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Sammanfattning 

Titel: Den samtida skålverkarens möjligheter och utmaningar – En studie om 

bemanningskonsulters yrkesidentitet och lojalitet i ett interorganisatoriskt 

sammanhang 

Författare: Björn Fagerstedt, Emil Sundlöf 

Institution: Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan 

Program: Human Resource Management 

Kurs:  Företagsekonomi III – Organisation inklusive examensarbete 30 HP 

Handledare: Kjell Arvidsson (Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan) 

Examinator: Mikael Lundgren (Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan) 

Syfte: Uppsatsens syfte är att studera och förklara hur bemanningskonsulters 

yrkesidentitet påverkas av att verka i ett interorganisatoriskt sammanhang. 

Vidare är syftet att studera och förklara hur bemanningskonsulters lojalitet 

påverkas som en följd av att de verkar i temporära grupper. 

Metodik: I den här kandidatuppsatsen så har en tvärsnittsstudie tillämpats som 

forskningsstrategi. Fortsatt så har en abduktiv forskningsansats används. 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med 

bemanningskonsulter som är verksamma i bemanningsbranschen.  

Slutsats: Vi har sett att bemanningskonsulters yrkesidentitet och lojalitet har påverkats 

av att verka i ett interorganisatoriskt sammanhang. Studien har visat att 

bemanningskonsulters yrkesidentitet präglas av flexibilitet och 

anpassningsbarhet och att de omdefinierar sig själva i syfte att passa in i de 

olika kundföretagen. Studien har även visat på en tvetydighet i 

bemanningskonsulternas lojalitet. Lojaliteten har varit beroende av andra 

faktorer. 

Nyckelord: Bemanningskonsult, interorganisatoriska sammanhang, identitet, 

yrkesidentitet, social identitet, sociala mönster, temporära grupper, behov, 

mål, lojalitet, riktning av lojalitet, perspektiv på lojalitet.  



 

 

Abstract 

Title: The contemporary tote’s possibilities and challenges – A study about staffing 

consultants work identity and loyalty in an interorganizational context.  

Authors: Björn Fagerstedt, Emil Sundlöf 

Institution: Linnaeus University, Linnaeus School of Business and Economics  
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Economics) 

Purpose:  The purpose of this thesis is to study and explain how staffing consultant’s 

professional identity is influenced by their work in interorganizational 

contexts. The purpose is furthermore to study and explain how staffing 

consultant’s loyalty is affected while working in a temporary group. 

Methology: In this thesis, a cross-sectional study has been used as a research strategy 

along with an abductive research approach. Empirical data has been gathered 

through qualitative interviews with staffing consultant’s operating in the 

staffing industry. 

Conclusion: We have observed that the professional identity and loyalty of the staffing 

consultant’s has been affected while operating in an inter-organizational 

context. The study has shown that the staffing consultant’s professional 

identity is characterized by flexibility and adaptability, and that they 

redefined themselves in order to fit in various customer organizations. The 

study has also revealed ambiguity in the staffing consultant’s loyalty. Loyalty 

has according to us been depended on several different factors. 

Keywords: Staffing consultant, interorganizational context, identity, professional identity, 

social identity, social patterns, temporary groups, needs, goals, loyalty, aimed 

loyalty, perspectives on loyalty. 
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1. Inledning 

Bemanningslösningar är inget nytt fenomen på arbetsmarknaden. Historiskt sett har 

människor verkat kortare perioder på arbetsplatser under andra benämningar än vi ser 

idag. En sådan benämning är skålverkare. Dagens bemanningskonsulter som står i 

fokus i vår uppsats kan liknas vid dåtidens skålverkare. Vi kommer i det inledande 

kapitlet att beskriva de sammanhang som de verkar inom utifrån en praktisk och 

teoretisk referensram. Det utmynnar sedan i en problemdiskussion som teoretiskt 

problematiserar konsekvenserna av det praktiska fenomenet utifrån begreppen identitet, 

yrkesidentitet och lojalitet. Avslutningsvis formuleras vår problemformulering och syftet 

med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bemanningskonsulter och bemanningsbranschen 

Bemanningsföretagen (bemanningsforetagen.se, 2013-04-07) skriver att 

bemanningsbranschens totala omsättning har ökat med 100 % under de tio senaste åren. 

Även Bergström, Håkansson, Isidorsson och Walter (2007) hävdar att användandet av 

tillfällig arbetskraft ökat under de senaste 25 åren. Bergström et al. (2007) menar 

fortsatt att bemanningsbranschens etablering på den svenska arbetsmarknaden beror på 

den legalisering av vinstdrivande personaluthyrning och arbetsförmedling som 

genomfördes år 1993. Bemanningsbranschens tre främsta verksamhetsområden i 

Sverige är enligt bemanningsföretagen: (1) uthyrning, (2) omställning samt (3) 

rekrytering. Bemanningsföretagen beskriver även att personaluthyrning är den största 

verksamheten (bemanningsforetagen.se, 2013-05-06). Vidare beskrivs de verksamma 

inom branschen som konsult, bemanningskonsult eller resurskonsult och dessa är i sin 

tur uthyrda av ett bemanningsföretag till en kund (bemanningsforetagen.se, 2013-05-

07).  

Under bemanningsbranschens tillväxtperiod har det dock förekommit turbulens. EU 

införde år 2008 ett nytt bemanningsdirektiv som innebar samma arbetsrättsliga skydd 

och villkor för bemanningskonsulter i jämförelse med de ordinarie anställda i 

kundföretag. Det här kom senare att kritiseras av LO som hävdade att 
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bemanningsföretagen försvagade Lagen om anställningsskydd (dn.se, 2013-05-07). 

Regeringen beslutade dock den 5 juli 2012 att återigen införliva EU:s 

bemanningsdirektiv (regeringen.se, 2013-05-07). Det här menar vi tyder på goda 

förutsättningar för en fortsatt tillväxt för bemanningsbranschen.  

1.1.2 Tidigare forskning 

Olofsdotter och Augustsson (2008) skriver att arbetsmarknaden har genomgått en 

flexibiliseringstrend.  Begreppet flexibiliseringstrend kan studeras på olika nivåer. Två 

av dem är organisationsnivå och individnivå enligt Olofsdotter och Augustsson (ibid). 

Miles och Snow (1984) skriver om vikten att uppnå passform gentemot omvärlden. Det 

här innebär att om omvärlden förändras så måste också organisationen förändras. Det 

här påverkar således också personalstyrkan. Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill och 

Morrow (2007) talar om vikten av en flexibel personalstyrka vilket innebär att den 

anställde ska ha kapacitet att hantera andra uppgifter än sina egna men även framtida 

uppgifter som kan uppstå. Det här menar vi kan återkopplas till den flexibiliseringstrend 

som sker på arbetsmarknaden enligt Olofsdotter och Augustsson (2008). Vi anser att det 

här även får konsekvenser för kompetensen hos organisationens anställda då de måste 

anpassa sitt yrkesutövande efter förändringar i omvärlden. Vi hävdar att det här yttrar 

sig genom att organisationer bland annat tar hjälp av bemanningsföretag. Syftet med det 

är att tillgodose ett tillfälligt kompetensbehov inom organisationen samt kunna anpassa 

personalstyrkans storlek. Med flexibiliseringstrenden och de tillfälliga 

personallösningarna så skapas ett interorganisatoriskt sammanhang. Det här har kommit 

att illustreras av Olofsdotter och Augustsson (2008) enligt nedanstående figur: 

 

Figur 1. Interorganisatoriska relationer mellan bemanningsföretag och kundföretag. 

(Olofsdotter & Augustsson, 2008, s. 12) 
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Till följd av det interorganisatoriska sammanhanget så skapas en situation där 

bemanningskonsulterna enligt Olofsdotter och Augustsson (2008) är verksamma i två 

organisationer samtidigt. En av organisationerna är kundföretaget som kan ses som en 

temporär grupp som bemanningskonsultens verkar i under en begränsad tidsperiod. Den 

temporära gruppen och det interorganisatoriska sammanhanget tror vi kan få 

konsekvenser för bemanningskonsultens samspel med andra människor. Två begrepp 

som anses centrala vid studier av människors samspel är enligt Baumeister och Leary 

(1995) identitet och lojalitet. Vi gör nedan en teoretisk problematisering av identitet och 

lojalitet utifrån den praktiska problematik som vi har redogjort för i bakgrunden. 

1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Identitet 

Identifikation och interaktion hjälper oss att forma och skapa vår identitet. Det här är 

också något som Baumeister och Leary (1995) redogör för när de hävdar att det finns en 

naturlig drivkraft och ett behov hos människan att identifiera sig med andra människor 

och att känna samhörighet. Goffman (1959) menar att interaktion hjälper individen att 

få sin identitet bekräftad av sin omgivning samtidigt som den också kan hjälpa oss att 

förändra vår identitet. Baumeister och Leary (1995) förklarar att det är av vikt att ha 

varaktiga relationer där interaktion sker i en stabil miljö. I ett interorganisatoriskt 

sammanhang som tidigare har beskrivits så vill vi påstå att interaktionen som sker 

mellan bemanningskonsulter, bemanningsföretag och kundföretag sker i en miljö där 

samspel inte är varaktigt för bemanningskonsulternas del. På så vis anser vi att miljön 

kan betraktas som ostabil. Det bör rimligtvis göra det svårare att bibehålla varaktiga 

relationer då kundföretag skiftar vilket således också bör påverka identiteten då 

interaktion formar den. Beroende på i vilken utsträckning som bemanningskonsulten 

känner samhörighet med kundföretaget och bemanningsförtaget så menar vi att även 

identiteten kommer att påverkas.  

Haslam (2004) beskriver att vår identitet består av en personlig och social identitet. Vi 

fokuserar på social identitet som kan delas in i flera kategorier såsom ålder, kön och 

yrke. En kategorisering av social identitet kan vara yrkesidentitet enligt Haslam (ibid). 

Fortsatt så beskriver Haslam (ibid) att social identitet och yrkesidentitet kan brytas ner i 
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ytterligare underkategorier för att få en tydligare kategorisering av individen och dess 

sociala identitet. Det här kan exemplifieras genom att yrket lärare delas in i 

grundskolelärare, gymnasielärare och universitetslärare. Hur de sociala kategorierna 

delas in beror helt på till vilken grad man identifierar sig eller inte identifierar sig med 

en kategori av människor enligt Haslam (ibid). Haslam (ibid) hävdar vidare att 

kategorierna dessutom är socialt konstruerade. Det betyder att det är vi själva som 

skapar och brukar dem. I bemanningskonsulternas fall menar vi att man genom att 

kategorisera de som bemanningskonsulter också särskiljer dem från de som är ordinarie 

anställda. Det som är värt att notera är även att ju mer en yrkeskategori bryts ner i 

underkategorier, desto tydligare blir också skillnaderna och likheterna mellan dem enligt 

Haslam (2004). Ett exempel på det här tror vi kan vara bemanningskonsulternas titel. 

Genom att titulera bemanningskonsulterna annorlunda så kan det möjligtvis bryta ett 

socialt mönster utifrån de kategoriseringar som gruppen (de fast anställda) skapat. 

Socialt konstruerade mönster kan dock bestå av ytterligare aspekter såsom hur en 

specifik arbetsuppgift utförs eller vilken typ av utbildning som är normen i 

verksamheten. Goffman (1959) beskriver att det är av vikt att dessa mönster efterföljs 

för att för att få acceptans från sin omgivning och därmed också ha möjlighet att uppnå 

ömsesidig identifikation. Vi menar att titeln bemanningskonsult exempelvis skulle 

kunna göra avstamp från just ett sådant socialt mönster då man bara genom titeln skiljer 

sig från de ordinarie anställda. Det här bekräftas av Hogg och Abrams (1988) som 

skriver att yrkesidentitetsskapande är en jämförande process där individer jämför sig 

med andra och sedan klassificerar sig i olika grupper. Vi tror att bemanningskonsulten 

genom sin titel och sin arbetssituation särskiljer sig från den ordinarie personalen som 

skulle kunna se sig själva som kärnkompetensen. Det här är också något som kan 

sammankopplas och förstärkas med vad Rubery, Cooke, Earnshaw och Marchington 

(2003) skriver då verksamheter generellt sätt väljer att utveckla sitt egna sociala kapital 

vilket i regel ägs av de med en ordinarie anställning. Vi tror därför att uppdelningen 

mellan individerna från de olika organisationerna i det interorganisatoriska 

sammanhanget blir ännu tydligare.  

Vidare skriver Hogg och Vaughan (2010) att social identitet består av ett kollektivt jag 

där attribut och egenskaper är delade med andra personer. Det här skiljer i sin tur 

individen utan de attributen från gruppen. Då en bemanningskonsult verkar i ett 
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interorganisatoriskt sammanhang blir det intressant att undersöka hur dessa attribut och 

egenskaper som Hogg och Vaughan (2010) beskriver kan delas och hur det påverkar och 

formar deras yrkesidentitet när de är delaktiga i två organisationer.  

1.2.2 Lojalitet 

Mowday, Porter och Steers (1981) skriver att en medarbetares lojalitet är en 

manifestation för dess organisatoriska hängivenhet som speglar en individs vilja att 

involvera sig och engagera sig inom organisationen. Kaufmann och Kaufmann (2010) 

beskriver lojalitet som: 

”… en persons villighet att ställa upp för en annan person…”. 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 485). 

Vidare hävdar Alvesson (2000) att begreppen lojal eller illojal används då det finns en 

sammankoppling med ett objekt. Exempel på sådana objekt hävdar han kan vara 

lojalitet eller illojalitet mot arbetskamrater, arbetsgivare samt lagar och regler. I det 

interorganisatoriska sammanhanget som beskrivits i den tidigare forskningen så 

påverkas bemanningskonsulten av bland annat två organisationer: bemannings- och 

kundföretaget. Lojalitet utifrån en bemanningskonsults perspektiv hävdar vi är 

intressant att undersöka då denne indirekt är verksam inom två organisationer samtidigt 

och därmed också har skyldigheter mot två verksamheter. Vi vill undersöka ifall 

bemanningskonsultens lojalitet gentemot de olika organisationerna påverkas. Vidare vill 

se ifall lojalitet mot exempelvis bemanningsföretaget påverkar möjligheten för 

bemanningskonsulten att vara lojal mot kundföretaget.  

Lojalitet kan enligt Meyer och Allen (1991) beskrivas utifrån tre perspektiv. Den 

känslomässiga lojaliteten består av identifiering och involvering samt att personen är 

känslomässigt bunden till organisationen. Meyer och Allen (ibid) menar att individer 

som känner känslomässig lojalitet till organisationen också väljer att stanna kvar i 

organisationen just därför att den vill göra det. Det andra perspektivet är den formella 

lojaliteten där individen värdesätter de emotionella kostnader som uppstår ifall denne 

skulle lämna eller inte lämna organisationen. På så vis är individen lojal mot 

organisationen då de emotionella kostnaderna för att lämna en organisationen är större 
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än de som uppstår ifall individen stannar kvar i den. Det sista lojalitetsperspektivet är 

den normativa lojaliteten där individen känner en pliktkänsla mot sin arbetsgivare. Dock 

menar Meyer och Allen (1991) att denna sorts lojalitet i allt större grad kommit att rikta 

sig mot individer med samma profession i verksamheten snarare än mot arbetsgivaren. 

