och om det görs någon skillnad på dem som konsulter 

jämfört med övrig personal. De svarar också på frågan hur de presenterar sig själva inför 

sina vänner.  

 

 Bemanningsföretaget Kundföretaget 
Anna Neutral identification Neutral identification 
Fredrik Strong identification Ambivalent 
Maria Disidentification Strong identification 
Stephanie Neutral identification Disidentification 
Tove Neutral identification Neutral identification 

 
Anna förklarar att hon tycker det är svårt att svara på frågan om vilket av de två 

företagen hon känner att hon tillhör. Hon menar att eftersom hon varit på ett och samma 

företag så pass länge så känner hon att hon på ett sätt tillhör kundföretaget och har nog 

tidigare känt sig ambivalent men att hon med tiden blivit mer neutral, vilket på så vis 

innebär att hon hamnar i dimensionen ”neutral identification”. Anna klarlägger att 

orsaken till att hon delvis känner tillhörighet med kundföretaget inte beror på 

arbetsplatsen i sig utan att hon främst känner tillhörighet till ett visst antal 

arbetskamrater som hon under de 6-7 åren knutit till sig på ett personligt plan. Hon 

berättar också att inte längre känner något engagemang eller en önskan att identifiera sig 

med varken kundföretaget eller bemanningsföretaget, eftersom hon inte känner att det 

finns något engagemang gentemot henne från hennes båda arbetsgivare. Hon upplever 

att företagen visat på minskat engagemang, sämre moral och stämning, vilket har gjort 

att hon känner sig likgiltig och enbart utför sitt jobb. På så sätt beskriver hon att hon 
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även förhåller sig neutral till bemanningsföretaget, vilket innebär att hon även här 

hamnar i dimensionen ”neutral identification”. Hon berättar också att hon tror att hon 

skulle kunna känna en starkare identifikation, oavsett företag om hon hade känt att de 

båda företagen hade engagerat sig mer i henne som person än som inhyrd personal 

Fredrik berättar att han först och främst känner att han tillhör och identifierar sig med 

kundföretaget. Han menar att hans identifikation till kundföretaget dock är ”ambivalent” 

även om han helt och hållet tänker att han jobbar för kundföretaget. Han menar att hans 

ambivalens beror på att han ständigt påminns om att det inte är där han är anställd, vilket 

kan yttra sig genom något som chefen säger eller det faktum att han tidsrapporterar till 

ett annat företag som också är det företag som betalar ut hans lön. Däremot så förhåller 

han sig till ”strong identification” när det gäller bemanningsföretaget, eftersom han 

menar att han är konsult och att det är vad man maximalt kan vara på en konsultfirma. 

På så sätt menar han att definierar sig själv i termer av bemanningsföretagets 

egenskaper.  

Fredrik känner att han är ”en i gänget” och menar att även om ordinarie personal ibland 

kan göra skillnad på konsulterna och övrig personal så menar han att det troligtvis har 

med hur man är som person. Han menar att om man visar en annan inställning eller ”ser 

sig själv som en av alla andra”, så tror han också att kundföretaget kan förändra sitt 

synsätt. Han menar att det är ”beroende på vem man är, presterar och visar, det är 

snarare där bilden och hur de ser på en skapas än vad om vad som står på pappret”. 

Han förklarar också att han delvis känner samhörighet med kundföretaget, som han tror 

beror på att han får vara med på möten och känner sig ”ganska delaktig i mycket” då han 

automatiskt fått ansvar och gjort att han varit en del av ”kuggen i hjulet”. Fredrik svarar 

på frågan hur hans arbetsplats ser ut där han beskriver att han har ett eget skrivbord med 

en egen dator som nästan har högre prestanda än vad övriga medarbetares datorer har. 

Maria berättar att hon inte känner någon samhörighet ”what so ever” med 

bemanningsföretaget och därför menar hon att hon hamnar i dimensionen 

”disidentifikation”. Hon menar att bemanningsföretaget styr henne, ”har stor makt utan 

anledning” och hon känner inte att hon hör hemma där. Däremot så känner hon 

samhörighet och tillhörandeskap gentemot kundföretaget, där hon menar att hon hamnar 

i dimensionen ”strong identification”. Maria påpekar att hon uppskattar de långa 

gemensamma fikarasterna och luncherna där hon trivs med vissa personer på 

kundföretaget och känner på så vis att hon är ”en i gänget” med dessa men beskriver att 
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hon inte är speciellt nöjd med vissa medarbetares inställning till konsulterna, där det 

finns en ”vi och dem” känsla.  

Stephanie som har arbetat på flest uppdrag av de intervjuade tror att tillhörandeskap 

beror på vilket uppdrag man är på. Hon menar att det ibland är väldigt tydligt att man 

inte räknas som ordinarie personal och bara räknas som extrapersonal. Hon berättar att 

på ett av sina uppdrag var man tvungen att ha passerkort för att gå igenom varje byggnad 

eller varje dörr och då fick de extraanställda gå i stora grupper om de ville gå 

någonstans. Hon berättar att de till slut fick be om att få kort för att kunna gå på 

toaletten. På ett av sina andra uppdrag kände hon att hon var en i familjen och det 

gjordes ingen skillnad på ordinarie och extraanställd personal, medan hennes nuvarande 

uppdrag upplevs som om hon både är ”en i gänget” och ”utanför gruppen”. Hon berättar 

att det säkerligen kan ta lite tid och att hon nyligen börjat på detta uppdrag.  

Stephanie berättar att hon tillhör dimensionen ”disidentifikation” eftersom hon inte 

identifierar sig på något sätt med organisationen som hon illustrerar som ”lite sekt 

liknande” och menar att deras sätt att arbeta inte stämmer överens med hennes sätt att 

arbeta, även om hon påpekar att hon arbetar hårt och hon tycker hon gör ett bra jobb. 

Hon berättar att hon troligtvis trivs bättre i mindre organisationer där samtalen med 

varandra är närmre och mer ”mänskliga än robotliknande” som de enligt henne ibland 

blir i en stor organisation där allt ska göras enligt rutin.  

När det gäller bemanningsföretaget identifierar sig Stephanie neutralt eftersom hon 

menar att hon inte har någon som helst insyn i företaget och känner att hon enbart gör 

sitt jobb. Hon belyser skillnaden mellan kundföretaget och bemanningsföretaget där hon 

menar att hon på ett sätt är ”med i spelet” på kundföretaget och enklare skulle kunna 

förhålla sig med företaget, men som hon i detta fall ändå inte gör, vilket därför innebär 

att hon disidentifierar sig med kundföretaget.  

Tove förhåller sig neutral både till kundföretaget och bemanningsföretaget och menar att 

modellens förklaring av dimensionen ”neutral identifikation” stämmer bra in på hennes 

sätt att identifiera sig med organisationerna. Hon menar att hon inte är speciellt 

engagerad utan bara kommer dit och gör sitt jobb och ingenting mer och eftersom hon 

inte ser sig själv fortsätta att arbeta som bemanningskonsult speciellt länge till. På så sätt 

är hennes identifikation neutral även mot bemanningsföretaget. Tove berättar också att 

hon tycker det är svårt att svara på frågan om vilket av företaget hon tillhör då hon inte 

känner att hon tillhör kundföretaget eftersom hon inte känner att hon är ”en av dem”, 
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däremot så menar hon att när hon spontant tänker på vad som är hennes jobb, så tänker 

hon på kundföretaget.  

Tove menar också att en av anledningarna till att hon inte känner att hon tillhör 

kundföretaget är på grund av att hon inte känner sig så välkommen där. Hon berättar att 

den ordinarie personalen har egna rum som de inte vill att konsulterna ska sitta i. Tove 

menar att eftersom man inte ens får sitta i den ordinarie personalens rum, eller ändra 

skrivbords- eller stolsinställningarna så ”gör ju det att man känner sig lite ovälkommen”. 

Hon menar också att man påminns om att man inte hör hemma där eftersom man tvingas 

arbeta ”oergonomiskt” i flera timmar.  