Vi menar att alla dessa tre perspektiv integreras, samverkar och bildar en gemensam 

lojalitet hos de anställda bemanningskonsulterna. Vi menar även att 

bemanningskonsultens lojalitet utifrån de tre perspektiven bör förändras gentemot 

organisationerna i det interorganisatoriska sammanhanget, då dennes arbetssituation 

skapar andra förutsättningar för att forma dennes lojalitet i jämförelse med en person 

som är fast anställd.  

De Cuyper, de Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti och Schalk (2008) definierar också ett 

antal skillnader mellan den temporära- och den fasta anställningen. Den främsta 

skillnaden menar De Cuyper et al. (2008) är att den temporära anställningen sker under 

en begränsad och oftast bestämd tidsperiod medan den fasta anställningen vanligtvis är 

en pågående anställning som inte upphör vid ett specifikt datum eller tillfälle. Solomon 

och Gunsch (1992) beskriver även hur lojalitet hos en anställd manifesteras genom dess 

strävan att vara en del av organisationen på lång sikt. Den temporära anställningen 

fortlöper under en bestämd och kortare period till skillnad från den fasta anställningen. 

Det skulle enligt Solomon och Gunsch (1992) teori leda till att lojaliteten gentemot 

kundföretaget påverkas då individen inte kommer delta i den organisationen under en 

längre period. Vi tror att det här kan leda till att bemanningskonsultens lojalitet mot 

kundföretagen kan komma att påverkas då denne inte verkar inom denna organisation 

under en längre period.  
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1.3 Problemformulering 

Hur påverkas bemanningskonsulters yrkesidentitet när dessa verkar i ett 

interorganisatoriskt sammanhang? 

Hur påverkas bemanningskonsulters lojalitet av att verka i temporära grupper? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att studera och förklara hur bemanningskonsulters yrkesidentitet 

påverkas av att verka i ett interorganisatoriskt sammanhang. Vidare är syftet att studera 

och förklara hur bemanningskonsulters lojalitet påverkas som en följd av de temporära 

grupperna. 
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2. Metod 

Det här kapitlet redogör för de metodologiska val vi har gjort i vår studie. De delkapitel 

som metoden innehåller är problemets karaktär, forskningsansats, forskningsstrategi, 

undersökningsdesign, datainsamlingsmetoder och databearbetning, uppsatsens kvalité 

och forskningsetik samt metodkritik. Delkapitlen visar hur vi valt att gå tillväga då vi 

har studerat och förklarat vårt ämnesområde. 

2.1 Problemets karaktär 

2.1.1 Studiesubjekt 

Vi har studerat och förklarat yrkesidentitet och lojalitet utifrån en problemformulering 

där bemanningskonsulter befinner sig i ett interorganisatoriskt sammanhang och är del 

av temporära grupper. Det här är en praktisk problematik som vi har kommit att studera 

med utgångspunkt från redan befintlig forskning. Vår problemformulering bestod av 

adverbet ”hur” i båda fallen. Frågeställningarna som har varit utgångspunkt för studien 

lyder:  

Hur påverkas bemanningskonsulters yrkesidentitet när dessa verkar i ett 

interorganisatoriskt sammanhang? 

Hur påverkas bemanningskonsulters lojalitet av att verka i temporära grupper? 

Genom att lägga tonvikt vid ordet ”hur” fick det konsekvenser för hur undersökningen 

genomfördes och våra metodologiska val. 

Denscombe (2004) beskriver att den explorativa forskningen kan användas för att 

undersöka situationer och händelser. Den här typen av forskning bedrivs för att beskriva 

hur saker och ting är. Vi har undersökt yrkesidentitet och lojalitet hos 

bemanningskonsulter utifrån deras attityder och föreställningar vid en specifik tidspunkt 

i deras liv.   
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2.1.2 Analysnivå 

Enligt Bryman och Bell (2005) ska forskaren ta ställning till vilka som primärt kommer 

vara studiens analysenhet. De beskriver fyra analysenheter som används vid forskning: 

(1) individer, (2) grupper, (3) organisationer samt (4) samhällen. Även Ruane (2006) gör 

en liknande definition av analysenheter för forskning. Vi har utgått från vad Bryman och 

Bell (2005) benämner som individnivå i vår studie. Bryman och Bell (ibid) beskriver att 

den individbaserade analysnivån innefattar undersökningar som har fokus på speciella 

kategorier av individer. Då vi valde att studera bemanningskonsulternas individuella 

attityder och föreställningar kring yrkesidentitet och lojalitet menar vi att det bekräftade 

valet av en individbaserad analysnivå. 

2.2 Forskningsansats 

Allwood (2004) beskriver att forskningsansatsen är beroende av det syfte som utformats 

för forskningen. Det här görs för att tydliggöra vilken kunskap som forskarna vill 

tillgodoräkna sig och hur man vill närma sig forskningsproblematiken. Vi menar att den 

forskningsansats som har använts är tätt kopplad till den problematik som har beskrivits 

i inledningen vilket har kommit att påverka de metodologiska valen. 

Vi valde att använda oss av en abduktiv forskningsansats. Alvesson och Sköldberg 

(2008) beskriver två ytterligare forskningsansatser i termer av induktion och deduktion. 

Alvesson och Sköldberg (ibid) menar att induktion utgår ifrån att forma en allmän regel 

ur iakttagelser från den sociala verkligheten medan deduktion baseras på ett förfarande 

där man testar befintliga teorier. En liknande definition görs av DePoy och Gitlin (1999) 

som menar att det induktiva synsättet utvecklar teoretiska begrepp baserat på sedda och 

återkommande mönster. DePoy och Gitlin (ibid) menar fortsatt att en deduktiv process 

prövar teoretiska begrepp gentemot redan definierade fenomen.  

Alvesson och Sköldberg (2008) presenterar abduktion som en alternativ 

forskningsansats. De hävdar att abduktion innefattar tendenser av både induktion och 

deduktion men att den bör behandlas som en egen modell då den tillför nya moment i 

forskningsansatsen. Denzin (1978) definierar abduktion inom kvalitativ forskning som 

en kombination av induktivt- och deduktivt tänkande. Alvesson och Sköldberg (2008) 
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beskriver vidare hur abduktion kan utgå ifrån empiriska data men att forskningsansatsen 

inte avvisar den teoretiska förförståelsen. Abduktion ligger på så vis även nära 

deduktion som forskningsansats. Enligt Alvesson och Sköldberg (ibid) så kan man inom 

den abduktiva ansatsen använda sig av befintlig kunskap och teoretiska referensramar. 

Syftet med det här är enligt Alvesson och Sköldberg (ibid) att finna teorier som förklarar 

de empiriska mönster eller strukturer som påträffats vid tolkning av enskilda fall. Den 

tolkning som genomförts menar de bör styrkas av en förnyad referensram som kan 

tänkas förklara problemformuleringen utifrån den empiriska studiens resultat.  

2.2.1 Val av ansats 

I vår studie har vi valt att arbeta utifrån en abduktiv ansats. Inledningsvis i 

uppsatsarbetet så urskiljde vi ett praktiskt problem. Det praktiska problemet relaterade 

vi till den tidigare forskning som genomförts och vi insåg att vissa begrepp behövde 

redogöras ytterligare för. Dessa två begrepp var yrkesidentitet och lojalitet. Det 

förfarandet menade vi hade en viss induktiv prägel. Då vi ansåg att vi behövde 

ytterligare förståelse för begreppen yrkesidentitet och lojalitet för att kunna formulera 

en rimlig forskningsfråga så byggde vi upp en teoretisk referensram. Den kom att ligga 

till grund för problemformuleringen tillsammans med det praktiska fenomenet. Vi valde 

att studera yrkesidentitet och lojalitet som en konsekvens av det praktiska fenomenet. 

Det här gjordes då forskning gällande temporära anställningar diskuterat förändringar i 

attityder och den anställdes välmående men inte utifrån begreppen yrkesidentitet och 

lojalitet. På så vis kom förfarandet efter vi formulerat problemformuleringen att ha en 

viss deduktiv prägel då vi utgått från en teoretisk referensram när vi genomförde 

undersökningen. Vi hanterade på så vis forskningsansatserna växelvis och studien 

genomfördes utifrån en abduktiv ansats. Användandet av abduktiv ansats ledde till 

ytterligare konsekvenser för hur studien fortlöpte. Utformandet av 

problemformuleringen ledde till att vi skapade en teoretisk referensram för studien 

vilket gav oss en djupare förståelse för begreppen yrkesidentitet och lojalitet. Dock 

krävde det här ytterligare arbete från vår sida för att kunna formulera en 

problemformulering. Förståelsen för de två begreppen underlättade dock utformandet av 

temana i intervjuguiden.  
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2.3 Forskningsstrategi  

Creswell (2009) beskriver att kvalitativ forskningsmetod karakteriseras av att studien 

fokuserar på ord snarare än siffror. Siffror är och andra sidan sammankopplat enligt 

Creswell (ibid) till kvantitativ forskningsmetod. Creswell (ibid) skriver fortsatt att 

ytterligare en skillnad mellan de båda metoderna kan urskiljas då kvalitativ metod utgår 

från studiepersonernas synvinkel medan kvantitativ metod utgår från forskarens 

föreställningar och idéer.  

Det som vidare är typiskt för kvalitativ forskningsmetod enligt Creswell (2009) är att 

forskaren använder sig av öppna frågor i form av hur och varför för att besvara sin 

frågeställning. Vidare så är kvalitativ forskningsmetod inriktad på tolka en social 

verklighet enligt Bryman och Bell (2005). Det är något som Alvesson och Sköldberg 

(2008) också belyser som viktigt när kvalitativ forskning tillämpas. De hävdar även att 

insamlandet av empiriskt material inom kvalitativ metod sker genom social interaktion 

snarare än att utgå ifrån forskarens upplevelser och föreställningar.  

2.3.1 Val av forskningsstrategi 

Vår ambition har varit att förstå bemanningskonsulternas yrkesidentitet och lojalitet i en 

viss social kontext vid en specifik tidpunkt genom en öppen frågeställning. Vi har under 

studiens gång inte heller haft ambitionen att svara på vår forskningsfråga själva utan 

snarare söka svar på den via respondenterna genom en teoretisk referensram i enlighet 

med vad Creswell (2009) skriver. Kvalitativ forskningsstrategi stämde därför bra 

överens med hur vi ville besvara vår problemformulering. 

Fortsatt så har attityder och beteenden i relation till yrkesidentitet och lojalitet 

undersökts i en social kontext vid en viss tidpunkt. Det är dock värt att poängtera att det 

här i första hand har skett utifrån respondenteras perspektiv.  

För att få insyn och tolka bemanningskonsultens perspektiv på yrkesidentitet och 

lojalitet så kom vi att socialt interagera med bemanningskonsulterna genom kvalitativa 

intervjuer. Det är här är något som anses vara typiskt för kvalitativ forskning då vi på ett 

naturalistiskt sätt kom att försöka tolka, organisera och söka svar på vår forskningsfråga 

genom att återspegla den sociala verklighet som vi har upplevt. Syftet med det här var 
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också att utesluta alternativa tolkningar av vår forskning. Det här gjordes genom att vi 

genomförde intervjuerna med hjälp av öppna intervjuteman. Anledningen till att vi 

använde oss av öppna teman var för att undvika att våra förutfattade meningar och vår 

förförståelse för ämnet skulle styra intervjuerna i allt för hög grad. På så sätt anser vi 

också att vi har kunnat säkerställa en trovärdigare bild av den sociala verklighet som vi 

har upplevt genom bemanningskonsulterna.  

2.4 Undersökningsdesign  

Jacobsen (2002) beskriver att begreppet tvärsnitt innebär att man studerar verkligheten 

under endast en specifik tidpunkt. Med en tvärsnittsstudie så menar han att 

undersökningen endast kan beskriva ett tillstånd under en viss given tidpunkt. Han 

menar även att tvärsnittsstudien på så vis är en studie av ett urval vid en viss tidpunkt. 

Han hävdar att tvärsnitsstudien endast är lämplig för att kunna beskriva ett tillstånd vid 

en viss tidpunkt och hur olika fenomen samvarierar vid den givna tidpunkten. Han 

hävdar även att tvärsnittsstudier är en av de vanligaste formerna av undersökning då den 

kostar relativt lite att genomföra samt att forskaren slipper vänta under en längre period 

för att data ska bli insamlad. Han menar även att då en tvärsnittsstudie genomförts vid 

en specifik tidpunkt bör undersökaren ifrågasatta huruvida denne kan säga något om 

fenomenet över en längre period. Jacobsen (2002) hanterar den problematiken med att 

använda sig av retrospektiv utformning. Det här innebär att forskaren insamlar 

empiriska data från respondenten vid ett tillfälle men att denne kan berätta och minnas 

hur det sett ut tidigare än vid det specifika undersökningstillfället.  

2.4.1 Val av undersökningsdesign 

Vi har använt oss av tvärsnittstudien som undersökningsdesign. Vår undersökning har 

genomförts genom att vi studerat och intervjuat ett specifikt urval vid en viss given 

tidpunkt. Genom att intervjua en grupp bemanningskonsulter utifrån vårt urval så har vi 

kunnat se mönster hos respondenteras svar vilket legat till grund för vår analys. Det 

fanns även ett behov av att samla in det empiriska materialet relativt fort. Behovet 

uppstod då vi skulle skapa en teoretisk referensram och analysera materialet efter att 

empirisk data samlats in. Tvärsnittstudien menar vi då var den mest lämpade 

undersökningsdesignen då vi snabbt och effektivt kunde tillgodose oss med empiriskt 
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material. Då begreppen yrkesidentitet och lojalitet som vi har studerat och förklarat kan 

ses som pågående processer så ville vi även undersöka hur dessa utvecklats hos 

bemanningskonsulterna över en längre tidsperiod. Vi hävdar därför att det fanns ett 

behov av att anpassa vår tvärsnittsstudie för att kunna säga något om begreppen över en 

längre period. Vi kom att använda oss av retrospektiv utformning vid 

undersökningstillfället. Det här yttrade sig bland annat genom att vi diskuterade med 

bemanningskonsulterna hur deras tidigare arbetserfarenheter sett ut.  