4.5.1. Hur presenterar sig konsulterna? 
Samtliga intervjuade berättar de sällan presenterar sig som bemanningskonsult inför sina 

vänner när de frågar vad man arbetar med. Stephanie säger att hon oftast presenterar sig 

studerande men att det har skiftat genom åren då hon även har presenterat sig som 

arbetande för de kundföretagen hon varit på eller för bemanningsföretaget. Hon menar 

att ”det har förmodligen berott på vilket intryck jag vill ge”. Anna berättar att hon inte 

presenterar sig som ”kundtjänstarbetare” eftersom det inte är den positionen hon vill ha.  

”Jag skulle inte säga att det är någon direkt stolthet att säga att jag jobbar med 

kundservice”.        – Anna, 31 år. 

Fredrik berättar att han presenterar kundföretaget som sin arbetsgivare inför sina vänner, 

men att han ofta kommer på i efterhand att han är konsult, vilket han dock inte brukar 

nämna alla gånger. Tove berättar att även hon brukar presentera sig som arbetandes på 

kundföretaget men att hon efteråt lägger till att hon inte är anställd av dem.  

4.6. Makt ur bemanningskonsulternas perspektiv 
Anna berättar att hon många gånger önskat andra uppdrag för att framförallt få mer 

arbetstid men att kundföretaget inte velat att hon ska byta. Hon har fått bekräftat från 

kundföretagets chef som en gång uttryckte att om företaget förlorar henne och hennes 

två kollegor så kommer kundföretaget att byta bemanningsföretag. Hon förklarar att 

företaget som hyr in dem är så nöjt, vilket innebär att hon inte får något annat uppdrag.  

”Jag ska vara standby ifall det här företaget vill att jag ska komma och jobba, så 

det blir ju en ganska dum situation”.     – Anna, 31 år.  

Hon berättar också att det är lite ”slit och släng känsla” av att arbeta inom 

bemanningsbranschen, där det är lätt att bytas ut om man blir för obekväm och ställer 

krav. Maria berättar att arbetspassen ska fördelas jämnt inom bemanningspoolen och om 
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man tackar nej till arbete i vissa perioder så tar bemanningsföretaget in ny personal, 

vilket innebär att det blir fler som ska dela på arbetspassen i framtiden. Hon beskriver att 

det är ”riktigt kämpigt” att kombinera arbetet med studierna och att hon inte vågar tacka 

nej till arbetspass då ”man blir utan arbete om man tackar nej, det vill säga dålig 

inkomst”. 

Stephanie berättar att hon många gånger har önskat andra uppdrag som går mer i linje 

med hennes utbildning och söker ett ekonomiassistentjobb då hon studerar ekonomi. 

Hon menar att man som konsult måste ”tjata, tjata, tjata” om man vill har mer arbetstid. 

Hon berättar att hon ofta kollar jobbannonser på bemanningsföretagets hemsida och 

menar att det ”haglar” ekonomiassistent positioner men har aldrig fått gå på någon 

intervju till en sådan tjänst, vilket hon menar nästan känns ”lite skamligt”. Hon menar 

ytterligare att det kan vara så att bemanningsföretaget är så nöjda med henne på det 

uppdraget där hon är idag, att de inte ger henne något annat, trots flertal påtryckningar. 

Hon menar att det känns som bemanningsföretaget bestämmer över hennes situation och 

att det ur bekvämlighetssynpunkt passar bra att hon är tillgänglig för sitt nuvarande 

uppdrag och att hon känner sig maktlös inför att få ett annat jobb där hon känner att hon 

passar in och vill jobba, så vida hon inte byter bemanningsföretag och bryter 

överenskommelsen om att man inte får tillhöra två bemanningsföretag. 
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5. Analys 

I detta kapitel redogör jag för analysen av undersökningens resultat där jag utifrån 

bemanningskonsulternas perspektiv redogör för attityden till yrkesrollens positiva och 

negativa aspekter om hur det är att arbeta som bemanningskonsult. Jag kommer även 

analysera hur konsulterna ser på flexibilitet, tillhörighet och identifikation, samt 

commitment och makt.  

 

5.1. Attityd   
Precis som Connelly & Gallagher (2004) belyser aspekten av att tillfälliga arbetares 

attityd och beteenden till sin yrkesroll kan bero på om anställningsformen är självvald 

eller inte, kan kopplingar dras till de intervjuade i undersökningens angående deras 

attityder och beteenden. Annas kritik och negativa arbetsrelaterade attityd kan enligt min 

mening bero på att yrkesrollen med en tillfällig anställning inte längre är självvald då 

hon efter sina studier söker efter permanent arbete. Casey (1987) har också belyst att en 

väsentlig andel av konsulter söker permanenta arbetstillfällen, vilket jag menar kan 

innefatta undersökningens konsulter som befinner sig i slutskedet av sina studier. 

Däremot menar jag att de konsulter som är i början eller mitt i sina studier, eller som 

exempelvis Fredrik som är lite yngre än de övriga intervjuade och inte har lika stor 

erfarenhet av yrkesrollen, kan ha en mer positiv arbetsrelaterad attityd, i synnerhet om 

uppdraget matchas med kompetens. Casey (1987) menar också att en stor andel 

konsulter använder erfarenheterna av konsultverksamheten för att ta reda på vilket sorts 

arbete de vill ha i framtiden och att de uppskattar den flexibilitet som yrkesrollen tillåter 

och möjligheten att kunna byta arbetsmiljö, arbetsuppgifter och åtagande på annat håll. 

Jag anser att detta resonemang kan appliceras på undersökningens konsulter som jag 

menar har ett större behov av flexibilitet med tanke på sitt studieåtagande eller åtagande 

av egen verksamhet. Flexibiliteten är också en av mest förekommande positiva 

aspekterna som konsulterna menar väger över de negativa sidorna som yrkesrollen 

innebär. Konsulterna kan också använda erfarenheterna av de olika uppdrag för att ta 

reda på vad de inte vill arbeta med i framtiden, för att vända på Caseys (1987) 

resonemang.  

 
Padavic (2005) hävdar att forskning kring anställningsförhållandena för 

bemanningskonsulters temporära sysselsättning tyder på rädslor för att yrket medför de 

nackdelar som förknippas med anställning i den sekundära arbetsmarknaden. Jag anser 
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att den framtagna empirin i undersökningen styrker Padavics (2005) argumentation där 

nackdelarna exemplifieras som otrygghet, låga löner, få förmåner och dåliga 

arbetsförhållanden. Konsulterna har belyst känslor som otrygghet vad gäller 

kortsiktighet och ovisshet om framtida arbetstillfällen, samt en rädsla för att bli utbytt. 

De har även skildrat andra negativa aspekter som också kan liknas tillhöra den 

sekundära arbetsmarknaden så som låga löner, avsaknad av förmåner, belöning, 

feedback och utvecklingssamtal. Konsulterna har också beskrivit dåliga 

arbetsförhållanden i form av ett delvis utanförskap, anpassning och att en känsla av att 

vara till lags. Tove har belyst en oergonomisk arbetsmiljö där inte ens ändring av 

funktionella arbetsredskap är tillåten.   

5.2. Flexibilitet eller anpassning? 

Djupintervjuerna kommer närmare in på attityden till sitt arbete där ordet flexibilitet 

kommer upp som den oftast förekommande fördelen. Tove och Fredrik anser att arbetet 

är flexibelt medan Anna, Maria och Stephanie belyser att flexibiliteten ofta innebär att 

de måste anpassa sig efter vad som erbjuds, vilket också styrker Jonssons (2007) 

resonemang om att ordet ofta associeras med anpassningsförmåga. Atkinsons (1984 ur 

Berg 2008) definition av numerisk flexibilitet, som kundföretagets möjlighet att anpassa 

sin arbetskrafts storlek efter behov och efterfrågan kan också kopplas till ordets 

association med anpassningsförmåga där konsulten anpassar sig efter ”det flexibla 

företaget”. Olofsdotter (2008) menar att ordet flexibilitet ofta förknippas med något 

positivt men ställer sig frågan om för vem flexibilitet anses vara bra eller dålig?  

 Anna, Maria och Stephanie beskriver sin situation som kan kopplas till Furåkers et al. 

(2005) resonemang om att flexibilitet ofta handlar om en önskan från en aktörs sida att 

andra ska anpassa sig efter dennes önskemål, vilket kan liknas vid konsulternas fall. 

Samtliga intervjuade och en del av svaren från enkätundersökningen visar på tendenser 

att arbetet ibland går ut över studierna men där konsulterna ändå är till lags och anpassar 

sig efter arbetsgivaren av rädsla för att bli utbytt och för att behålla goda referenser. 

Känslan av utbytbarhet kan kopplas till Atkinsons (1984 ur Berg 2008) beskrivning om 

arbetssituationen som karaktäriseras av utsatthet, osäkerhet och en känsla av att vara 

utbytbar. Maria belyser att det finns oskrivna regler som säger att man ska ställa upp när 

det krisar men att bemanningsföretaget inte ställer upp tillbaka, vilket enligt min mening 

inte kan anses vara bra för konsulten och kan ses som överträdelse av konsultens 

psykologiska kontrakt gentemot övriga involverade parter. Den empiri som framkommit 

kan relateras till Sennetts (1999:67) kritik till vår tids vilja och strävan efter flexibilitet 
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och frihet som enligt honom i motsats leder till maktstrukturer som snarare ”kuvar” 

människor. Sennetts citat ”Var flexibel eller stå kvar som en förlorare” kan enligt min 

mening kopplas till konsulterna som riskerar att förlora sin extrainkomst och framtida 

goda referenser om de inte anpassar sig efter trepartsrelationens krav på flexibilitet 

(Sennett 1999:67).  

Tove berättar att även om hon ibland känner sig ”intryckt i ett hörn” så väger ändå 

flexibiliteten över som en fördel, vilket kan kopplas till Caseys (1987) resonemang om 

att konsulter, som studerande konsulter i detta fall, ofta uppskattar flexibilitet för att det 

möjliggör åtagande på annat håll8. Utifrån denna bakgrund menar jag att konsulterna 

fortfarande anser att flexibiliteten är bra för dem men att det ibland endast gynnar en av 

parterna, eller i detta fall två, där bemanningsföretaget är involverad tillsammans med 

konsulten och det flexibla företaget.  

Jag menar vidare att de studerande konsulternas attityd till rollen som 

bemanningskonsult också påverkas beroende på konsultens anpassningsförmåga och 

flexibilitet där yrket ställer krav på individnivå, vilket på så sätt innebär att yrkesrollen 

inte passar alla. En del konsulter har redogjort för en livsstil där yrket ibland går ut över 

studierna men där nyttan av arbetslivserfarenhet väger över arbetsbördan som det 

innebär att arbeta samtidigt som man studerar. Detta kan också påminna om de 

kostnader som det innebär vid en uppsägning som enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

menar kan göra det svårt för en anställd att sluta och bidrar till att det finns ett 

emotionellt band till organisationen. Kostnaderna i detta fall kan innefatta just 

arbetslivserfarenheten och de goda referenserna, kontaktnätet, extra inkomst och de 

arbetskollegor som de knutit till sig. Jag menar att i många av konsulternas fall där den 

arbetsrelaterade attityden är negativ har konsulterna inställningen att dessa kostnader är 

högre än nyttan av att lämna sina uppdrag, att de finner sig i att anpassa sig för de två 

andra parterna i trepartsrelationen och vara till lags i syfte för ett långsiktigt, framtida 

bättre tillstånd.  

5.3. Feedback 
Empiriavsnittet har visat att omfattningen av feedback på bemanningskonsulternas 

arbetsprestationer är varierande men för en övervägande del av konsulterna är den helt 

avsaknad. Konsulterna beskriver också att den feedback som tilldelas är riktad till 

samtliga konsulter på kundföretaget och är på så sätt inte individuell. Berglund ur 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Då dessa uppgifter inte kan anses som nya bör de användas med viss försiktighet.	  
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Furåker et al. (2007) menar att motivationsåtgärder så som att satsa på funktionell 

flexibilitet stärker personalens commitment genom att förse personalen med 

information, utveckling av personalens färdigheter och möjlighet till påverkan som 

enligt författaren är viktiga aspekter för att behålla den stabila kärna av medarbetare, 

som Atkinson (1984 ur Berg 2008) kallar the ”core group of workers”.  

Konsulterna menar att deras commitment, identifikationsarbete och känsla av 

tillhörandeskap troligtvis hade kunnat stärkas om de hade bjudits in till kärnan av 

medarbetare och inkluderats vid exempelvis organisationsmöten och utvecklingssamtal 

där möjligheten för personlig feedback tillåts. På så sätt hade de haft möjlighet att 

utveckla en högre grad av delaktighet och organisatoriskt commitment, samt arbeta efter 

de tre faktorer som Porter et al. (1976) beskriver som en individs identifikations 

medverkan i en viss organisation. Genom att delge och informera konsulterna om 

företagets mål och värderingar skulle de på så sätt (1) kunna känna en starkare tro och 

acceptans till organisationen och (2) visa på större vilja att utöva betydande insatser, 

samt (3) behålla en starkare önskan om medlemskap av organisationen. Detta 

resonemang kan kopplas till Fredrik starka engagemang och vilja att få vara en del av 

kundföretaget, vilket jag anser kan bero på hans delaktighet i organisations- och 

veckomöten och en känsla som han beskriver som att vara ”en kugge i hjulet”. 

 Fredriks intresse och vilja av att lära sig mer om ekonomi, i kombination med företagets 

uppmuntran till delaktighet och utbildning har resulterat i många 12-13 timmars 

arbetspass, vilket jag anser har gett honom större förutsättningar för känslan av att 

automatiskt ta en plats på företaget. Jag menar att hans positiva attityd kan bero på 

inriktning på uppdrag, där Fredrik får arbeta med kvalificerande uppgifter som går i linje 

med hans utbildning, där han får lära sig mer om någonting som han är genuint 

intresserad av. Han skaffar sig referenser och arbetslivserfarenhet som ser bra ut i hans 

CV och tjänar samtidigt extrapengar. I detta fall har bemanningsföretaget lyckats med 

att matcha Fredriks kompetens med det uppdrag han har fått, vilket Olofsdotter (2008) 

menar är en av bemanningsföretagens uppgifter. Även kundföretaget som Fredrik 

arbetar på har lyckats dra nytta av den senaste kunskapen och utvecklingen som bedrivs 

på högskolor och universitet, samt dra nytta av den prisvärdhet som studerande 

konsulter innebär enligt Adeccos hemsida. I de övriga konsulternas fall, som beskriver 

sin arbetssituation som robotliknande och uttrycker att ”vi finns där för dem men de 

finns där inte för oss”, kan jag dra parallellen med studiens inledande citat där 

Manpowers president och CEO, Mitchell Fromstein uttalar sig ur Feldman et al. (1994) 
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om just-in-time anställning och liknar konsulterna med jobbmarknadens bankomater. 

Konsulterna ska levereras när kundföretaget behöver dem, i exakt antal och när de inte 

behövs vill inte kundföretaget ha dem där. Det handlar om snabba lösningar vid brist på 

arbetskraft precis som också Gannon (1984) har redogjort för. 

Berglund ur Furåker et al. (2007) menar vidare att träning och upplärningsprogram är 

kostsamt och jag menar att detta, i kombination med att konsulterna ses som kortvariga 

lösningar, troligtvis är en förklaring till varför konsulterna inte får tillgång till 

motivationsåtgärder som personlig feedback, utbildning och utvecklings-, samt 

lönesamtal. 

 

 Empirin har visat att en del av konsulterna arbetar relativt mycket där exempelvis Anna 

uppger att hon arbetat cirka 65 procent av en heltidstjänst under väldigt många år, vilket 

jag menar har gett henne spetskompetens inom uppdraget. Jag menar att Anna, trots 

hennes omfattande arbetsinsats ändå tillhör företagets yttersta skikt av personal, eller 

som Atkinson ur Berg (2008) definierar som ”external workers”, eftersom hon inte ingår 

i gruppen som får feedback, utvecklingssamtal och utbildning. Detta gäller också för 

Maria, Stephanie och Tove som också beskriver attityder och beteenden som kan liknas 

ett utanförskap där konsulterna inte välkomnas som en del av organisationen. Jag menar 

att deras commitment, identifikation och tillhörandeskap utformas därefter i form av 

likgiltighet inför uppdraget, där konsulterna enbart utför sitt jobb.  