2.5 Datainsamlingsmetoder och Databearbetning 

2.5.1 Primär- och sekundärdata 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) hävdar att data kan särskiljas beroende 

på när, hur och varför den har samlats in. De beskriver de här två kategorierna i termer 

av primär- och sekundärdata. Christensen et al. (ibid) menar att sekundärdata är data 

som tidigare insamlats och finns tillgänglig vid den tidpunkt då undersökningen ska 

genomföras. Det som är viktigt att poängtera enligt Christensen et al. (ibid) är att 

sekundärdatan samlats in för ett annat sammanhang och syfte än det syfte som ens egen 

studie har. Ett exempel på sådan information beskriver Christensen et al. (ibid) är data 

som finns tillgänglig sedan innan. Christensen et al. (ibid) hävdar även att ytterligare 

information kan behövas för att uppnå det syfte som utformats för den studie som 

forskaren ska genomföra. Ifall sådan information inte finns tillgänglig så uppkommer ett 

behov av att samla in ny data vilket kallas primärdata. Hur den här sortens data samlas 

in beror på vad som anses besvara syftet med studien på bästa sätt enligt Christensen et 

al. (ibid).  

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Det praktiska problemet och den 

teoretiska bakgrunden i inledningskapitlet består helt av sekundärdata. Vi menar dock 

att det har varit relevant att använda sekundärdata för utformandet av studien då det 

underlättat för förklaring av problematiken. Vår undersökning bestod däremot 

uteslutande av primärdata. Christensen et al. (2010) beskriver att en av de främsta 

fördelarna med primärdata är att den är anpassad till undersökningens problem vilket vi 

anser är nödvändigt för att kunna få ett så rättvisande svar som möjligt på vår 
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problemformulering. Vi valde att använda oss utav kvalitativa intervjuer som 

undersökningsmetod för att studera den problematik som kunnat ses.  

2.5.2 Intervjuer 

Intervjuer inom en kvalitativ forskningsstrategi brukar med ett samlingsbegrepp kallas 

kvalitativa intervjuer. Ryen (2004) beskriver att olika varianter av intervjuer kan 

användas beroende på hur intervjuguiden utformats och vilken problematik som ska 

besvaras. Hon beskriver den klassiska etnografiska intervjun som en intervju med 

ytterst lite förhandstrukturering. Begreppet strukturering diskuteras ytterligare i 

kommande stycke då det kan ha fler innebörder. Ryen (ibid) hävdar även att den som 

håller i intervjun styr samtalet inom bestämda teman vilket skapar en mellanväg av det 

spektrum av intervjuer som löper mellan helt strukturerade eller helt ostrukturerade. Det 

här menar vi kan kopplas till den intervjuform som Bryman och Bell (2005) beskriver 

som semi-strukturerade intervjuer. De beskriver att en semi-strukturerad intervju består 

utav teman som den intervjuade kan besvara fritt. Trost (2005) menar att kvalitativa 

intervjuer vill få svar på frågor gällande hur fenomenet uppstått snarare än varför. Det 

här leder enligt Trost (ibid) till att intervjuaren ska förstå den intervjuades känslor samt 

sätt att tänka. Han menar även att den utvalda intervjustrategin påverkar intervjuguiden 

som den som håller i intervjun ska utforma. Vid användandet av semi-strukturerade 

intervjuer hävdar Trost (ibid) att intervjuaren inte ska formulera ett frågeformulär med i 

förväg formulerade frågor. Det här förhållningssättet grundar Trost (ibid) i antagandet 

om att det är den intervjuade som ska föra ordningsföljden i samtalet. Trost (ibid) 

beskriver att de som håller i intervjun ska göra upp en kortare lista med stora 

delområden. Trost (ibid) menar även att listan ska vara så genomstuderad att den sitter i 

”ryggmärgen” för intervjuarna. De ska dessutom vara väl inlästa på ämnesområdet samt 

ha formulerat ett klart syfte med studien. 

Utifrån tidigare metodologiska val och problemformuleringens utformning så valde vi 

att använda semi-strukturerade intervjuer för att kunna besvara vår problemformulering. 

De semi-strukturerade intervjuerna bestod av fyra teman som utformats för att kunna 

återkoppla det empiriska materialet till frågeställningen. Det gav dessutom 

respondenten en möjlighet att svara på temana fritt vilket vi menar ger en trovärdig 

förståelse för deras situation. Valet av kvalitativa intervjuer bekräftas även utifrån Trosts 
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(2005) resonemang om vad en kvalitativ intervju ska ge svar på. Båda våra 

problemformuleringar utformades för att förklara hur någonting påverkas snarare än 

varför. En tydligare redogörelse för hur intervjuerna gick till återfinns i kapitlet 2.5.7 

Val av intervjuteknik och respondenter. 

Trost (2005) diskuterar även två viktiga begrepp som är tätt kopplade till intervjuer: 

standardisering och strukturering. Nedan kommer en redogörelse göras för dessa två 

begrepp och hur vi anpassat vår undersökning till dessa. 

2.5.3 Standardisering 

Trost (2005) menar att en intervju kan genomföras med en hög- eller låg grad av 

standardisering. Han beskriver de två olika graderna som varandras motsatser. I den 

låga standardiseringen så ges möjligheten att formulera frågorna efter respondentens 

språkbruk. Intervjufrågorna ställs i den följd som anses passa bäst och följdfrågor kan 

ställas beroende på respondentens svar. Det här menar Trost (ibid) ger den som ställer 

intervjufrågorna en möjlighet till variation i hur intervjuerna genomförs. Trost (ibid) 

beskriver att kvalitativa intervjuer oftast har en låg grad av standardisering. 

Vår undersökning bestod av en låg grad av standardisering då vi skapade en 

intervjuguide som var beroende av respondenternas svar inom respektive tema. Det här 

leder till att intervjuerna kom att se olika ut beroende på hur respondenten valde att 

svara på temana. Vi hävdar att det gynnade utfallet av intervjuerna då vi kunde ställa 

följdfrågor som vi ansåg relevanta utifrån respondentens resonemang. Det gav oss en 

djupare förståelse för det som respondenten beskrev. Det möjliggjorde att vi fick ta del 

av information som annars skulle kunna gått förlorad ifall vi haft en hög grad av 

standardisering.  

2.5.4 Strukturering 

Trost (2005) hävdar att begreppet strukturering kan ha olika innebörder vilket bör 

diskuteras vid användandet av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Trost 

(ibid) beskriver att den första innebörden av intervjuguiden är att den antingen bör ha 

fasta- eller öppna svarsalternativ. Trost (ibid) hävdar att den andra innebörden kan 

kopplas till ifall intervjun är strukturerad till sin utformning. Ett sådant resonemang 
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menar Trost (ibid) kopplas till ifall forskaren vet vad denne vill fråga om och ifall 

intervjun kretsar kring just det specifika ämnet.  

Vi har utifrån det första avseendet haft en låg grad av strukturering då vi inte haft några 

fasta svarsalternativ till våra intervjuteman utan istället låtit respondentens svar styra 

hur intervjuerna fortlöpt. Gällande det andra avseendet så hade vi en hög strukturering i 

våra intervjuer. Anledningen till det här var att vi utgick ifrån fyra redan bestämda 

teman som urskiljdes utifrån begreppen yrkesidentitet och lojalitet. På så vis fanns 

tendenser av både låg- och hög grad av strukturering i intervjun beroende på hur 

begreppet strukturering används. De två olika innebörderna menar vi även bekräftar 

valet av en semi-strukturerad intervju då intervjun har tendenser till att vara både 

ostrukturerad och strukturerad beroende på hur begreppet används. 
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2.5.5 Intervjuguide 

1) Tema: Arbetssituation 

- Beskrivning av arbetssituationen. 

- Hur har den utvecklats? 

- Hur ser du på skillnaden mellan att jobba inom bemanning och vara fast anställd 

i en organisation? 

 

2) Tema: Bemanningskonsult 

- Hur ser du på bemanningskonsultyrket? 

- Vad utmärker yrket? 

- Hur är det att arbeta i temporära grupper? 

- Hur ser du på det interorganisatoriska sammanhanget? 

 

3) Tema: Yrkesidentitet 

- Hur skulle du kategorisera dig själv? Ex. bemanningskonsult, profession, 

med organisationen? 

- Upplever du att du förändras som person i olika sociala kontext (parallella 

identiteter)? 

- Hur yttrar det sig? 

- Hur tycker du att social identitet skapas inom kundföretaget? 

 

4) Tema: Lojalitet 

- Hur upplever du din arbetsgivares mål och värderingar? 

- Är det här något du identifierar dig med? 

- Om ja, vad identifierar du dig med? 

- Om nej, varför? Vad identifierar du dig mot yrkesmässigt? 

- Hur upplever du din egen lojalitet gentemot de organisationer/grupper du är 

verksam inom som bemanningskonsult. Ex. kundföretag, 

bemanningsföretag, gruppen bemanningskonsult? 
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2.5.6 Urval 

Ett icke-sannolikhetsurval är den allra vanligaste urvalsmetoden inom kvalitativ 

forskningsstrategi enligt Merriam (1988). Vidare menar Merriam (ibid) att inom den här 

typen av urval så finns det inget sätt att beräkna sannolikheten för varje enskilt element 

vilket i vårt fall har varit bemanningskonsulter. Det fanns inte heller någon försäkran 

om att få delta i studien. Motsatsen till icke-sannolikhetsurvalet är sannolikhetsurval 

som bygger på att man generaliserar sina undersökningsresultat som undersökningen 

genererat och applicerar det på populationen som urvalet gjorts ifrån.  

Merriam (1988) hävdar att inom icke-sannolikhetsurval kan forskaren ytterligare 

definiera urvalet genom kriterierelaterat urval. De kriterierelaterade urvalet bygger på 

att man utformar kriterier och normer för att få delta i studien. I det kriterierelaterade 

urvalet gör forskaren en uppdelning av olika typer av urvalsgrupper enligt Merriam 

(1988). I den underkategorin så hittar man jämförelseurvalet vilket utgår från relevanta 

egenskaper i urvalsgruppen som sedermera ska hjälpa forskarna att jämföra resultaten.   

En ytterligare urvalstyp är bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren väljer de alternativ som är mest fördelaktiga för att underlätta en 

urvalsprocedur enligt Denscombe (2009). Faktorer som påverkar urvalet är tillgång till 

tid och resurser. 

Våra urval har genomförts av bemanningsföretagen som deltagit i studien. Valen har 

baserat på kriteriet att de som medverkat är anställda bemanningskonsulter.  Det har inte 

heller funnits några garantier för att deras svar skulle inkluderats i vår empiri- och 

analysdel. Dessa val har därmed också stämt väl in på icke-sannolikhetsurvalet. Vidare 

så har de normer och egenskaper som varit väsentliga för att bli antagen som respondent 

i vår studie varit att undersökningspersonerna är bemanningskonsulter. Det kan därmed 

också betraktas som ett kritikerrelaterat urval. Det här möjliggjorde fortsatt för ett 

jämförelseurval vilket gjorde att vi kunde jämföra resultaten sinsemellan 

respondenterna.  

Slutligen så har vi använt ett bekvämlighetsurval i vår studie då vi tog kontakt med 

bemanningsföretagen som i sin tur kontaktade de bemanningskonsulter som varit 

delaktiga i studien. Det gör att vårt urval faller inom ramen för bekvämlighetsurvalet.  
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2.5.7 Val av intervjuteknik och respondenter 

Vi hävdar att ett semi-strukturerat upplägg av intervjuerna gav respondenterna stora 

möjligheter att svara fritt och diskuterande utifrån våra teman. Det här gav oss i sin tur 

möjlighet att undersöka hur yrkesidentitet och lojalitet påverkas hos 

bemanningskonsulterna snarare än varför. Anledningen till att semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes var för att vi ville få bemanningskonsulten att diskutera de olika 

temana som vi presenterade. Utifrån den teoretiska förförståelsen vi tillgodosett oss 

kunde vi strukturera upp intervjuerna så att de återkopplades till vår 

problemformulering. Intervjuerna genomfördes utifrån fyra teman: (1) arbetssituation, 

(2) bemanningskonsult, (3) yrkesidentitet samt (4) lojalitet. Alla dessa teman hade 

dessutom ytterligare underteman som bemanningskonsulten kunde diskutera utifrån. Vi 

använde inte undertemana som formulerade frågor utan snarare som stödord vilket 

hjälpte oss att driva diskussionen framåt.  En tydligare redogörelse för intervjuguiden 

återfinns i 2.5.5 Intervjuguide.  

Vi genomförde våra sex första intervjuer på två bemanningsföretag i Norrköping och 

Växjö. Intervjuerna genomfördes i respektive bemanningsföretags konferensrum. 

Bemanningsföretagens främsta sysselsättning är personaluthyrning till kundföretag som 

är i behov av deras bemanningskonsulter. Vi har dessutom genomfört en telefonintervju 

med en bemanningskonsult som arbetar i Stockholm. På grund av avståndet och med 

hänsyn till studiens tid så valde vi att genomföra den sista intervjun per telefon. Totalt 

genomfördes sju intervjuer i undersökningen. Bemanningskonsulternas arbetsuppgifter 

var främst inom yrkesområdena lagerarbete, transport, logistik och IT. Med hänsyn till 

Svenska Vetenskapsrådets forskningsetik så har vi valt att anonymisera respektive 

arbetsplats samt bemanningskonsulternas namn. En tydligare redogörelse för det här 

görs under kapitlet 2.7 Forskningsetik. Tabellen på nästkommande sida visar hur och 

var intervjuerna genomfördes. Dessutom görs en kortfattad redogörelse av 

intervjupersonernas anställningslängd och arbetsuppgifter. 
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Datum Ort Informant Yrkesområde Hur 

30-apr Norrköping IP1 Lager På plats 

30-apr Norrköping IP2 Transport På plats 

30-apr Norrköping IP3 Lager På plats 

10-maj Växjö IP4 Lager På plats 

10-maj Växjö IP5 Transport På plats 

10-maj Växjö IP6 Transport På plats 

17-maj Stockholm IP7 IT Per telefon 

IP1: Bemanningskonsulten har varit verksam i bemanningsföretaget i tretton år och 

arbetar främst som truckförare. IP1 utför primärt arbetsuppgifter inom lager, verkstad 

och industri.  

IP2: Bemanningskonsulten har varit anställd hos bemanningsföretaget i tretton år. 

Personen blev introducerad till bemanningsbranschen via sina vänner efter att denne 

hade blivit arbetslös. IP2 arbetat i dagsläget med lagerarbete, fabriksarbete, hamnarbete 

samt med att köra truck.  

IP3: Bemanningskonsulten har varit verksam i bemanningsföretaget i tretton år. 

Anledningen till att IP3 hamnade i bemanningsföretaget beskrivs som en ren 

tillfällighet. IP3 var senast verksam hos ett kundföretag i åtta år. I dagsläget så är denne 

yrkesverksam hos en ny kundorganisation. 

IP4: Bemanningskonsulten har varit anställd hos bemanningsföretaget i en vecka och 

plockar i dagsläget varor på ett varulager.   

IP5: Bemanningskonsulten har arbetat som chaufför åt bemanningsföretaget i ett år. 

Personen var tidigare fast anställd på ett åkeri.  

IP6: Bemanningskonsulten har varit anställd på bemanningsföretaget i cirka två år. 

Personen kör för tillfället lastbil nattetid.  IP6 har tidigare varit fast anställd som 

busschaufför.    

IP7: Bemanningskonsulten har arbetet i sex år på sitt nuvarande bemanningsföretag. IP7 

arbetar med IT och är i regel verksam hos respektive kund i mellan sex månader och ett 

år.   
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2.5.8 Mättnad av empiriskt material 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) så bör man vid insamling av empirisk data 

först ta hänsyn till val av organisation och vilka individer som ska delta i 

undersökningen. I vårt fall så gjordes bekvämlighetsurvalen av personer med 

personalansvar i bemanningsföretagen som deltog i undersökningen vilket gjorde att vi 

inte kunde garantera att valen av intervjupersoner blev slumpmässiga. Det skulle kunna 

innebära att svaren vi fick under intervjuerna var manipulerade vilket vi valde att 

kringgå genom att vända oss till flera olika bemanningsföretag och 

bemanningskonsulter med liknande arbetsförhållanden. Vidare så försöker man enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (ibid) uppnå en generaliserbarhet av de empiriska data i 

kvalitativ forskning. Det här görs enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (ibid) genom att 

man intervjuar en större uppsättning människor för att undvika deras personliga 

uppfattningar. Det ska fortsatt leda till att man uppnår ett representativt antal från en 

viss grupp. I vårt fall har vi valt att intervjua sju bemanningskonsulter vilket grundar sig 

i att vi upplevde att liknande svar från respondenterna återkom vid intervjutillfällena. 

Således blev också det representativa antalet sju personer. 

2.5.9 Tolkning och datainsamling 

Databearbetning är enligt Creswell (2009) ett sätt att skapa sig en förståelse för empiri. 

Databearbetning sker för att förbereda empirin för en kommande analys då forskaren 

med hjälp av bearbetning får en djupare och bredare förståelse för materialet enligt 

Creswell (ibid). Det här är enligt Rossman och Rallis (1998) en pågående process som 

innebär att de som utför studien hela tiden reflekterar kring det material som inhämtas. 

Vidare så ska informationen som inhämtats kodas. Kodning handlar enligt Creswell 

(2009) om att segmentera de inhämtade data. Segmentering av data kan bland annat ske 

genom det som Corbin och Strauss (2007) benämner som öppen kodning. Det här 

innebär att forskaren skapar kategorier för informationen som insamlats i studien för att 

på så sätt kunna se samband och mönster. Den här typen av kodning är också något som 

Denscombe (2009) rekommenderar. Fortsatt så menar han att man ska försöka 

identifiera samband mellan kategorierna. Det som sedan bör ske enligt Denscombe 

(ibid) är att forskaren utvecklar egna slutsatser som är baserade på de samband som har 

hittats mellan de kategoriseringar som har utvecklats. 
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I vårt fall så har vår databearbetning inneburit att vi strukturerat de intervjumaterial som 

inhämtats parallellt med att vi planerat för intervjuer som senare kom att genomföras. 

Vår databearbetning kan således betraktas som en pågående process i likhet med det 

som Creswell (2009) skriver.  

Den informationen som inhämtades under studien transkriberades, lästes igenom och 

kodades. Syftet med det här var att segmentera de inhämtade data. Vi använde oss av 

det som Corbin och Strauss (2007) benämner som öppen kodning då vi kategoriserade 

respondenternas svar utifrån teman. Namnen på temana baserades på nyckelord som 

använt genom hela studien som tillexempel lojalitet. 

Vi har även försökt urskilja samband mellan kategorierna. Det har i vårt fall handlat om 

nyckelord som uppkommit ett flertal gånger men även beskrivningar som kan liknas vid 

varandra. Det kan bland annat exemplifieras genom att samtliga bemanningskonsulter 

talade om att de ville göra ett bra jobb för att inte skada sin arbetsgivares 

(bemanningsföretagets) varumärke. Sambanden har slutligen används i vår empiri och 

analys samt slutsats. 

2.6 Uppsatsens kvalité 

Bryman och Bell (2005) beskriver att trovärdighet inom kvalitativ forskning bedöms 

utifrån andra kriterier än reliabilitet och validitet som används inom kvantitativa studier. 

Inom kvalitativ forskning används istället begreppen trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet är ytterst avgörande för all forskning oavsett om det rör sig om kvalitativ 

eller kvantitativ forskning enligt Silverman (2006). Trovärdighet kan brytas ner till fyra 

kriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

bekräfta. Det här var kriterier som utgjorde ett ramverk för vår studie i syfte att 

upprätthålla dess kvalité under tiden då den genomfördes. 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Eftersom det finns många beskrivningar av den sociala verkligheten enligt Bryman och 

Bell (2005) så blir tillförlitlighet viktigt för att studien ska bli trovärdig. Det här görs 

genom att följa de regler som finns för att presentera resultatet så att man styrker att 

man har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt. Reglerna innefattar den 
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forskningsmetodik som vi har beskrivit i vårt metodkapitel. Vidare har reglerna 

efterföljts genom att vi har konstruerat metoden på ett sätt som vi hävdar varit mest 

lämpligt för att studera vår forskningsproblematik.  

Bryman och Bell (ibid) menar att den sociala verklighet som har studerats måste 

bekräftas av respondenterna. Det här kallas respondentvalidering eller 

deltagarvalidering enligt Bryman och Bell (ibid). 

Vi skickade därför vår studie till de som deltog i undersökningen för att få accept på att 

allt som skrivits uppfattats rätt. 

2.6.2 Överförbarhet 

Bryman och Bell (2005) hävdar att när forskare bedömer överförbarheten av resultatet 

så har en grupp människor studerats som har vissa gemensamma egenskaper. Resultatet 

kan möjligen appliceras på andra individer med samma egenskaper som 

undersökningsurvalet. Bryman och Bell (ibid) hävdar även att man vill ha detaljerade 

redogörelser av forskningsstrategin för att ge läsarens något som kallas en databas som 

hjälper denne att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan kontext.   

I vårt fall så har vi intervjuat sju bemanningskonsulter i tre olika bemanningsföretag 

som alla lyder under samma avtal med arbetsgivarorganisationen Almega som 

auktoriserar den här typen av verksamheter. Det här skapar liknande förutsättningar för 

dessa individer och därmed också en grad av gemenskap. Genom att använda sig av ett 

kriterieurval där alla bemanningskonsulter lyder under avtalet med Almega skapades 

möjligheter för ett överförbart resultat. Vi har även försett läsaren med en detaljerad 

redogörelse av forskningsstrategin genom att motivera våra val i metoden. Vi har 

dessutom använt teori som är vedertagen och accepterad inom identitet- och 

lojalitetsforskningen vilket vi hävdar ökar trovärdigheten och överförbarheten av 

resultatet.  

2.6.3 Pålitlighet 

Bryman och Bell (2005) beskriver pålitlighet som ett kriterium för att läsaren ska ha 

möjlighet att bedöma trovärdigheten i uppsatsen. För att läsaren ska kunna granska 

pålitligheten och trovärdigheten i uppsatsen ska forskaren synliggöra och redogöra för 



Den samtida skålverkarens möjligheter och utmaningar 

24 

 

hela forskningsprocessen och dess delar. Det här är för att möjliggöra granskning av det 

material som använts i studien. Yin (2012) menar att forskningsprocessen ska vara 

systematisk när det kommer till datainsamling och analysmetoder för att möjliggöra en 

analytisk generaliserbarhet. Det här stämmer väl in på vår studie då vi redogjorde för 

samtliga steg som forskningen innefattat i vårt metodkapitel. Syftet med det här har 

varit att synliggöra de olika delarna av vår studie för läsaren så att denne på så sätt ska 

få möjlighet att bedöma trovärdigheten i uppsatsen. Vi har dessutom använt oss av 

standardisering och strukturering för tydliggöra ett systematiskt utförande av 

intervjuerna vilket påvisats ytterligare i intervjuguiden.  

2.6.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Slutligen så ska det finnas möjlighet för forskaren att kunna styrka och konfirmera att 

denne har agerat i god tro, vilket innebär en medvetenhet om att personliga värderingar 

inte påverkat slutsatsen och undersökningen enligt Bryman och Bell (2005). Vi kan 

delvis styrka det här då studien oundvikligen präglats av en viss grad av subjektivitet 

eftersom våra värderingar och tolkningar av naturliga skäl har kommit att inkluderas. 

Trots subjektiviteten menar vi att vi kan säkerställa en hög kvalité och att metoden som 

har beskrivits har efterföljts och att vi agerat i god tro. Vidare anser vi att urvalet av 

intervjupersoner kan ha präglats av subjektivitet. Subjektivt urval är ett val som kan 

göras vid selekteringen av intervjupersoner enligt Denscombe (2009). De 

personalansvariga på bemanningsföretagen har valt intervjupersoner utifrån det 

kriterium som vi hade för att de skulle få delta i studien. Det kriteriet var att 

respondenten skulle vara bemanningskonsult vid tillfället. Det gav de personalansvariga 

stora friheter att välja ut respondenterna utifrån vad de fann mest lämpligt. Urvalen kan 

således ha påverkat studiens resultat. För att säkerställa att en personalansvariges 

subjektivitet inte påverkat studiens utfall i alltför stor utsträckning så valde vi att 

kontakta tre bemanningsföretag för att få en mer trovärdig bild av respondenternas 

verklighet. Dessutom gav det oss en möjlighet att se mönster i utsagorna som sträckte 

sig över flera verksamheter, vilket ger en ytterligare möjlighet till generaliserbarhet.  

För att kunna styrka forskningens trovärdighet och på så sätt även dess kvalité så har 

ytterligare kriterier konstruerats för att säkerställa tillförlitligheten enligt Bryman och 

Bell (2005).  Rättvis bild är ett av kriterierna och innebär att forskaren vill ge en så 
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trovärdig bild som möjligt av en grupps olika åsikter. Det här innebär att man 

tillexempel bör använda sig av människor med samma befattning vid intervjuer. I vårt 

fall använde vi oss av gruppen bemanningskonsulter som verkar i bemanningsföretag 

som lyder under Almega för att säkerställa att anställningsförhållandena var likvärdiga. 

Vidare så har ambitionen varit att tillämpa ontologisk autenticitet vilket innebär att vi 

haft förhoppningen om att våra samtal med bemanningskonsulterna och vår studie i 

slutändan ska hjälpa dem att hantera sin sociala situation. Den ontologiska autenticiteten 

har vi tagit hänsyn till genom att i slutsatserna även inkluderat praktiska implikationer.  

2.7 Forskningsetik 

Hermerén (1986) skriver att forskningsetiska problem kan aktualiseras och uppstå då 

normer och värderingar hamnar i konflikt med varandra. Hermerén (ibid) beskriver 

även att forskning beskrivs utifrån fackvetenskapliga normer och ideal i form av 

sanningar, saklighet och kontrollbarhet. Det krav som skapas gällande sökandet efter 

sanningar enligt de fackvetenskapliga normerna menar Hermerén (ibid) kan kollidera 

med individers krav beträffande integritet och privatliv. För att tydligare beskriva de 

kollisioner som kan uppstå kommer vi att redogöra för en framarbetad kodex som 

definierar de regler som finns gällande forskarens etiska ansvar. 

2.7.1 Individskyddskravet 

Johannessen och Tufte (2003) beskriver att forskning underordnas etiska principer och 

riktlinjer. Begreppet etik menar de handlar om förhållandet mellan människor och i det 

här fallet vad vi kan och inte kan göra mot varandra. Etiska problemställningar uppstår 

främst i samband med datainsamlingen oberoende av vilken undersökningsdesign som 

har använts. Vi använde oss utav svenska Vetenskapsrådets vetenskapsetiska principer 

och regler för att diskutera och ta hänsyn till de krav som finns. Svenska 

Vetenskapsrådet har enligt Johannessen och Tufte (ibid) utvecklat individsskyddskravet 

som innefattar (1) informations-, (2) samtycktes-, (3) konfidentialitets- och (4) 

nyttjandekravet.  

Inledningsvis beskrivs informationskravet som innefattar en redogörelse för 

undersökningsdeltagarna gällande forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta sin medverkan under undersökningstillfället. Det här togs 
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ställning till vid den initiala kontakten med bemanningsföretagen samt under 

intervjuerna som genomfördes med deltagarna i studien.  

Samtyckeskravet menar Johannessen och Tufte (2003) leder till att deltagarna i en 

undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien samt att 

deltagaren inte ska utsättas för påtryckningar eller påverkan från 

undersökningsansvariga. Det här inkluderas även i den information som gavs innan 

intervjuerna genomfördes och för att minska risken för att en sådan problematik skulle 

uppstå. Vi var även tydliga på förhand med vilken tid som skulle avsättas för varje 

intervju så att deltagarna var medvetna om det här och inte behövde avbryta samtalen på 

grund av tidsbrist.  

Konfidentialitetskravet innebär enligt Johannessen och Tufte (2003) att 

undersökningspersonerna ska ges högsta möjliga konfidentialitet och att 

personuppgifterna ska hanteras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. I 

undersökningen så tog vi del av deltagarnas för- och efternamn samt deras nuvarande 

arbetsplats, vilket vi hanterade genom att anonymisera dessa individer så att de inte 

kunde identifieras av utomstående. För att tydliggöra redogörelsen av empirin så 

använde vi oss av anonymiseringar och förkortningar i form av intervjuperson 1, (IP1), 

intervjuperson 2, (IP2) och så vidare. Det här gjordes för att ta hänsyn till 

konfidentialitetskravet men ändå möjliggöra för läsaren att lätt urskilja vilken deltagare 

som sagt vad.  

Det sista kravet enligt Johannessen och Tufte (2003) är nyttjandekravet vilket innebär 

att den information som insamlats under undersökningstillfället endast får användas för 

forskningsändamålet. Det här ledde således till att uppgifter som endast samlats in för 

forskningsändamålet inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller icke-

vetenskapliga syften. Vi hävdar att användandet av data från undersökningen endast 

använts inom ramen för kandidatuppsatsen och på så vis inte brukats i kommersiellt 

syfte. Det empiriska materialet användes främst inom empiri- och analyskapitlet. Vi 

nämnde även den här informationen i inledningen av intervjun vilket vi menade kan 

återkopplas till informationskravet som vi diskuterat tidigare. 
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2.7.2 Tystnadsplikt och anonymitet 

Johannessen och Tufte (2003) beskriver att den information som kan spåras tillbaks till 

enskilda personer inte får förmedlas till någon annan. Dessutom får uppgifterna som 

framkommer genom undersökningen inte vidarebefordras till några andra anställda på 

den arbetsplats där undersökningsdeltagaren är registrerad. Den återkoppling som 

genomfördes gjordes direkt med intervjudeltagarna för att minimera risken att 

uppgifterna spreds till andra personer inom deras verksamheter. 

2.8 Metodkritik 

2.8.1 Undersökningsdesign 

Vi har valt att använda oss av en tvärsnittsstudie som undersökningsdesign. Det här 

innebär enligt Jacobsen (2002) att man studerar en grupp eller samvariationen mellan 

olika förhållanden vid en specifik tidpunkt. Det här görs i sin tur under en begränsad tid. 