Många konsulter från enkätundersökningen har påtalat att uppdragen innebär tråkiga, 

rutinbaserade arbetsuppgifter, vilket Stephanie och Tove i motsats till Fredrik beskrev 

som ”robot liknande”. Detta påminner om Feldmans et al. (1994) resonemang om att 

många tillfälliga arbetare känner sig ofta som styvbarn där de är tillräckligt användbara 

för att göra de mindre trevliga sysslorna men som annars inte är alls speciellt välkomna. 

Enligt Olofsdotter (2008) ska bemanningsföretagen fort kunna matcha konsulternas 

kompetens med de uppdrag de får men då empirin visar att en majoritet av konsulterna 

inte arbetar med uppdrag som går i linje med deras utbildning menar jag att 

bemanningsföretagens matchning av kompetens inte i praktiken stödjer Olofsdotters 

(2008) teori.  

5.4. Tillhörighet och identifikation 
När det gäller tillhörighet och identifikation med kund- eller bemanningsföretaget kan 

jag se en rad olika faktorer som är kopplade till konsulternas inställning och 

uppfattningar om vilket företag de tillhör. Samtliga intervjuade konsulter uttrycker 
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svårigheter att besvara frågan om vilket företag de tillhör och identifierar sig med. Detta 

styrker Svensson & Wolvéns (2010) argumentation om den komplexa organisatoriska 

situation som kan uppstå när konsulterna känner anknytning till och identifierar sig med 

båda företagen. Detta kan också kopplas till Kreiner & Ashforts (2004) utvidgade 

modell om identifiering där författarna går ännu djupare och diskuterar att individer kan 

ha multipla förhållningssätt gentemot organisatorisk identifikation som kan skifta med 

tiden, samt anta olika skepnader. Jag menar att detta stämmer bra in på konsulterna som 

har olika förhållningssätt vad gäller identifikation och är ett resultat av den rollkonflikt 

som konsulterna beskriver utifrån trepartsrelationen.  

Det som jag finner intressant är att de fem intervjuade beskriver deras val av dimension 

till identifikation på olika sätt. Fredrik berättar att han känner stark identification med 

bemanningsföretaget eftersom han är konsult och det är vad han maximalt kan vara där. 

Han känner inte stark identifikation för bemanningsföretaget för att de har gemensamma 

värderingar eller för att har en vilja att tillhöra sin arbetsgivare, eftersom han berättar att 

han egentligen känner att han tillhör kundföretaget där han jobbar. Maria beskriver att 

hon känner stark identification eftersom uppskattar företagets långa fika- och lunchraster 

där hon känner anknytning med vissa personer på företaget. Med tanke på dessa två 

motiveringar till stark identification tolkar jag det som att det inte är med själva 

företagen i sig som Fredrik och Maria känner stark identifikation, utan att det beror på 

andra omständigheter. Fredrik identifierar sig till bemanningsföretaget för att det på 

pappret står att han är konsult och Maria med kundföretaget eftersom hon på ett 

personligt plan uppskattar ett visst antal arbetskollegor.  

 

När det gäller övriga konsulter är identifikationen till övervägande del neutral, samt 

disidentifikation, vilket också belyser det faktum om att det råder en komplex 

organisation. I motsats till Svensson & Wolvéns (2010) ovanstående uttalande om den 

komplexa organisatoriska situationen, skulle man kunna vända på resonemanget och 

säga att konsulterna varken känner anknytning eller identifierar sig med något av 

företagen.  

 
Triangelrelationen medför enligt min mening utifrån den sammantagna empirin att 

konsulterna delvis känner tillhörighet med företaget som de arbetar för men delvis 

känner tillhörighet med bemanningsföretaget genom exempelvis påminnelser om att de 

jobbar för ett annat företag. Detta kan kopplas till undersökningens inledande rubrik: 

Bemanningskonsulter, mer eller mindre en del av företaget? Då det framkommit att 
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konsulterna kan uppfatta en viss ”vi och dem” känsla eller paradoxen som att både vara 

”en i gänget” och ”utanför gruppen” kan detta liknas vid känslan av att uteslutas från de 

övriga medarbetarna och balansera rollen som Olofdotter (2008) beskriver som en 

främling och outsider. Konsulterna blir också påminda om att de inte tillhör 

kundföretaget när de tidsrapporterar till ett annat företag och får lönespecifikationer från 

bemanningsföretaget, vilket påminner konsulterna om vilket företag de egentligen 

tillhör. På så vis stämmer detta bra överens med Gossetts (2002) diskussion om att 

flexibel arbetskraft befinner sig i gråzonen mellan att vara medlem och gäst, vilket 

skapar en oklar identitet inom organisationen.  

 
Fredrik känner att han är ”en i gänget” och även om han känner att det ibland görs 

skillnad på inhyrd arbetskraft och ordinarie personal så anser han att känslan av 

samhörighet beror på hur man är som person. Han menar att om man ser sig själv som 

en av alla andra eller som ”en i gänget”, så kan kundföretaget också ändra sitt synsätt. 

Fredriks inställning kan kopplas till Meads (1934 ur Ashfort 2001) klassiska definition 

om självet som han menar är förankrat i uppfattningen hos andra. Jag anser att Fredriks 

synsätt angående identifikation och tillhörandeskap liknar Burkes (1991) synvinkel där 

han beskriver att man kan komma att se sig själv ur andras ögon och konstruera en mer 

eller mindre stabil självkänsla. Detta kan enligt Burke (1991) åstadkommas genom 

social interaktion och införlivandet av organisationens kollektiva värderingar och 

normer. Jag anser att denna uppgift är enklare för Fredrik än de övriga intervjuade 

konsulterna då han välkomnas och får betalt för att medverka på organisations- och 

veckomöten, samt får feedback för sina arbetsprestationer.   

 
Det kan urskiljas en koppling mellan identifikation med kund- eller bemanningsföretaget 

och uppdragens längd, samt anställningstid hos de båda företagen. Detta behöver inte 

innebära att konsulterna identifierar sig mer med något av de olika företagen då aspekter 

som överträdelse av psykologiska kontrakt eller maktutövande kan ha kraftfulla effekter 

på relationen och få konsekvenser på hur konsulterna förhåller sig till identifikationen 

och tillhörandeskapet. Anna beskriver exempelvis att hon tidigare haft ambivalent 

identifikation där hon stundtals kunnat identifiera sig med kundföretaget och 

bemanningsföretaget, men att hon med tiden gått över till neutral identifikation. Anna 

anser att denna lägre grad av identifikation troligtvis beror på hennes många besvikelser, 

erfarenhet av tomma löften och bristande engagemang från hennes båda arbetsgivare. Ett 

exempel på detta är den knappa löneökning på ett par kronor som Anna förhandlade till 

sig efter 6 år och som resulterade i ett genomsnitt på cirka en krona mer i timmen per år. 
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Annas kritik gentemot de båda företagen kan relateras till Bolman & Deals (2010) 

resonemang om att företagen i det långa loppet kan komma att förlora om arbetarna inte 

känner mening, motivation och tillfredställelse, då de anställda kan dra sig tillbaka, göra 

motstånd eller uppror.  

 
 I intervjuerna har det kommit fram att konsulterna oftast presenterar sig som anställda 

på kundföretaget eller som student inför sina vänner, vilket Stephanie menar kan bero på 

vilket intryck hon vill ge. Detta stämmer bra överens med Rogers (2000 ur Padavic 

2005) diskussion om temporär arbetskrafts identitetsarbete där konsulterna utformar en 

alternativ identitet, eller i detta fall där konsulterna vidhåller sin identitet som student, 

eller som arbetande för kundföretaget istället för som konsult. Jag uppfattar konsulternas 

inställning och attityd till rollen som konsult och deras vidmakthållande som student 

som ett sätt att behålla sin självkänsla och stå ut med svårigheterna kring 

identifieringshanteringen. Precis som Henson (1996) beskriver att det nuvarande arbetet 

på kort sikt uppfattas ta upp en del av det oviktiga nuet, kan konsulternas inställning till 

arbetet liknas den väntan längs vägen som Henson (1996) vidare illustrerar och som på 

lång sikt ses som en språngbräda in i det framtida yrkeslivet.  