Det här valet kan kritiseras då vi bland annat har studerat identitetskapande vilket enligt 

Goffman (1959) kan ses som en pågående process. För att få en uppfattning om hur 

respondenternas yrkesidentitet och lojalitet har utvecklats över tiden tillämpade vi en 

retrospektiv utformning av studien. Det har i vårt fall inneburit att vi samlat in empirisk 

data om individernas förflutna för att få en uppfattning om hur dessa två begrepp har 

utvecklats genom att jämföra dåtid och nutid. Den retrospektiva utformningen kan dock 

kritiseras då det finns en risk att respondenternas utsagor beträffande deras förflutna 

efterrationaliseras, förskönas eller helt enkelt glöms bort enligt Jacobsen (2002). För att 

undvika att det skulle ske försökte vi att se samband mellan respondenterna. Har vi sett 

ett samband så har vi också antagit att informationen var tillförlitlig. Vidare hävdar vi 

att en fallstudie varit mest fördelaktig som undersökningsdesign då vi hade kunnat 

undersöka deras yrkesidentitetsskapande och lojalitet utvecklades under en längre tid. 

Vi hade då kunnat undersöka hur deltagarnas identitet och lojalitet processuellt 

skapades, omdefinierades och bekräftades av omgivningen. En fallstudie utgjorde dock 

inget alternativ för oss då vi ansåg att tidsramen var för snäv för att upprätthålla den 

uppsatskvalité som vi eftersträvat.  
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2.8.2 Antal intervjuer 

Tidigare i metodkapitlet så har vi redogjort för hur Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) beskriver hur forskaren genom att intervjua ett representativt antal individer från 

en viss grupp kan uppnå en empirisk mättnad. Syftet med ett representativt antal är 

fortsatt att uppnå en generaliserbarhet mellan respondenternas svar enligt Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (ibid). I vårt fall så upptäckte vi att vi inte kunde uppnå en 

tillförlitlig generaliserbarhet av studiesubjekten. Det här hanterade vi genom att 

kontakta en sjunde bemanningskonsult som vi intervjuade per telefon. Syftet var att 

fylla ut de luckor som vi ansåg kunde bidra till en empirisk mättnad och på så vis också 

tillförlitlighet och generaliserbarhet i studien. 

2.8.3 Bemanningskonsulter och branschspecifik forskning 

Respondenterna har i vår studie bemannat kundföretag snarare än anställts på grund av 

sin expertis. Det här kan få konsekvenser för studiens applicerbarhet på olika 

yrkesutövare inom det interorganisatoriska sammanhanget. En sådan konsekvens har 

lett till att vi kom att studera yrkesidentitet och lojalitet hos bemanningskonsulter 

snarare än konsulter i stort. Däremot tror vi att en liknande studie kan bedrivas med 

konsulter som verkar i ett interorganisatoriskt sammanhang utifrån sin expertis. Dock 

kan det resultatet skilja sig från det resultat som vi kommit fram till i vår studie. Våra 

respondenter har dessutom varit verksamma inom ett flertal olika branscher. Det här 

menar vi kan påverka resultatets utfall. Vi har dock kunnat se samband och mönster i 

bemanningskonsulternas utsagor. Det här ger oss möjlighet till en viss generaliserbarhet 

av studiens resultat utifrån respondenternas yrke och bransch. Däremot så har det varit 

mer problematiskt att analysera och dra slutsatser kring en specifik bransch.  
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3. Teorikapitel 

I följande kapitel presenteras de teorier som har tillämpats i studien. Den teoretiska 

referensram som har använts sträcker sig över ämnesområdena interorganisatoriska 

sammanhang, identitet, temporära grupper och lojalitet. Teorikapitlet ska dels 

användas för att skapa förförståelse hos läsaren beträffande ämnesområdena men även 

redovisa hur vi har valt att använda oss av de teorier som presenteras.  

3.1 Interorganisatoriska sammanhang 

Interorganisatoriska relationer har kommit att skapa nätverk mellan organisationer. Det 

här gör organisationerna för att skapa bättre förutsättningar för sig själva när det 

kommer till att möta förändringar i omvärlden enligt Marchington, Grimshaw, Rubery 

och Willcott (2004). Relationerna styrs inte enbart av priser, delegering och kontrakt. 

Istället är interorganisatoriska relationer på organisatorisk nivå uppbyggda av en mix av 

lagar, ekonomiska, sociala och politiska aspekter som sker mellan två eller flera 

organisationer. Det här görs för att på ett mer effektivt sätt anpassa sig till de 

förändringar och utmaningar som kan uppkomma på en globaliserad marknad. Den 

vedertagna uppfattningen om syftet med de interorganisatoriska relationerna är att 

resurser som behövs i stunden ska kunna erhållas av organisationen enligt Galaskiewicz 

(1985). Vidare menar Seabright, Levinthal och Fichman (1992) att den 

interorganisatoriska relationen baseras på passformen mellan en organisations resurser 

och dess behov, samt vilka resurser en annan organisation tillhandahåller i förhållande 

till existerande möjligheter i omvärlden. De resurserna har i vårt fall utgjorts av 

bemanningskonsulter som hyrts ut av ett bemannings- till ett kundföretag. 

Bemanningskonsulterna har på så vis utgjort varan eller resursen i den 

interorganisatoriska relationen.  Olofsdotter och Augustsson (2008) har illustrerat den 

interorganisatoriska relationen mellan bemanningsföretaget och kundföretaget enligt 

följande: 
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Figur 1. Interorganisatoriska relationer mellan bemanningsföretag och kundföretag. 

(Olofsdotter & Augustsson, 2008, s. 12) 

Interorganisatoriska relationer kan fortsatt se olika ut beroende på vilken position på 

marknaden eller vilken politisk- och ekonomisk terräng organisationerna befinner sig i. 

Commons (1950) skriver att interorganisatoriska relationer uppstår när produkter eller 

egendom överförs på ett lagligt sätt mellan lika och oberoende parter. I vårt fall var det 

bemanningskonsulter som är knutna till bemanningsföretaget och som har överförts till 

ett kundföretag. Den här resurstransaktionen har varit utgångspunkten för vår studie. Vi 

anser att situationen där en bemanningskonsult överförs likt en handelsvara mellan två 

organisationer där denne verkar under begränsad tid får konsekvenser för yrkesidentitet 

och lojalitet. Det var viktigt för vår studie att förstå vad begreppet interorganisatoriska 

relationer innebär.  

3.2 Identitet och yrkesidentitet 

3.2.1 Identitetskapande som en pågående process vid social interaktion 

Goffman (1959) beskriver ett sociologiskt perspektiv på hur jaget och identiteten är 

konstruerat. Han diskuterar hur individens uttrycksförmåga är en viktig aspekt gällande 

formandet av identiteten. Han menar att intrycken antingen sänds ut eller överförs av en 

individ. I den bemärkelsen så skapas och utvecklas identitet genom mänsklig interaktion 

(Goffman, 1959: Charon, 2010). Interaktion hjälper individiden att få sin identitet 

bekräftad av omgivningen samtidigt som interaktionen även hjälper denne att förändra 

sin identitet. Då identiteten kan skapas, omdefinieras och bekräftas kan formandet av 

identiteten beskrivas som en pågående process. Goffman (1959) skriver fortsatt att 

social interaktion hjälper individer att söka upplysningar om varandra eller tillämpa 
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redan befintlig information om sina medmänniskor. Sådana upplysningar skulle 

exempelvis kunna vara individens kompetens, attityder eller socioekonomisk ställning. 

Det här kan vidare kopplas till social identitet som skapas genom interaktion och 

kategorisering. Med hjälp av Goffmans (ibid) teori har vi kommit att studera och 

förklara hur bemanningskonsulternas identitet och yrkesidentitet skapas, omdefinieras 

och bekräftas av aktörerna i det interorganisatoriska sammanhanget vid social 

interaktion. 

3.2.2 Samhörighet och sociala mönster 

Vid interaktion så gör Almqvist och Fritz (1995) en distinktion mellan tillhörighet och 

samhörighet. Individen kan tillhöra en viss grupp utan att känna samhörighet. Identitet 

är det som skapar samhörighet och som gör att en viss grupp differentierar sig. De 

förklarar fortsatt att för att identitetsskapandet ska uppstå så är det viktigt att känna 

samhörighet men även att en grupp individer överensstämmer när de interagerar. För att 

samhörighet ska uppstå så krävs det att individerna innehar vissa egenskaper och 

efterföljer vissa strukturella aspekter så som arbetsuppgifter enligt Goffman (1963). 

Samlingsnamnet för egenskaperna och de strukturella aspekterna är sociala mönster. 

Dessa mönster bidrar till att normativa förväntningar uppstår och ligger latent tills 

någon individ i omgivningen bryter dem. Då märker vi hur individen borde vara hävdar 

Goffman (ibid). Samhörighet eller sociala mönster som Goffman (1963) benämner det 

har i vårt fall varit relevant att undersöka då vi dels ville se vilka 

bemanningskonsulterna känner samhörighet med i det interorganisatoriska 

sammanhanget. Vidare har vi studerat och förklarat hur de förhåller sig till egenskaper 

och strukturella aspekter hos kundföretagen och vad det får för konsekvenser. 

3.2.3 Personlig- och social identitet 

Haslam (2004) beskriver att en identitet består av en personlig- och en social identitet. 

Vi redogör nedan för både personlig- och social identitet för att därefter enbart fokusera 

på social identitet. Personlig identitet definieras enligt Haslam (2004) av de egenskaper 

som individen själv anser sig ha medan social identitet definieras genom olika typer av 

sociala kategorier som en människa tillhör i form av tillexempel kön, ålder eller yrke. 

Enligt Hogg och Vaughan (2010) består social identitet av ett kollektivt jag där attribut 
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och egenskaper är delade med andra personer. Det här skiljer i sin tur individen från 

gruppen ifall denne inte innehar de gemensamma attribut som gruppen delar. Det här 

överensstämmer med vad Almqvist och Fritz (1995) hävdar då de påstår att en grupp av 

människor bör känna samhörighet med varandra vid identitetskapandet och därmed 

följa de sociala mönster som Goffman (1963) beskriver. Vi har använt teorierna för att 

se hur bemanningskonsulterna kategoriserar sig men även vilka egenskaper och attribut 

som anses vara gemensamma för yrkesgruppen. 

3.2.4 Social identitet och kategorisering 

Yrkesidentitet kan kategoriseras som en förgrening av social identitet. Hogg och 

Abrams (1988) beskriver i likhet med Goffman (1963) skapandet av yrkesidentitet som 

en process där man jämför sig med andra och sedan klassificerar sig i olika grupper. Ett 

exempel på en sådan kategorisering eller gruppering inom yrkesidentiteten skulle kunna 

vara de som Thunborg (2004) nämner: individens position på arbetsmarknaden, tidigare 

teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet. Då yrkesidentitet är en förgrening av social 

identitet så definieras den även av vilken kategori individerna inte tillhör.  

Haslam (2004) skriver att en person kan tillhöra flera sociala kategorier på samma gång. 

Det här kan liknas vid det Hogg och Vaughan (2010) skriver om då en individ kan 

inneha egenskaper och attribut som är enhetliga med flera olika grupperingar. Det finns 

dock undantagsfall då en man omöjligt kan tillhöra det kvinnliga könets kategori och 

vice versa. Vidare så förklarar Haslam (2004) att de sociala kategorierna kan brytas ner i 

ytterligare underkategorier för att ytterligare kategorisera individens sociala identitet. 

Det här kan exemplifieras genom att yrket lärare delas in i grundskolelärare, 

gymnasielärare och universitetslärare. Hur de sociala kategorierna delas in beror helt på 

till vilken grad man definierar sig eller inte definierar sig med en kategori av människor 

enligt Haslam (2004). Dessa kategoriseringar skapar i sin tur ett scenario där en individ 

kan ha flera parallella identiteter vilket i sin tur understöds av Charon (2010). I vårt fall 

så har vi använt teorierna för att urskilja hur bemanningskonsulterna kategoriserar sig 

yrkesmässigt utifrån sin yrkesidentitet och sociala kategorisering. 
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3.2.5 Identitet som en jämförande process 

Lacan (1949) skriver i likhet med Hogg och Abrams (1988) om identitetskapandet som 

en jämförande process. Lacan (1949) betraktar det som en del av det mänskliga 

beteendet vilket också har belysts av den jämförande psykologin. Han beskriver fortsatt 

hur subjektet (individen) kan erkänna sitt eget beteende utifrån en spegelbild som tar 

form av ett annat objekt (en annan individ). Utifrån spegelbilden kan sedan identiteten 

transformera och förändras hos subjektet. Lacan (1949) menar fortsatt att användet av 

ett objekt även kallat ”den andre” ger subjektet en möjlighet att förstå sin egen 

otillräcklighet. Genom den förståelsen så kan individen transformeras och uppnå ett 

ideal-jag. Lacans (ibid) tankegångar skiljer sig däremot avsevärt på en punkt i 

jämförelse med de teoretiker som tidigare har behandlat identitetsbegreppet. Lacan 

(ibid) skriver om en identitet snarare än två separata i form av personlig- och social 

identitet. 

Vi menar dock att jämförandeprocessen som Lacan (ibid) skriver om vid skapandet av 

identitet har varit väsentlig att ta hänsyn till i vår studie. I vårt fall rörde det sig om att 

undersöka jämförandeprocessen.  

3.3 Temporära grupper 

De Cuyper et al. (2008) definierar ett antal skillnader mellan den temporära- och den 

fasta anställningen. Den främsta skillnaden menar De Cuyper et al. (ibid) är att den 

temporära anställningen sker under en begränsad och oftast bestämd tidsperiod. Fasta 

anställningar är enligt De Cuyper et al. (ibid) vanligtvis är en pågående anställning som 

inte upphör vid ett specifikt datum eller tillfälle. Meyerson, Weick och Kramer (1996) 

beskriver att temporära anställningar även kan definieras som en anställning i en 

temporär grupp. Solomon och Gunsch (1992) hävdar även hur lojalitet hos en anställd 

kan ses som dess strävan att vara en del av organisationen på lång sikt. Den temporära 

anställningen sker endast under en bestämd och kortare period till skillnad från den fasta 

anställningen. Det skulle enligt Solomon och Gunsch (1992) teori leda till att lojaliteten 

gentemot kundföretaget påverkas. Det här på grund av att den anställde inte kommer 

delta i den organisationen under en längre period. Vi har använt de här teorierna för att 

se hur bemanningskonsulterna ser på att vara del av och verka i en temporär grupp. Vi 
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använde även teorierna för att studera och förklara hur bemanningskonsultens lojalitet 

och strävan efter att vara en del av en organisation påverkas då de är verksamma i en 

temporär grupp.   