5.5. Commitment och Psykologiska kontrakt 
Precis som Bolman & Deal (2010) beskriver hur man kan ta till vara på de anställdas 

energi och kompetens genom att stärka banden med personalen utifrån olika strategier 

som stärker personalens motivation och mening, visar den framtagna empirin samband 

med dessa teorier. Konsulterna talar om bättre lönevillkor, utbildning, delaktighet i 

organisationernas vecko- och organisationsmöten och möjligheten till feedback och 

utvecklingssamtal. Humphrey, Nahrgang & Morgeson (2007) bekräftar även vikten av 

mottagandet av feedback från chefen som ett bidrag till ökad motivation, mening och 

måluppfyllelse. Jag kan också dra paralleller med konsulternas olika bemanningsföretag 

där jag utifrån de intervjuades berättelser kan se mönster och skillnader på de båda 

bemanningsföretagens sätt att arbeta och vårda relationerna med konsulterna.  

 

Konsulterna från bemanningsföretag 2 upplevs mer nöjda än konsulterna från 

bemanningsföretag 1, där jag uppfattar det som att konsulterna från bemanningsföretag 1 

inte känner sig sedda, hörda eller integrerade med de båda företagen. 

Bemanningsföretag 2 arbetar mer med kommunikation och genom små, enkla medel 

belönar de sina konsulter i form av godis, automatisk löneökning och visar en större 
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förståelse för konsulternas intensiva studieperioder där konsulterna kan tacka nej till 

arbetstillfällen. 

 
Det har framkommit att de intervjuade konsulterna tror eller har trott att deras hårda 

arbete och vilja att alltid ställa upp och vara tillgängliga för de båda företagen innebär en 

ömsesidig relation där bemanningsföretaget och kundföretaget ställer upp tillbaka på 

konsulten i framtiden om det skulle behövas. Med denna bakgrund menar jag att det 

råder ett psykologiskt kontrakt, enligt Rousseaus (1995) definition, där konsulterna 

gärna vill tro på en överenskommelse om ett ömsesidigt utbyte mellan individen och en 

annan part. Uppfattade löften, informella antaganden och förväntningar om framtida 

avsikter i form av fler arbetstillfällen, framtida goda referenser och ömsesidig respekt 

präglar relationen mellan involverade parter, precis som Jacobsen och Thorsvik (2008) 

och Coyle-Shapiro & Kessler (2002) har framhävt.  

 
Coyle-Shapiro & Kessler (2002) har också framhävt att överträdelse eller ändring av de 

psykologiska kontrakten kan få kraftfulla konsekvenser för den enskildes attityd och 

beteenden, vilket stämmer överens med resultaten från djupintervjuerna. Maria berättar 

att hon känner att ”vi finns där för dem, men de finns där inte för oss”. Anna, Maria, 

Stephanie och Tove berättar om inställda arbetspass och Anna har fortfarande inte hört 

någonting från säljaren som lovade henne att han skulle hitta på någonting extra kul som 

belöning för hennes trogna tjänst under alla dessa år. Fredrik berättar i motsats till övriga 

konsulter om mer arbetstid än vad som överenskommit, vilket han i och för sig ser som 

positivt då han lär sig mer. Jag anser att dessa faktorer påverkar konsulternas inställning 

gällande identifikation och tillhörandeskap där jag menar att identifikationen kunde ha 

varit starkare om kund- och bemanningsföretagen hade arbetat med att stärka banden 

med de inhyrda konsulterna. Dessa motivationshöjande åtgärder skulle kunna yttra sig i 

form av de strategier som Bolman & Deal (2010) beskrivit som en långsiktig 

personalstrategi och innefattar förbättrade lönevillkor, anställningstrygghet, fortbildning 

eller arbetsberikning, ökad medbestämmanderätt och makt, samt främjande av 

teamarbete, demokrati och jämlikhet. Även om detta beskrivs som långsiktiga 

personalstrategier menar jag att det även kan appliceras på de konsulter som arbetar 

mycket och har arbetat en längre tid på ett och samma uppdrag som vissa av 

bemanningskonsulterna i djupintervjuerna har visat på.  
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5.6. Dold makt 
En övervägande del av djupintervjuerna har visat på att det råder ett visst 

maktförhållande eftersom konsulterna beskriver de tre karaktäristika sätt att använda 

makt såsom ”oenighet” i en ”relation” av ”beroende” som Jacobsen & Thorsvik (2008) 

menar förklarar begreppet bytesmakt och råder när det är stor konkurrens om knappa 

resurser.  Eftersom det framkommit att bemanningstjänstgöring upplevs som ett flexibelt 

och attraktivt extraarbete enligt de studerande konsulternas perspektiv och enligt 

Bäckströms uttalande om att allt fler söker sig till bemanningsbranschen, anser jag att 

bemanningsbranschen är en bransch där det råder stor konkurrens.  

Bemanningsföretaget eller kundföretaget kan liknas vid den aktör som Emerson (1962 

ur Jacobsen & Thorsvik 2008) beskriver som den aktör som kontrollerar vissa resurser 

som andra aktörer vill ha, vilket jag menar stämmer bra in på bemanningsbranschen. Jag 

anser att maktbruket yttrar sig i detta fall i form av att konsulterna inte vågar tacka nej 

till arbetspass på grund av beroendeställning.  

Det har kommit fram att en av huvudanledningarna till att de studerande konsulterna 

arbetar, beror på att konsulterna anser att konsultuppdrag uppfattas som en merit i deras 

CV, och att de värdesätter de referenser som konsulten kan skaffa sig genom uppdragen. 

Jag menar att konsulten kan tvingas att underställa sig båda företagen och gå med på 

situationer som de egentligen inte samtycker till, för att behålla dessa goda referenser 

eller för att få uppdrag i framtiden som går mer i deras linje. På så vis råder det enligt 

min mening en dold, tyst makt från bemanningsföretaget och kundföretagets sida, där 

konsulten finner sig i situationer som de annars inte hade gjort, för att bevara relationer 

och referenser där detta temporära arbetsuppdrag på lång sikt kan vara språngbrädan 

inför den riktiga, framtida karriären. 

Då det även kommit fram i empirin att exempelvis Anna och Stephanie många gånger 

önskat andra uppdrag men att de inte fått det på grund av att kunden är så nöjd och vill 

att de ska stå ”standby” ifall kundföretagen vill att de ska komma och jobba, anser jag 

att detta liknar det fall som Emerson (1962 ur Jacobsen & Thorsvik 2008) beskriver som 

makten vid ett monopol där aktör B är fullständigt beroende av aktör A. Anna och 

Stephanie kan inte skaffa sig andra uppdrag på annat håll så vida de inte är illojala mot 

bemanningsföretaget och ansöker om uppdrag hos andra bemanningsföretag. Detta 

maktbruk anser jag också kan urskiljas när konsulterna uttrycker känslor som att bli 

”intryckta i ett hörn” eller att ”vi finns där för dem, men de finns inte där för oss”. Annas 
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och Stephanies situation kan också likna problematiken som Jacobsen & Thorsvik 

(2008) beskriver utifrån Meyer & Allens (1991) modell om tillhörandeskap ur ett 

psykologiskt tillstånd. Anna känner ett delvis tillhörande med kundföretaget och har 

under sin långa anställning knutit vänner till sig på organisationen och trivs med 

arbetskollegorna. Dessa förmåner skulle kunna gå förlorade vid en uppsägning och kan 

härledas till continuance commitment i form av de kostnader som uppstår genom att 

lämna organisationen.  
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6. Slutsats & Diskussion 

I detta kapitel redogör jag för diskussioner av och besvarar de fyra 

problemformuleringarna. Jag belyser normativa förslag på hur bemanningsbranschen 

kan förbättras, samt förslag på vidare forskning i området. 

”Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar” – Nalle Puh 

Då mitt syfte med undersökningen är att förstå bemanningskonsulternas tankar och 

åsikter om yrkesrollens fördelar och nackdelar, samt förstå vilken inverkan omfattningen 

av feedback, utbildning och utveckling har på konsulternas känsla av commitment, 

tillhörandeskap och identifiering i trepartsrelationen har jag kommit fram till följande 

slutsatser.  

6.1. Diskussion av problemformulering 1 

• Vilka är de positiva och negativa aspekterna av bemanningstjänstgöring sett ur 

bemanningskonsulternas perspektiv?   

Genom att tolka konsulternas uppfattningar, attityd och erfarenheter till sin yrkesroll 

med dess positiva och negativa aspekter har jag kommit fram till att fördelarna med att 

arbeta som bemanningskonsult också är nackdelarna. Den mest positiva aspekten som 

yrkesrollen innebär är den flexibilitet som erbjuds men som enligt den framtagna 

empirin också kan innebära att konsulterna tvingas anpassa sig efter kund- och 

bemanningsföretagets behov. Den frihet som kort uppsägningstid och timanställd 

anställningsform innebär gör det möjligt för konsulterna att själva bestämma över sina 

åtaganden men detta kan också innebära en osäkerhet för konsulterna där även de kan 

sägas upp på kort sikt. Detta skapar enligt min mening en otrygg tillvaro för konsulten 

på kort sikt men som på lång sikt uppfattas som en trygghet av konsulterna då 

arbetslivserfarenheten är någonting som de studerande konsulterna kan falla tillbaka på i 

form av meriter på Cv:t och goda referenser inför den framtida yrkeskarriären. En annan 

positiv aspekt är den extra inkomst som konsulterna skaffar sig men som beskrivs dock 

övervägande som allt för låg.  

Det har också framkommit att vid de fall konsulternas kompetens matchas med de 

uppdrag de får där uppgifterna upplevs kvalificerade, finns det större förutsättningar för 

att konsultens arbetsrelaterade attityd är positiv och behöver på så sätt inte enbart bero 

på anställningsformen i sig.  Undersökningen visar dock på att de flesta konsulternas 
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uppdrag inte går i linje med deras utbildning och att uppgifterna upplevs som tråkiga, 

rutinmässiga och ”robot liknande”. Utifrån undersökningens empiri kan jag dra 

slutsatsen att kund- och bemanningsföretagen inte lyckas utnyttja de studerande 

konsulternas kompetens där en känsla av överkvalifikation för uppdragen kan uppstå. På 

så sätt skulle detta kunna vara en utmaning för bemanningsföretag, specialiserade på 

studenter att i framtiden arbeta för att bättre lyckas ta tillvara på de studerande 

konsulternas kompetens i matchningen på inriktning av uppdrag.  

Jag uppfattar den framtagna empirin som att konsultrollen i kombination med studier 

inte är avsedd för alla individer i de fall de studerande konsulterna saknar 

anpassningsförmåga och inte visar vilja till att vara flexibel. En studerande 

bemanningskonsult måste också vara beredd på att offra en del av sin fritid då 

yrkesrollen i kombination med studier beskrivs som väldigt krävande. Jag anser dock att 

resultatet av undersökningen visar på uppfattningar från konsulternas sida att erhållen 

examen i kombination med goda referenser och arbetslivserfarenhet på lång sikt 

uppfattas som ett vinnande koncept när konsulterna ska ut i arbetslivet då de har skapat 

sig meriter och ett bredare kontaktnät. Med denna förhoppning och inneboende tro kan 

konsulterna på kort sikt stå ut med låg lön, tråkiga arbetsuppgifter, otrygghet och 

instabilitet, samt det delvisa utanförskap som konsulterna beskriver. I de fall kund- och 

bemanningsföretagen visar på förståelse för de studerande konsulternas hektiska 

livssituation med intensiva tentamensperioder, är förutsättningarna bättre att fler 

konsulter lyckas få deras livsstil att gå ihop, vilket alla i trepartsrelationen i långa loppet 

också tjänar på.  

6.2. Diskussion av problemformulering 2  

• Hur ser konsulterna på tillhörandeskap och identifikation gentemot 

kundföretaget, samt bemanningsföretaget?  

Jag har genom Kreiner & Ashforts (2004) modell kunnat dra slutsatsen att konsulternas 

uppfattningar om tillhörandeskap och identifikation skiljer sig åt och kan skifta med 

tiden. Även om tidsaspekten och varaktigheten på ett och samma uppdrag kan kopplas 

till ökad identifikation och en större känsla av tillhörandeskap, kan tidsaspekten också 

påverka dessa faktorer negativt om de psykologiska kontrakten överträds eller om 

relationen inte vårdas. Empirin har visat på att det kan finnas förutsättningar för de 

intervjuade konsulterna att känna en viss identifikation med de båda företagen men att 

identifikationen med tiden också kan avta och utvecklas till neutral, ambivalent eller 

disidentifikation beroende på yttre omständigheter. Dessa omständigheter kan såväl 
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påverkas av de emotionella band konsulterna känner eller inte känner till 

organisationerna men kan också enligt min mening påverkas beroende på fysisk struktur 

på arbetsplatsen. Jag anser att det finns bättre förutsättningar för konsulternas 

identifikation och känsla av tillhörandeskap om konsulterna känner sig välkomna och 

om det finns en avsedd plats för dem. Genom att ge konsulterna större frihet och 

tillgänglighet att vistas på arbetsplatsen i form av exempelvis passerkort och tilldelandet 

av funktionell arbetsutrustning anser jag att konsulterna har större möjlighet att känna en 

känsla av likabehandling och att det görs mindre skillnad på dem som inhyrd personal 

jämfört med ordinarie personal. Som förslag till förbättringar för bemanningsbranschen 

vill jag lyfta fram vikten av att kund- och bemanningsföretaget arbetar med att stärka de 

emotionella banden med de inhyrda konsulterna på ett personligt plan, då jag tolkar 

empirin och den teoretiska referensramen som att de emotionella banden är viktiga för 

konsulternas inställning till identifikation och tillhörandeskap. 

En övervägande del av empirin har visat på att konsulterna känner en neutral 

identifikation gentemot de båda företagen och har inställningen att de endast gör sitt 

jobb. Då Kreiner & Ashforts (2004) modell endast tar hänsyn till två parter i en 

anställningsrelation menar jag att modellen skulle kunna utvecklas ytterligare så att den 

även går att applicera på bemanningsföretaget, genom att lägga till en tredje part för att 

illustrera den trepartsrelation som råder, se bilaga 3.  

Det har också framkommit att konsulterna inte presenterar sig själva som konsulter i 

första hand inför sina vänner, utan istället presenterar sig som anställda på kundföretaget 

eller som enbart studenter. Jag tolkar detta som om att konsulterna inte först och främst 

vill bli förknippade med att arbeta som bemanningskonsult och kan enligt min 

uppfattning bero på vilket intryck konsulterna vill ge om sig själva inför sin omgivning.  

Jag menar också att detta är ett tecken på den komplexa identifieringsprocess som råder i 

trepartsrelationen. Då jag anser att konsulterna endast känner att de är mer eller mindre 

en del av de båda företagen menar jag att de försöker stärka sin självkänsla genom att 

påminna sig själva om att konsultuppdraget är något temporärt och att de egentligen är 

studenter, alternativt att de gärna vill förknippas med att arbeta för kundföretaget som 

om de vore anställda där. Konsulterna tänker inte i första hand på att de egentligen är 

anställda på ett bemanningsföretag men påminns om vem som egentligen är deras 

arbetsgivare när det är dags att tidsrapportera eller när de får sina lönespecifikationer.  
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6.3. Diskussion av problemformulering 3 

• Vilka faktorer påverkar konsulterna vad gäller det organisatoriska engagemanget 

och i synnerhet motivationen i deras arbete?  