3.3.1 Behov och mål 

Nilsson (1993) beskriver att behov och mål är de två främsta anledningarna till att 

människor förenas. Nilsson (ibid) menar fortsatt att många individuella behov endast 

kan uppfyllas av andra människor genom bekräftelse och uppmuntran. När behov delas 

och uppfylls av varandra så skapas dessutom en delad målsättning inom gruppen. 

Nilsson (ibid) beskriver även hur mål kan ses utifrån individuella- och gruppmål. Han 

använder den här modellen för att beskriva hur dessa ska sammanfalla: 

 

Figur 2. Gruppens mål och individernas mål måste överlappa varandra. (Nilsson, 2003, 

s. 33) 

Nilsson (ibid) menar vidare att det är gruppens mål som driver en grupp att arbeta som 

en enhet. Nilsson (ibid) beskriver fortsatt att det inte är nödvändigt att en individs mål 

sammanfaller helt med en grupps mål. Dock bör målen likna varandra till viss mån för 

att en grupp ska arbeta som en enhet. Då de individuella målen inte sammanfaller 

tillräckligt med gruppens mål så kan en konflikt uppstå mellan de olika målen. Ifall en 

konflikt uppkommer mellan de egna målen och gruppens mål kommer de personliga 

målen oftast att segra. Nilsson (ibid) menar att de enskilda deltagarna inom en grupp 

ofta skapar en privat dagordning för sitt arbete istället för att följa gruppens mål ifall en 

konflikt uppstår. Vi har använt Nilssons (ibid) teori för att se hur 

bemanningskonsulterna förhöll sig till de mål och behov som fanns i stunden i de 
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temporära grupperna. Vi har även använt Nilssons (ibid) teori för att se hur 

bemanningskonsultens individuella mål likriktade sig med gruppens mål då de verkade i 

en temporär grupp.  

3.4 Lojalitet 

Mowday et al. (1981) beskriver att en medarbetares lojalitet är synliggörs av dess 

organisatoriska hängivenhet. Lojaliteten speglar en individs vilja att involvera sig i en 

organisation. En liknande definition görs av Meyer och Allen (1991) som beskriver en 

psykologisk länk mellan den anställde och organisationen där lojalitet leder till att den 

anställde är mindre benägen att lämna verksamheten frivilligt. Meyer och Herscovitch 

(2001) hävdar att den generella definitionen av lojalitet ses som ett stabiliserande och 

förpliktande av individens beteenden gentemot organisationen vilket även binder denne 

till ett visst agerande. Mowday et al. (1981) menar att lojalitet mot organisationen 

skapas av de egna medlemmarna och att den uppstod genom en långsam process där 

medarbetarna reflekterar över sin arbetssituation och de erfarenheter de fått inom 

organisationen. Dessa teorier har vi använt för att se hur bemanningskonsulten påverkas 

och hur denne känner sig förpliktad mot de olika organisationerna i det 

interorganisatoriska sammanhanget. Vi har även använt teorierna för att se vilka aktörer 

i det interorganisatoriska sammanhanget som är delaktiga i att skapa lojalitet. 

3.4.1 Riktad lojalitet 

Alvesson (2000) skriver att begreppen lojal eller illojal används då det finns en 

sammankoppling med ett objekt. Ett sådant objekt hävdar Alvesson (ibid) kan vara 

lojalitet eller illojalitet mot arbetskamrater, arbetsgivare, lagar och regler.  

Kaufmann och Kaufmann (2010) gör en liknande definition där de beskriver lojalitet 

som:  

”… en persons villighet att ställa upp för en annan person. Lojalitet innebär således att 

vi kan lita på att en person inte handlar opportunistiskt i förhållande till den eller de 

man är lojal mot”. (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 485). 

Skillnaden i teorierna menar vi är att Kaufmann och Kaufmann (2010) beskriver att 

lojalitet är en persons villighet att ställa upp för en annan person medan Alvesson 
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(2000) skriver att en individ även kan vara lojal mot till exempel lagar och regler. Vi 

hävdar att båda teorierna kan användas då de båda ser lojalitet som ett förhållande 

mellan två parter, i teorierna beskrivs motparten som antingen ett objekt eller en person.   

De Cuyper et al. (2008) hävdar även att bemanningskonsulterna präglas och utövar 

hängivenhet mot fler än en organisation. De menar fortsatt att dessa organisationer kan 

vara till exempel bemannings- och kundföretaget som bemanningskonsulterna är 

involverade i. De Cuyper et al. (ibid) beskriver även att studier argumenterat för att 

hängivenheten mot kundföretaget i vissa fall är större än bemanningsföretaget. Dock 

finns det en stor variation i resultatet. Det beror på att hängivenheten mot 

bemanningsföretaget eller agenturen är beroende av hur många arbetsplatser 

bemanningskonsulten arbetat på samt hur länge den varit verksam inom 

bemanningsföretaget enligt De Cuyper et al. (ibid). Von Hippel, Mangum, Greenberger, 

Heneman och Skoglind (1997) beskriver hur hängivenhet mot de olika organisationerna 

är beroende av de temporärt anställdas inställning och förväntningar gällande arbetet. 

Ifall en individ strävar efter att få en fast anställning kommer denne visa sig mer lojal 

mot kundföretaget än bemanningsföretaget enligt Von Hippel et al. (ibid). De beskriver 

vidare att bemanningskonsulten var mer lojal mot kundföretaget ifall de var nöjda med 

sina överordnade. Det enda tillfället som Von Hippel et al. (ibid) menar att 

bemanningskonsulten är mer lojal mot bemanningsföretaget än kundföretaget är när 

denne inte har någon annan möjlighet till arbete än via bemanningsföretaget. Vi har 

använt teorierna för att se hur bemanningskonsultens lojalitet påverkas då den riktas 

mot fler organisationer än ifall denne varit fast anställd. 

Vi har även använt Kaufmann och Kaufmann (2010) samt Alvessons (2000) teorier för 

att se hur bemanningskonsulterna riktar sin lojalitet mot ett objekt. Vi har även använt 

De Cuyper et al. (2008) och Von Hippel et al. (1997) teorier för att se ifall riktningen av 

lojalitet påverkas beroende av andra faktorer. Exempel på sådana faktorer var utifrån De 

Cuyper et al. (2008) och Von Hippel et al. (1997) anställningslängd på 

bemanningsföretaget, antalet kundföretag denne varit verksam i, strävan efter ett fast 

jobb, nöjdhet med överordnande samt möjlighet till annan anställning. Vi har även 

använt Kaufmann och Kaufmanns (2010) definition av lojalitet för att studera ifall 

bemanningskonsulterna agerar opportunistiskt eller inte. 
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3.4.2 Perspektiv på lojalitet 

Meyer och Allen (1991) beskriver hur lojalitet kan beskrivas utifrån tre perspektiv. 

Dessa tre perspektiv är konceptuellt separerade ifrån varandra. Meyer och Allen (ibid) 

skriver dock att alla tre perspektiven påverkar huruvida den anställde väljer att frivilligt 

lämna en organisation eller inte. De tre perspektiven är enligt Meyer och Allen (ibid): 

(1) känslomässig -, (2) formell- och (3) normativ lojalitet. Den känslomässiga lojaliteten 

består av identifiering och involvering med organisationen samt att personen är 

känslomässigt bunden till verksamheten. Meyer och Allen (ibid) menar att individer 

som känner en känslomässig lojalitet till organisationen stannar kvar i den därför att den 

vill göra det. Kanter (1968) definierar en liknande hängivenhet då hon skriver att 

hängivenhet uppstår då en individ känslomässigt anknyter till organisationen som denne 

verkar i. Det andra perspektivet är den formella lojaliteten där individen identifierar och 

överväger de emotionella kostnader som uppstår ifall denne skulle lämna 

organisationen. På så vis är individen lojal mot organisationen för att den måste vara 

det.  Det sista lojalitetsperspektivet är den normativa lojaliteten där individen känner en 

pliktkänsla mot sin arbetsgivare. Dock menar Meyer och Allen (1991) att denna sorts 

lojalitet i allt större grad kommit att rikta sig mot individer med samma profession i 

verksamheten snarare än arbetsgivaren. Alvesson (2000) hävdar dock att Meyer och 

Allens (1991) syn på den normativa lojaliteten är föga överdriven. Alvesson (2000) 

skriver istället att det är viktigt att organisationen möter en anställds professionella 

förväntningar och mål för att upprätthålla lojalitet mot organisationen. Det här menar 

Alvesson (ibid) är nödvändigt för att en konflikt mellan lojaliteten mot professionen 

eller organisationen hos individen inte ska uppstå. På så vis hävdar Alvesson (ibid) att 

organisationen kan påverka hur individens normativa lojalitet ser ut. I den normativa 

lojaliteten finns det således enligt båda definitionerna en möjlig konflikt som kan uppstå 

mellan individens lojalitet gentemot professionen och arbetsgivaren. Dock menar 

Alvesson (ibid) att organisationen i större utsträckning kan påverka den normativa 

lojaliteten till skillnad från Meyer och Allens (1991) teori vilket vi menar är viktigt att 

betona. Vi har använt de teoretiska resonemangen för att studera och förklara hur 

perspektiven på lojalitet yttrar sig hos bemanningskonsulterna.  
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4. Empiri och analys 

I följande kapitel berör vi växelvis de teorier som presenterats i teorikapitlet och vårt 

insamlade empiriska material. Vi diskuterar därefter löpande relationen mellan teori 

och empiri och de mönster och tendenser men även skiljaktigheter som vi har kunnat 

urskilja. Citat från intervjupersonerna kommer att användas för att styrka våra 

påståenden. De sju intervjupersonerna är markerade med fortkortningarna IP1-IP7 för 

att särskilja dem från varandra. 

4.1 Interorganisatoriska sammanhang 

Interorganisatoriska relationer har kommit att skapa nätverk mellan organisationer. 

Syftet med det är att skapa bättre förutsättningar för sig själva som organisation när det 

kommer till att möta förändringar i omvärlden enligt Marchington et al. (2004). 

Galaskiewicz (1985) beskriver att den vedertagna uppfattningen om de 

interorganisatoriska relationerna är att organisationerna ska erhålla de resurser som de 

behöver i stunden. Det här är också något som Seabright et al. (1992) skriver då den 

interorganisatoriska relationen baseras på vilka resurser man behöver i förhållande till 

de möjligheter som finns i omvärlden.  

En av respondenterna berättade att hela avdelningar från bemanningsföretaget i vissa 

fall har hyrts in för att lösa specifika uppgifter under en begränsad tidsperiod. IP3 

beskrev det enligt följande: 

”Kundföretaget kan göra så att de bara har inhyrd personal på en avdelning som sedan 

får sköta sig själva. Det finns till och med företag som vill ta in hela sin personalstyrka 

med chefer och allting”.  

IP3 berättade fortsatt om hur det var att verka i olika kundföretag från dag till dag och 

att ständigt vara beredd på andra uppdrag. Bemanningskonsulten beskrev sig själv som 

en dagslända. Utifrån Galaskiewicz (1985) resonemang och IP3 utsagor har vi sett att 

bemanningskonsulten har blivit en resurs som cirkulerat mellan olika kundföretag via 

sitt bemanningsföretag. Det har yttrat sig genom att kundföretaget har varit i behov av 

att lösa en uppgift eller ett arbetskraftbehov. Att lösa tillfälliga behov präglar 
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bemanningskonsultens vardag i ett interorganisatoriskt sammanhang. Att verka som en 

dagslända hävdar vi får konsekvenser för bemanningskonsultens mänskliga samspel. 

Enligt Baumeister och Leary (1995) så är identitet och lojalitet tätt kopplat till mänskligt 

samspel. Identitet och lojalitet kommer därför att behandlas senare i analyskapitlet.   

4.2 Identitet och yrkesidentitet 

4.2.1 Identitetskapande som en pågående process vid social interaktion 

Uttryck sänds antingen ut eller mottas vid interaktion med andra människor. Goffman 

(1959) hävdar att interaktion skapar och utvecklar individers identitet. Det här är också 

något som vi har funnit intressant att diskutera i förhållande till vårt empiriska material. 

Bemanningskonsulterna beskrev att deras yrke kräver en viss social kompetens och att 

de bör vara anpassningsbara när det kommer till att bemöta olika typer av människor i 

sin omgivning. Fortsatt så beskriver några av dem att flexibilitet är av stor vikt. 

Bemanningskonsulterna hävdade fortsatt att social kompetens är nyckeln till 

anpassningsbarheten. En av dem berättade dessutom att han aktivt försöker vara 

initiativtagande och ta plats hos kunden socialt. Under intervjun sa IP6 följande: 

”Man upptäcker ganska enkelt om de som är fast anställda är tillmötesgående eller 

undviker mig med blickar. Då gäller det för mig att kliva fram ännu tydligare. Trots att 

de försöker undvika mig. Jag försöker ändå presentera mig och hålla en god min och 

vara jäkligt trevlig.  Desto trevligare jag är ju lättare är det att komma in i gänget och 

vända det negativa till något bra”. 

Vi anser att det här tyder på en vilja att interagera med människorna i deras omgivning 

vilket i sin tur bör skapa och utveckla deras identitet. Det här skulle i så fall ske i 

enlighet med vad Goffman (1959) skriver då han hävdar att identitet skapas via 

interaktion. Utifrån hans teori så hävdar vi att flexibilitet är ett gemensamt karaktärsdrag 

beträffande bemanningskonsulternas identitet. Vi menar att en social flexibilitet har 

kommit att utvecklas till en fundamental egenskap hos bemanningskonsulterna för att 

smälta in socialt i olika temporära grupper. 

Goffman (1959) hävdar fortsatt att en människas identitetsskapande är en pågående 

process. Det innebär att den ständigt skapas, omdefinieras och bekräftas av 
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omgivningen.  Med Goffmans (ibid) teori beträffande identitetskapande i åtanke har vi 

funnit nedanstående empiri intressant att lyfta fram. Samtliga bemanningskonsulter 

beskrev att de initialt har upplevt en uppdelning mellan fast anställda och de själva. De 

påstod fortsatt att den här uppdelningen avtagit med åren och att den har yttrat sig mer 

eller mindre beroende på kundföretag. I de fall där uppdelningen inte var lika tydlig 

kunde det innebära att man åt lunch avdelningsvis snarare än att man valde att dela upp 

de fast anställa och bemanningskonsulterna var för sig enligt IP1. Då fick man bättre 

kontakt med de fast anställda också. Vidare så vittnar intervjupersonerna om att de i 

regel började sin anställning hos kunden med att utföra de allra enklaste 

arbetsuppgifterna för att sedermera övergå till att få mer ansvar. I vissa fall utförde 

bemanningskonsulten till och med samma uppgifter som ordinarie personal. Vilket IP1 

beskrev såhär: 

”När jag började arbeta så var uppgifterna väldigt monotona. Man var inhyrd för att 

lossa en container eller göra en specifik sak. Under de senaste fem åren så har jag varit 

mer involverad i verksamheten hos kundföretagen och deltagit i hela arbetskedjan. Det 

har blivit mer av ett riktigt jobb”. 