Det har framkommit att konsulternas identifikation och tillhörighet gentemot kund- och 

bemanningsföretaget påverkas negativt vid de fall det saknas engagemang från de båda 

företagen och då relationerna med konsulterna inte vårdas. Utifrån undersökningen kan 

jag dra slutsatsen att de två olika bemanningsföretagen som de intervjuade tillhör, 

arbetar på olika sätt för att vårda relationerna med sina anställda konsulter. Konsulterna 

från bemanningsföretag 2 upplevs mer nöjda än konsulterna från bemanningsföretag 1, 

där jag uppfattar det som att konsulterna från bemanningsföretag 1 inte känner sig sedda, 

hörda eller integrerade med de båda företagen. Bemanningsföretag 2 arbetar mer med 

kommunikation och genom små medel belönar de sina konsulter i form av godis, 

automatisk löneökning och en större förståelse för konsulternas intensiva studieperioder 

där konsulterna kan tacka nej till arbetstillfällen utan att bli rädda för att bli utbytta.  

 

Undersökningen visar på att en stor del av bemanningskonsulterna inte får någon 

personlig feedback, vilket främst gäller för de konsulter som har inte har uppdrag som 

kräver kvalificerad kompetens. Det samma gäller delaktighet på organisationsmöten där 

konsulterna saknar möjligheten att få information om företagens beslut, mål och 

strategier. Resultatet av undersökningen har visat att konsulterna anser att deras 

organisatoriska engagemang och motivation hade kunnat öka om de välkomnades på 

dessa organisationsmöten utan att det skulle innebära gratisarbete. Jag anser att detta 

också skulle underlätta för konsulternas identifikationsprocess och känna ett större 

tillhörandeskap och medlemskap i organisationen om det gjordes mindre skillnader 

mellan konsulterna och ordinarie personal, genom att välkomna dem på mötena. Detta 

gäller också möjligheten till feedback, utvecklings- och lönesamtal som är en viktig 

aspekt som de flesta konsulter saknar idag och bidrar till ett lågt engagemang och 

avsaknad av motivation.  

 
Jag anser att trepartsrelationen har mycket att vinna om företagen arbetar med att ta vara 

på konsulternas kompetens och energi och sträva efter att få konsulterna att känna 

tillfredställelse, mening och motivation, vilket också kan innebära större ansträngning 

och engagemang från både kund- och bemanningsföretagens sida. Då konsulterna 

uttrycker att högre lön skulle kunna vara en av motivationsfaktorerna anser jag att detta 

skulle kunna vara ett sätt att motivera konsulterna som belöning för ett gott arbete. Det 
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har visat sig att en del av konsulterna från enkätundersökningen har fått löneökning 

automatiskt men att en övervägande del inte har fått det tyder på en godtycklig 

löneutveckling för de olika konsulterna. Det har framkommit att en av de intervjuade 

tvingades gå ner i lön trots 6 år i branschen, vilket jag menar kan kopplas till 

Bäckströms uttalande om att lönesättningen i bemanningsbranschen är en komplex 

situation som jag anser behöver utredas närmare. I dagsläget tar inte uppdragets 

lönesättning hänsyn till den kompetens, erfarenhet och ålder som konsulten har, vilket 

jag menar gör bemanningstjänstgöring till ett yrke där konsulten inte lönesätts på lika 

villkor jämfört med en vanlig anställning. Då det håller på att utformas en ny lag om 

privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft kommer säkerligen branschen stå 

inför framtida förändringar i förhoppning om förbättrade arbetsvillkor för konsulterna.  

 

6.4. Diskussion om problemformulering 4 

• Hur ser maktförhållandena ut mellan kund- och bemanningsföretaget, och 

konsulterna sett ur bemanningskonsulternas perspektiv?  

Det har kommit fram att vissa konsulter kan känna ett dolt maktutövande från 

bemanningsföretaget och kundföretaget, då det i vissa fall råder oenighet i en relation av 

beroende. Empiriavsnittet har visat att en del konsulter underställer sig sina två 

arbetsgivare och är till lags även om de inte sympatiserar med dem, då det finns en 

rädsla för att bytas ut och ett behov av att behålla goda referenser på längre sikt inför 

framtida jobb i den kommande, riktiga karriären. En del konsulter har också visat att de 

önskat andra uppdrag som går mer i deras linje av utbildning, men där 

bemanningsföretagen är de som håller i tyglarna genom att välja vilka uppdrag som 

konsulterna presenteras för. På samma sätt underställer sig konsulterna sina arbetsgivare 

även här och anpassar sig utefter deras behov. 

Vidare forskning 
Då bemanningsbranschen är en starkt växande bransch som allt fler söker sig till anser 

jag att problematiken angående lönesättning för bemanningskonsulter är ett ämne för 

vidare forskning. Jag anser också att det vore intressant att undersöka branschen ur ett 

medarbetarperspektiv för att få mer inblick och förståelse för alla involverande parter. 

Med tanke på den knappa utbildning, feedback och delaktighet av ny information som 

konsulterna får hade det varit intressant att även utifrån ett kundperspektiv undersöka 

hur kvalitetssäkrad bemanningstjänstgöring är? Då enkätundersökning till en 

övervägande del består av kvinnor, samt fyra av de fem intervjuade också är kvinnor, 
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anser jag att det vore intressant att undersöka konsulternas uppfattningar, attityd och 

erfarenheter med en mer jämn fördelning av kvinnor och män. Motiveringen beror på att 

Fredriks åsikter och erfarenhet kraftigt skiljer sig i förhållande till de fyra övriga 

intervjuade, varpå jag ställer jag mig frågan huruvida de olika uppfattningarna, attityd 

och erfarenhet kan bero på olika kön. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 
Intervjuguide: 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som bemanningskonsult? 

• Hur mycket brukar du jobba på ett år, månad eller vecka? 

• Vad studerar du och vad har du haft för typ av uppdrag? 

• Vad är syftet med din nuvarande anställning som bemanningskonsult? 

• Har du någon gång fått feedback på dina arbetsprestationer under de senaste tolv 
månaderna? 

• Om nej, har du över huvudtaget fått någon feedback på dina arbetsprestationer 
under din anställning?  

• Om ja, vem gav dig denna feedback? 

• Får du ofta kritik, beröm och i så fall av vem? 

• Känner du dig duktig på ditt uppdrag gentemot kunderna och kan ge god 
service? 

• Utövas det någon sorts kontroll gentemot ditt arbete?  

• Har du fått utvecklingssamtal, lönesamtal? Hur ofta? 

• Hur ofta får du utbildning? 

• Känner du att du utvecklas på ditt kunduppdrag? 

• Får du medverka vid informationsmöten, vecko- månadsmöten eller andra 
informationstillfällen? Hur ofta? 

• Känner du dig delaktig på kundföretaget och är insatt i företagets mål, strategier 
och beslut?  

• Känner du att du är ”en i gänget” med övrig personal på ditt uppdrag? 

• Känner du att det uppfattas som någon skillnad mellan dig och övrig personal? 

• Känner du någon tillhörighet till kundföretaget/bemanningsföretaget? Hur yttrar 
detta sig? 

• Hur ser din arbetsplats ut? Har du en egen plats eller flyttar du runt? 

• Hur identifierar du dig med kunduppdraget/bemanningsföretaget? I vilken av de 
fyra grupperna identifierar du dig i Kreiner & Ashforts modell? 

• Hur tror du att du skulle kunna identifiera dig bättre, vid neutral, ambivalent eller 
disidentifikation? 
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• Hur presenterar du dig själv inför dina vänner när du ska beskriva ditt jobb? 
Vilket företag brukar du säga att du jobbar för? Kunduppdraget eller 
bemanningsföretaget? 

• Har du något att säga till om på kundföretaget? Lyssnar de på dina åsikter? 

• Hur sker kommunikationen mellan dig och din arbetsgivare alt. uppdragsgivare? 

• Hur ofta har du kontakt med din chef på kundföretaget, samt din chef på 
bemanningsföretaget? 

• Har din arbetsgivare någon gång kontaktat dig och frågat hur du mår, stämt av 
hur allt funkar på ditt uppdrag? Hur ofta? 

• Hur ofta besöker din chef från bemanningsföretaget dig på kunduppdraget? 

• Har du någon gång fått inställda pass under ditt uppdrag och i så fall berätta lite 
om hur detta gick till? 

• Är du nöjd/missnöjd med din arbetssituation och i så fall med vad? 

• Har du någon gång känt att du vill sluta som bemanningskonsult och i så fall 
varför? 

• Har du utan problem kunnat byta uppdrag? Berätta hur detta har gått till? 

• Skulle du vilja jobba mer/mindre än vad du jobbar för nuvarande? 

• Har du svårt/lätt för att tacka nej till arbetspass och i så fall varför? 

• Berätta om hur det är att jobba som bemanningspersonal samtidigt som du 
studerar? Går det någon gång ut över dina studier? 

• Har du någon gång under din anställning fått löneökning? 

• Har du själv fått ta upp frågan eller har det skett automatiskt? 

• Vad hade du för lön vid anställningens börja, vad har du för lön idag? 

• Hur belönas du vid bra arbetsprestation? 

• Har du någon gång fått bonus eller annan ersättning/förmån och i så fall vad? 

• Finns det något som din arbetsgivare har lovat dig men som senare bara visat sig 
vara ett tomt löfte/ett löfte som faktiskt hållits? 

• Finns det något som din chef på kunduppdraget har lovat dig men som senare 
bara visat sig vara ett tomt löfte/ett löfte som faktiskt hållits? 

• Vad tror du skulle kunna få dig att jobba hårdare, känna dig mer motiverad? 

• Får du ob-tillägg vid röda dagar eller obekväm arbetstid? 

• Följer bemanningsföretaget fackets rekommendationer? 

• Hur belönas du av din arbetsgivare/kundföretaget vid goda prestationer? 
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• Får du betalt för hela den arbetstid du är på arbetsplatsen eller krävs det att du 
kommer dit tidigare/går senare utöver avtalad arbetstid för att klara av dina 
arbetsuppgifter? 

• Berätta om hur det är att arbeta som konsult samtidigt som du bedriver dina 
studier/egen verksamhet? För och nackdelar? 
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Bilaga 2 
Enkätundersökningen 

Hej, 

Jag heter Caisa och jag skriver min C-uppsats i företagsekonomi om 

bemanningskonsulter. Om du någon gång har arbetat som bemanningskonsult samtidigt 

som du studerat eller bedrivit någon form av egen verksamhet samtidigt så skulle jag 

verkligen uppskatta om du tog cirka 5 min till att besvara min enkät, där du dessutom 

har chansen att vinna trisslotter. De snabbaste svaren har störst chans att vinna och det 

kommer att lottas ut 20 st. 

Undersökningen är naturligtvis helt anonym och man kommer inte att kunna urskilja 

vem som svarat vad i det slutgiltiga resultatet. 

 

Följ länken för att komma till enkäten: 

https://docs.google.com/a/student.lu.se/spreadsheet/viewform?formkey=dHBjSGVUbT

QtN3M2SVM3WjlQOVVNVXc6MQ 

 

Om du inte själv har jobbat som bemanningskonsult men känner någon som har gjort det 

så är det bara att vidarebefordra länken så kan din vän vara med och tävla. 

Stort tack för hjälpen och lycka till! 

Med vänliga hälsningar, 

Caisa Troedsson 

1. Vilket år är du född? 
Ange 4 siffror utan mellanrum, exempelvis 1985 

 

2. Kön? 
• Man 
• Kvinna 

 

3. Har du fått någon feedback/utvecklingssamtal när det gäller dina 

arbetsprestationer under de senaste tolv månaderna? 
·   Ja  
·   Nej 
4. Om ja, Vem gav dig denna feedback? Tex chefen på kundföretaget, 

arbetskollega, annan?  
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5. Om NEJ: Har du fått någon feedback utvecklingssamtal någon gång under 

ditt uppdrag? 
• Ja 
• Nej 

 
6. Hur ofta har du fått utbildning på kundföretaget inom en 

tolvmånadersperiod? 
·   Väldigt ofta  
·    Ofta  
·    Ibland  
·    Nästan aldrig  
·    Aldrig 
7. Känner du att du utvecklas på ditt/dina uppdrag?  Ja eller Nej? 

 

8. Ligger uppdraget i linje med din utbildning/din verksamhet?  
• Ja 
• Nej 

 
9. Vad är det du läser/vilken sorts verksamhet bedriver du och inom vilket 

område är ditt nuvarande uppdrag? 

 

10. Känner du dig delaktig på kundföretaget och är insatt i företagets mål, 

strategier och beslut? 
•  Ja, mycket 
•  Ja, lite 
•  Inte särskilt 
•  Inte alls 
•  Känner inte ens till företagets mål, strategier och beslut 

 
11. Känner du att du är "en i gänget"? 

 

12. Är du nöjd med din arbetssituation? 

 

13. Vad är du speciellt nöjd med/inte nöjd med? 
•  Mycket nöjd 
•  Ganska nöjd 
•  Nöjd 
•  Inte särskilt nöjd 
•  Inte alls nöjd 

 

14. Känner du dig duktig på ditt jobb?  
•  Väldigt duktig 
•  Ganska duktig 
•  Sådär 
•  Inte så duktig 
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•  Inte alls duktig 
 

15. Brukar du få kritik/beröm och i så fall av vem? T.ex. kund, chef, 

arbetskollega, chef på bemanningsföretaget, annan? 

 

16. Har du någon gång under din anställning fått löneökning? 
• Ja 
• Nej 

 

17. Om Ja, har du själv fått ta upp denna fråga eller har det skett automatiskt?  
·   Ja  
·   Nej 
18. Hur länge har du arbetat som konsult? 

   

19. Vad var din timlön när du började din anställning? 

 

20. Vad är din timlön idag? 

 

 

21. Får du betalt för hela den arbetstid du är på arbetsplatsen eller krävs det 

att du kommer dit tidigare/går senare utöver avtalad arbetstid för att klara 

av dina arbetsuppgifter? 

 

 

22. Om du svarat NEJ, vad är det som kräver extra tid och i så fall cirka hur 

mycket? 

 

 

23. Berätta om hur det är att arbeta som konsult samtidigt som du bedriver 

dina studier/egen verksamhet? För och nackdelar? 
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Bilaga 3 

Utvecklad modell över djupintervjuernas identifikation utifrån Kreiner & Ashforts 
(2004) modell. 

Bemanningsföretaget	   Kundföretaget	  
	   Anna       	   	  	  
	  
	  

	  	  

	   	  
	   	  	  

Neutral	  identification	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  identification	  
	  	   	  	  

 

	          Bemanningsföretaget	         Kundföretaget	  
Stephanie 	  
	  
	  

	  
	  

	   	  
	   	  

Neutral	  identification	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Strong	  Disidentification	  
	  	   	  	  

 

	          Bemanningsföretaget	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	       Kundföretaget	  
Fredrik	   	  	  
	   	  
	   	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Strong	  identification	   Ambivalent	  identification	  
	  	   	  	  
	  

	  

	          Bemanningsföretaget	   Kundföretaget	  
Maria 	  
	  
	  

	  	  

	   	  	  
Strong	  Disidentification	   Strong	  identification	  

	   	  
 

 

 



	   69	  

	          Bemanningsföretaget	   Kundföretaget	  
Tove 	  	  
	  
	  

	  	  

	   	  	  
Neutral	  identification	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neutral	  identification	  
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Bilaga 4.  

Resultat från enkätundersökningen 
Figur 1 

 
Figur 2 

 
 

 

Figur 3 
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Figur	  4 

 
Figur 5 

 
Figur 6 



	   72	  

 
Figur 7 

 
Figur 8 

	  
 



	   73	  

Figur 9 

 
Figur 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 
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Medelvärde: 110 Median: 107 av 44 svaranden.	  

 

 

 

Figur 12	  

	  

Medelvärde: 119 kr,  Median: 115 kr av 44 svaranden 
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Figur 13 

 