IP3 beskrev ett liknande scenario fast med andra ord: 

”Ju mer man lärde sig desto mer användbar blev man. Ibland kunde jag få arbeta på 

vilken avdelning som helst”. 

Några av bemanningskonsulterna talade om en social tröskel vilket innebar att de 

behövde anpassa sig till kundens anställda för att komma in i gruppen. En av dem 

beskrev att bra relationer ofta uppkommit med tiden medan en annan kände sig rotlös på 

grund av de olika kundföretag som denne varit verksam i. Avslutningsvis så berättade en 

av bemanningskonsulterna att den sociala anpassningen är en del av arbetet och ett 

verktyg för att kunna platsa i olika grupper och kundföretag. IP6 beskrev det enligt 

följande:  

”Det är en del av min yrkesroll att kunna anpassa mig till kunden och deras 

medarbetare”. 
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Vidare så berättade IP7 om en liknande typ av anpassning som IP6 fast denne talade om 

olika roller som man intog beroende på gruppstorlek. IP7 uttryckte sig då såhär: 

”Man anpassar sig beroende på vart man hamnar. Hamnar man i en liten grupp så 

måste man ta för sig. I en större grupp så kanske man gör det man blir tillsagd på ett 

annat sätt”. 

Vi upplever att det initialt har funnits en segregering på kundföretagen mellan 

bemanningskonsulterna och de fast anställda. Det som sedan har skett är att en process 

påbörjats där bemanningskonsulterna börjar omdefiniera sig själva socialt. Det kan 

exemplifieras genom att IP1 gick från att utföra monotona uppgifter till att få mer 

ansvar rent yrkesmässigt. I takt med att deras identitet bekräftades av kundens anställda 

fick de också mer ansvar.  

4.2.2 Samhörighet och sociala mönster 

Almqvist och Fritz (1995) gör en distinktion mellan tillhörighet och samhörighet. 

Tillhörighet är det den anställde känner innan denne har utvecklat några sociala band till 

en specifik grupp eller organisation. Med tiden då dessa band har utvecklas så kan 

personen börja känna samhörighet. Vi har än så länge beskrivit att relationer mellan de 

fast anställda och bemanningskonsulterna har växt fram med tiden. IP1 beskrev den här 

typen av framväxande relation på följande sätt: 

”Oftast har man nog bättre kontakt med sina bemanningskonsultkollegor än med den 

fasta personalen. Tidigare när jag har varit på samma kundföretag i ett par år så har 

man blivit mer som en i gänget. Man får med tiden vänner i kundföretaget som man kan 

snackat om allt möjligt med”. 

Dock så beskrev en av bemanningskonsulterna att denne i regel skyddar sig mot att lära 

känna människorna i kundförtaget. Vidare så berättade majoriteten av 

bemanningskonsulterna att de ofta titulerar sig som anställd av bemanningsföretaget 

snarare än som anställd hos kunden. Utifrån Almqvist och Fritz (1995) teori så menar vi 

att en tvetydig situation uppstår. Bemanningskonsulterna är ofta relationellt villiga att 

vara tillmötesgående mot de anställda i kundföretaget. Bemanningskonsulterna tyr sig 
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samtidigt främst till bemanningsföretaget och uppfattar kundföretaget som en kund. Vi 

hävdar därför att bemanningskonsulternas förmåga att känna samhörighet är splittrad.  

Goffman (1963) beskriver att samhörighet uppstår då individerna innehar gemensamma 

egenskaper och efterföljer vissa strukturella aspekter. Det här benämns också som 

sociala mönster. Under intervjuerna med bemanningskonsulterna så beskrev två av 

dessa varsitt fall av konfrontation hos ett kundföretag. Det ena fallet handlade om att 

IP6 hade utfört lastningen av ett fordon på ett inkorrekt sätt. Det här ledde i sin tur till 

att en konflikt uppstod mellan honom och personen som senare skulle urlasta fordonet. 

IP5 berättade även om hur han omedveten om kundföretagets strikta tidschema för 

utförandet av en specifik arbetsuppgift hade hamnat i en argumentation med kunden. 

Det här berodde på att kundföretaget ansåg att han tog för lång tid på sig när han utförde 

sin arbetsuppgift. Vidare beskrev IP4 att kundföretagen inom logistikbranschen ofta har 

fasta rutiner för hur man bör plocka och packa deras produkter. 

I det empiriska materialet så har förmågan att anpassa den sociala kompetensen stått i 

centrum. Det här skulle enligt Goffman (1963) ses som ett sätt att anpassa sina 

egenskaper efter det som passar en specifik grupp. Det som dock är än tydligare är de 

strukturella aspekter som bildar normer i ett kundföretag. Det har enligt vårt empiriska 

material yttrat sig genom att man bör lasta på ett visst sätt eller efterfölja ett specifikt 

tidschema. Avslutningsvis i empirin så talade en av bemanningskonsulterna om normer 

för hur nedpackning och plockandet av varor bedrevs hos kunden. Alla de exempel som 

vi beskrivit utgör strukturella aspekter som bidrar till sociala mönster inom en 

verksamhet. När de efterföljs bidrar det till skapandet av samhörighet och gemenskap. 

När de bryts genomförs sanktioner vilket vi också har sett exempel på. 

4.2.3 Personlig- och social identitet 

Haslam (2004) beskriver att identitetsbegreppet dels kan delas in i personlig identitet 

och social identitet. Personlig identitet består av individuella unika attribut medan social 

identitet består av attribut som man delar med andra. I social identitet är även 

yrkesidentitet inkluderat. I de empiriska material som har inhämtats så har 

intervjupersonerna hävdat att de har en kort inlärningsperiod. Det som dock skiljer 

bemanningskonsulterna åt är att vissa betraktade förmågan att lära sig snabbt som ett 
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individuellt karaktärsdrag medan andra pratade om det som något som var generellt för 

alla bemanningskonsulter. En av bemanningskonsulterna beskrev att man efter hand 

börjar se mönster mellan hur kundföretagen utför vissa arbetsuppgifter vilket underlättar 

inlärningsprocessen. IP1 berättade följande:  

”Man har provat väldigt mycket saker inom lagerarbete. De är uppbyggda på olika sätt 

och de har olika logistiksystem och arbetssätt. Jag har en väldigt kort inlärningsperiod 

när jag kommer till ett nytt kundföretag.  Jag har börjat se mönster mellan 

logistikverksamheterna hos kundföretagen”. 

En annan talade om en yrkesexpertis som har byggts upp med åren vilket gjort att denne 

lätt kan göra små justeringar och lära sig nya arbetssätt. IP5 beskrev följande: 

”Jag har ju den fördelen att jag har varit verksam inom yrket under en längre tid” 

Bemanningskonsulten beskrev fortsatt att han har förståelse för att det kan ta längre tid 

att lära sig rutinerna på en ny arbetsplats om man inte har samma yrkesrutin. IP5 

uttryckte sig vidare så här:  

”Har de inte samma yrkeserfarenhet så har de lite bekymmer att utföra 

arbetsuppgifterna emellanåt”. 

IP7 berättade under intervjutillfället att man måste gilla förändringar i sin omgivning. 

Bemanningskonsulten beskrev att man måste vara flexibel för att funktionera hos en 

kund. Vidare poängterade denne vikten av att kunna lära sig nya saker och träffa nya 

människor. Det handlar om att möta nya problem och kunna verka i nya miljöer. 

Bemanningskonsulten uttryckte sig vid tillfället såhär: 

”Ska man vara bemanningskonsult så måste man gilla förändringar och inte stanna 

upp.  Man måste vilja lära sig nya saker hela tiden”. 

Fortsatt berättade IP7 följande: 

”Jag försöker anpassa mig till nya arbetssätt, vara lyhörd samt skriva ner och fråga 

mycket”. 
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Utifrån Haslam (2004) uppdelning av identitetsbegreppet så har vi kunnat urskilja att 

bemanningskonsulterna ser förmågan att lära snabbt som antingen ett individuellt 

karaktärsdrag eller något som spänner över hela yrkesgruppen. Eftersom det här är 

något som har nämnts av samtliga intervjupersoner så har vi kommit att betrakta det 

som en del av bemanningskonsulternas sociala identitet och således även deras 

yrkesidentitet. Avslutningsvis har vi sett att IP1 kunnat se mönster inom yrkesutövandet. 

I IP7 fall så fanns däremot en strävan att anpassa sitt yrkesutövande.  I intervjun med 

IP7 kunde vi se indikationer på att denne försökte dela attribut med de anställda på 

kundföretaget. Det skulle i så fall vara i enlighet med det som Haslam (ibid) benämner 

som skapandet av social identitet.  

4.2.4 Social identitet och kategorisering 

Haslam (2004) skriver att social identitet kan brytas ner i olika underkategorier för att 

ytterligare kategorisera individens sociala identitet. Det här kan exemplifieras genom att 

yrket lärare delas in i grundskolelärare, gymnasielärare och universitetslärare. Hur de 

sociala kategorierna delas in beror helt på till vilken grad man definierar sig eller inte 

definierar sig med en kategori av människor enligt Haslam (ibid). Under intervjuerna så 

beskrev en av bemanningskonsulterna en uppdelning mellan de fast anställda och 

bemanningskonsulterna. Bemanningskonsulten beskrev att han fick känslan av att de 

fast anställda sågs som A-laget medan de temporärt anställda sågs som ett B-lag.  Enligt 

en av bemanningskonsulterna så har gränsen mellan de två grupperingarna blivit 

tydligare då vissa har sett dem som konkurrenter. Vidare så har vi sett tendenser till att 

man som bemanningskonsult titulerar sig utefter sin profession men att man även väljer 

att återspegla sin anställning bakåt mot bemanningsföretaget. IP6 uttryckte sig enligt 

följande:  

”Jag skulle presentera mig utifrån min yrkesroll i kundföretaget men även spegla det 

bakåt och nämna att jag är anställd av bemanningsföretaget”. 

IP7 valde att kategorisera sig efter sin yrkesgrupp och sina kunskaper: 

”Jag presenterar mig som bemanningskonsult och berättar därefter vad jag är 

specialiserad inom”. 
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Vi har enbart sett ett exempel på en bemanningskonsult som hävdade att denne var 

anställd av kundföretaget via sitt bemanningsföretag. Utifrån kategoriseringen av social 

identitet och yrkesidentitet som Haslam (2004) beskriver så kan man urskilja att 

bemanningskonsulterna i majoriteten av fallen kategoriserar sig efter sin yrkesgrupp 

eller utifrån bemanningsföretaget. Vi har också kunnat se en intern kategorisering hos 

kundföretagen i de fall som de fast anställda inte har varit tillmötesgående. Det har i 

sådana fall exempelvis yttrat sig i det som en av bemanningskonsulterna beskrev som 

ett A- och ett B-lag.  

4.2.5 Identitet som en jämförande process 

Lacan (1949) hävdar att formandet av identiteten är en jämförande process med 

individer. Individerna beskrivs enligt Lacan (ibid) som ett objekt eller som ”den andre”. 

”Den andre” kan hjälpa en individ att förstå sin egen otillräcklighet. Genom den 

förståelsen kan individen också transformeras och uppnå ett ideal-jag. 

Bemanningskonsulterna beskrev som tidigare nämnt en uppdelning mellan de fast 

anställda och sig själva. Det benämndes då som ett A- och ett B-lag. IP1 beskrev det här 

på följande sätt: 

”När man kommer till kunden så umgås man inte på samma sätt med de anställda på 

kundföretaget. En del kundföretag ser det som ett A-lag och ett B-lag. De själva är 

självklart A-laget och de inhyrda är B-laget. Det kan återspegla sig ganska tydligt 

genom hur man har raster under olika tider”. 

En av bemanningskonsulterna berättade fortsatt om en strävan att nå A-laget och kanske 

erbjudas en fast anställning. Det är något han försöker uppnå genom hårt arbete och 

social interaktion för att smälta in i gruppen som han är verksam inom. En annan 

bemanningskonsult berättade fortsatt om en strävan att lära sig så mycket som möjligt 

för att på så viss bli mer värdefull och svårutbytbar. IP2 beskrev det så här: 

”Jag menar att man kanske inte ska bli oumbärlig men inte långt därifrån. Det kan vara 

en kund som säger att den vill byta bemanningsföretag eftersom det företaget är 

billigare. Då kan man ställa sig frågan om de gör lika mycket som oss. Jag försöker 

nämligen utföra mina arbetsuppgifter till 110 % och kanske lite till. För gör du inte det 

så får du inte heller komma tillbaks”. 
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Fortsatt så berättade IP7 under intervjun att han flera gånger blivit erbjuden fast 

anställning men att han i dagsläget ville fortsätta som bemanningskonsult. Anledningen 

till det var att han trodde sig ha en större möjlighet att utvecklas inom sitt yrke om han 

fortsatte som bemanningskonsult jämfört med om han vore fast anställd. IP7 särskilde 

sig därmed från majoriteten av bemanningskonsulterna då denne ville utvecklas snarare 

än att stanna på en arbetsplats under en längre tid.  

Utifrån det Lacan (1949) skriver då han hävdar att identitetskapande sker utifrån en 

jämförandeprocess så kan vi se ett scenario där majoriteten av bemanningskonsulterna 

jämför sig med de fast anställda där vissa eftersträvar att inta en liknande roll som dem. 

På så vis försöker bemanningskonsulten att efterlikna ”den andre” som i det här fallet är 

de som är fast anställda av kundföretaget. Det har också yttrat sig genom att vissa av 

bemanningskonsulterna vill stanna hos kundföretaget. IP7 berättade att denne flera 

gånger hade avstått erbjudande om fast anställning. IP7 hänvisade då till att denne inte 

ville stanna upp i sin utveckling. Vi tror att IP7 i det här fallet såg ”den andre” som 

målbilden av sig själv, det vill säga den individ han kunde bli i framtiden om han 

fortsatte att utvecklas inom sitt yrke snarare än att jämföra sig med de fast anställda. 

4.3 Temporära grupper 

De Cuyper et al. (2008) definierar också ett antal skillnader mellan den temporära- och 

den fasta anställningen. Den temporära anställningen sker under en begränsad och oftast 

bestämd tidsperiod. Den fasta anställningen är däremot oftast en pågående anställning 

som inte upphör vid ett specifikt datum eller tillfälle. Solomon och Gunsch (1992) 

beskriver även hur lojalitet hos en anställd manifesteras genom dennes strävan att vara 

en del av organisationen på lång sikt. Vår utgångspunkt har varit att se hur lojalitet 

påverkas då bemanningskonsulterna verkar hos kundföretagen under en begränsad 

period i temporära grupper. 

Majoriteten av respondenterna berättade under intervjuerna att de varit temporärt 

anställda av olika kundföretag under sin anställning på respektive bemanningsföretag. 

IP1 beskrev att denne tycker att det är kul att växla mellan olika kundföretag och byta 

arbetsuppgifter. Samma bemanningskonsult berättade fortsatt att det är enklare att se 
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mönster i de olika verksamheterna när man har varit aktiv i flera kundföretag. Under 

intervjun så uttryckte sig IP1 enligt följande: 

”Det som kan vara trist med att verka i kundföretag under en kort period är att man 

endast får arbeta under paniksituationer”. 

IP1 beskrev fortsatt att vissa tidperioder kunde vara extra påfrestande. Respondenten 

exemplifierade en sådan tidsperiod som röda dagar. Under intervjun med IP2 så 

berättade denne att han hade haft tur då han hade fått vara på samma kundföretag under 

en längre period. IP2 poängterade även att han hade varit verksam i det nuvarande 

kundföretaget i snart 2 år. IP2 beskrev vidare att denne tyckte att det kunde vara 

påfrestande att arbeta enskilda dagar hos kundföretaget då denne i dagsläget blev 

anställd veckovis. IP2 uttryckte sig enligt följande under intervjun:  

”Om jag gör ett dåligt jobb så finns det alltid en risk att jag blir utbytt från en vecka till 

en annan”. 

IP5 vittnade också om ett scenario där denne inte visste vilken arbetsplats som denne 

skulle befinna sig på under vissa tidsperioder. IP5 berättade följande: 

”Oftast får man veta i slutet av veckan att det inte behövs någon personal under 

nästkommande vecka. Dock brukar de höra av sig under början av nästkommande 

vecka och fråga ifall man är sugen på att jobba”. 

IP5 beskrev att det är viktigt att ställa upp om arbetsmöjligheter erbjuds så att ingen 

annan tilldelades arbetspassen. IP5 talade fortsatt om att det här leder till svårigheter att 

planera för några andra aktiviteter då det är ovisst hur arbetsbördan ser ut från vecka till 

vecka.  

Majoriteten av respondenterna har beskrivit att de har arbetat i kortare perioder hos 

olika kundföretag under sin tid som bemanningskonsultanställd. Det här kan tydligt 

återkopplas till den definition som De Cuyper et al. (2008) gör gällande temporära 

anställningar. De intervjuade berättade även sin syn på hur det är att verka i en temporär 

grupp. IP1 såg den temporära gruppen som en möjlighet att få insyn i nya verksamheter. 

Dennes synsätt skiljer sig från några av de andra respondenterna som tycker att det är en 

nackdel att det finns en osäkerhet gällande när och hur mycket dessa ska få arbeta. Vi 
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menar att det senare resonemanget kan ses som en tydlig konsekvens av de temporära 

grupperna. IP2 beskrev det som tur att denne fått vara på ett kundföretag under en 

längre period. Det här hävdar vi kan kopplas till Solomon och Gunsch (1992) definition 

av lojalitet då denne strävar efter att få vara en del av en och samma organisation under 

en längre period. IP1 menar vi har en annan strävan i att få vara runt på flera olika 

kundföretag och temporära grupper. Utifrån Solomon och Gunsch (1992) resonemang 

så hävdar vi att IP1 och IP2 har olika strävan i sitt arbete. IP1 manifestation av lojalitet 

mot kundföretagen skiljer sig ifrån Solomon och Gunsch (1992) definition. Vi menar att 

strävan att verka inom en organisation på lång sikt sett olika ut för 

bemanningskonsulterna vilket kan kopplas till de olika behov och mål som dessa har. 

4.3.1 Behov och mål 

Nilsson (1993) beskriver att behov och mål är de två främsta anledningarna till att 

människor förenas. Nilsson (ibid) menar fortsatt att många individuella behov endast 

kan uppfyllas av andra människor i form av bekräftelse och uppmuntran. När behov 

delas och uppfylls av individer så skapas dessutom en delad målsättning inom gruppen. 

Han beskriver även hur mål kan ses utifrån individuella- och gruppmål. Nilsson (ibid) 

beskriver att det är gruppens mål som driver en grupp att arbeta som en enhet. Ifall en 

konflikt uppstår mellan de egna målen och gruppens mål kommer de personliga målen 

oftast att segra. Ifall en sådan konflikt uppstår så poängterar Nilsson (ibid) att de 

enskilda deltagarna inom en grupp skapar en privat dagordning för sitt arbete.  

IP1 beskrev att när denne är ute på kortare uppdrag hos kundföretaget så blir de 

kortsiktiga målen som företaget ställer den målsättning som denne har med sitt arbete. 

Målen blir således ett kvitto på att man lyckats med sitt arbete. Dessa mål hävdade IP1 

ofta är resultatinriktade vilket också tydliggör vad som ska utföras av 

bemanningskonsulten. Överlag trodde IP1 att tävlingsinriktade människor passar in i en 

sådan miljö där individerna ständigt utsätts för nya kortsiktiga mål. IP4 beskrev att 

inlärningsprocessen som denne tagit del av hos kundföretaget blir dennes mål för att 

göra ett bra jobb på kundföretaget. IP4 beskriver vidare att denne inte känner till 

kundföretagets mål och värderingar, utan att inlärningsprocessen blir dennes 

referensram för att utföra ett bra jobb. IP5 berättade hur denne sett olikheter mellan sina 

egna mål och organisationens mål. Det här har emellanåt uppmärksammats av 
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kundföretaget som då försökt styra denne mot organisationens mål och värderingar. IP5 

menade att det är kopplat till att denne då fått ytterst lite information och utbildning från 

kundföretaget.  IP5 beskrev hur denne fått bekräftelse för sin insats på vissa 

kundföretag: 

”Ibland så har man fått en klapp på axeln från de anställda på kundföretaget. Jag 

tycker det är kul när man får bekräftelse från de fast anställda att jag gör ett bra jobb”. 

IP6 beskrev att han blivit väl bemött av de närmsta cheferna och majoriteten av 

anställda på det senaste kundföretaget. IP6 tyckte även att det är lättare att ta till sig 

kundföretagets värderingar om denne blev väl bemött. IP6 hävdade även att denne alltid 

försöker sträva efter kundföretagets värderingar och se till deras bästa. IP7 beskrev hur 

denne främst utgår från de kortsiktiga målen som sätts upp för dennes tid inom 

verksamheten. IP7 hävdade att denne överlag får ta del av organisationens mål och 

värderingar men att han främst utför sitt arbete utifrån de kortsiktiga mål som satts upp. 

Många av respondenterna konstaterade att de fått ta del av något sorts mål hos 

kundföretaget. Det är antingen kopplat till organisationens mål eller värderingar eller 

mer kortsiktiga mål gällande vad som ska utföras av bemanningskonsulten. Utifrån 

Nilssons (1993) teori där människor förenas kring mål så kan vi se att många av 

bemanningskonsulternas strävar mot de kortsiktiga målen för att få bekräftelse på att de 

utfört ett bra arbete. Han beskriver även hur vissa individuella behov endast kan 

uppfyllas av andra individer i termer av bekräftelse. Ett gemensamt mönster som vi sett 

hos bemanningskonsulterna är att dessa uppfyller det individuella behovet gällande 

bekräftelse genom att nå de kortsiktiga målen som satts upp av kundföretaget. Vi anser 

att kundföretagen genom de kortsiktiga målen har skapat en möjlighet för 

bemanningskonsulterna att uppfylla ett individuellt behov i termer av bekräftelse. Dock 

har de i många fall skett genom att de själva klarat av de kortsiktiga målen. Endast IP5 

beskrev hur denne fått uppmuntran från kundföretaget då han utfört ett bra arbete. Vi 

menar att en majoritet av bemanningskonsulterna strävar efter att utföra ett bra arbete 

hos kundföretagen. Ifall den majoriteten inte får någon uppmuntran från kundföretagen 

för sitt arbete så kan de istället bekräfta sitt eget arbete genom att uppfylla de kortsiktiga 

målen. På så vis menar vi att bemanningskonsulterna uppfyller ett individuellt behov 

utan att få bekräftelse från andra människor. Nilsson (1993) konstaterar att mål kan ses 
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utifrån individuella- och gruppmål. IP5 beskrev i sitt resonemang att denne sett 

olikheter mellan dennes och organisationens mål och värderingar. Denne berättade även 

att det är tätt kopplat till brist på information från kundföretagets sida. Vidare menade 

IP6 att denne blivit väl bemött av sina överordnade på kundföretaget vilket gjorde det 

lättare att ta till sig kundföretagets värderingar. Utifrån Nilssons (ibid) resonemang 

hävdar vi att kundföretaget har en möjlighet att styra bemanningskonsultens 

individuella mål mot organisationens mål. Det här görs genom att bemöta 

bemanningskonsulterna på ett bra sätt samt ge dem tydlig information om 

organisationens mål och värderingar och hur de ska utföra sitt arbete. Ifall 

bemanningskonsulterna får bristfällig information från kundföretaget så kan det leda till 

att denne skapar en egen dagordning för sitt arbete i likhet med Nilsson (1993) 

definition. Vi hävdar att det finns en skillnad mellan IP5 och IP6 utsagor. IP6 blev väl 

bemött och ville följa kundföretagets värderingar medan IP5 beskrev den bristfälliga 

informationen som något som ledde till att denne kom att följa sina egna mål då 

gruppens mål inte var tydliga nog. Därför anser vi att organisationen kan styra de 

individuella målen mot gruppens mål genom att tillgodose de anställda med bland annat 

information.  

4.4 Lojalitet 

Meyer och Herscovitch (2001) skriver att den generella definitionen av lojalitet ses som 

ett stabiliserande och förpliktande av individens beteenden gentemot organisationen. 

Det här leder i sin tur till att individen binds till ett visst agerande mot verksamheten.  

Under intervjuerna beskrev många av respondenterna att de vill göra ett bra jobb hos 

kundföretagen, både för att visa sig lojala mot bemanningsföretaget men också för att ha 

sin egen rygg fri från klagomål från kundföretagets sida. Ett fåtal av respondenterna 

beskrev att de försöker vara så lojala som det går utan att ta personlig skada. IP1 var en 

av dem som berättade att denne försökte vara lojal mot bemanningsföretaget genom att 

utföra ett bra jobb gentemot kunden. Samma bemanningskonsult menade att denne 

stärker bemanningsföretagets rykte och får möjlighet till fler arbetstillfällen hos 

kundföretagen. IP1 beskrev följande: 
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”Jag försöker vara så lojal som möjligt så länge jag inte tar personlig skada av det 

genom att arbeta och ställa upp för mycket”. 

Vidare eskrev IP3 att bemanningsföretaget inte skulle behöva lida på grund av att de 

hamnade i konflikt på kundföretaget. IP3 hävdade följande: 

”Man får anpassa sig och ta lite skit för att hålla ryggen fri mot bemanningsföretaget”. 

Att göra ett bra jobb gentemot kundföretaget för att visa sig lojal mot 

bemanningsföretaget kan kopplas till det Meyer och Herscovitch (2001) beskriver som 

ett förpliktande av individens beteende. Båda dessa exempel tyder på att 

bemanningsföretaget i det här avseendet har förpliktigat ett visst beteende hos 

bemanningskonsulten mot sin organisation. Det som är intressant är att förpliktigandet 

av ett visst beteende och agerande mot bemanningsföretaget påverkar 

bemanningskonsultens inställning till att utföra ett bra jobb hos kundföretaget. Det här 

hävdar vi skiljer sig från Meyer och Herscovitch (2001) definition då de inte definierar 

hur förpliktande av individens agerande och beteende kan se ut i ett interorganisatoriskt 

sammanhang.   

Mowday et al. (1981) beskriver även att lojalitet mot organisationen skapas av dess 

egna medlemmar. Den uppstår genom en långsam process där medarbetarna reflekterar 

över sin arbetssituation och de erfarenheter de fått inom organisationen.  

En av respondenterna berättade att denne tycker att kundföretagen blivit bättre på att 

släppa in bemanningskonsulterna i verksamheten och att man då är redo att gå ett steg 

längre för att göra ett så bra arbete som möjligt. IP1 berättade att man numera kanske 

stannar fem minuter extra än sitt arbetspass och städar undan efter sig och gör lite 

utöver det man ska. IP1 beskrev vidare att så inte alltid hade varit fallet:  

”Tidigare så gav kundföretagen oss mer okvalificerade och monotona 

arbetsuppgifter. Då fokuserade jag mer på tiden och stämplade ut direkt när 

klockan blev fyra eller när passet var slut”. 

IP3 berättade fortsatt att det är tufft att lämna ett företag som man arbetat i under en 

längre period.  Respondenten beskrev att det ibland kunde kännas som att man precis 

tagit sig över en tröskel och blivit en i gänget för att sedan kort därefter tvingas byta 
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kundföretag. IP3 talade om att det ofta tar lite tid att hitta sin plats i kundföretagen. IP3 

beskrev situationen då han lämnade ett kundföretag enligt följande:   

”Jag var ju på ett kundföretag i åtta år vilket gjorde att det kändes som att jag 

lämnade ett jobb som jag var fast anställd på”. 

IP2 talade även om att tidslängden på kundföretaget påverkat denne då man på ett annat 

sätt blivit en del av arbetslaget när man varit verksam hos kunden en längre tid. IP2 

beskrev vidare att längre anställningsperioder av bemanningskonsulter i regel brukar 

hanteras på ett bra sätt av kundföretag. Respondenten hävdade att kundföretagens 

behandling av bemanningskonsulterna bland annat kunde yttra sig enligt följande:   

”Ibland har vi fått delta vid firmafester och liknande aktiviteter”. 

En del av respondenterna bekräftade att en viss reflektion har skett kring deras 

arbetssituation. IP3 beskrev det här som att denne kommit över en tröskel. Andra 

respondenter poängterade att de blivit en del av gänget efter att ha arbetat en längre tid 

på samma kundföretag. Det här menar vi kan återkopplas till Mowday et als. (1981) 

definition där de hävdar att lojalitet uppstår genom att medlemmarna reflekterar över sin 

arbetssituation. IP1 beskrev att denne i dagsläget gör lite utöver det vanliga arbetet 

vilket vi kan se som att denne utvecklat en lojalitet mot kundföretaget. IP1 beskrev 

fortsatt att det här är kopplat till att kundföretagen på senare tid har blivit bättre på att 

hantera bemanningskonsulterna. De mönster vi har kunnat se i respondenternas svar är 

att lojalitet både skapas av medarbetarna och kundföretaget. Det skiljer sig ifrån 

Mowday et als. (1981) resonemang då de påstår att lojalitet endast skapas genom 

medarbetarna i organisationen. 

4.4.1 Riktad lojalitet 

Alvesson (2000) beskriver hur lojalitet är riktad eller sammankopplad med ett objekt. 

Objektet kan vara arbetsgivaren, arbetskamrater, lagar och regler. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) gör en liknande definition där de beskriver lojalitet som:  

”… en persons villighet att ställa upp för en annan person. Lojalitet innebär således att 

vi kan lita på att en person inte handlar opportunistiskt i förhållande till den eller de 

man är lojal mot”. (Kaufmann & Kaufmann, 2010, s. 485). 
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Skillnaden mellan dessa två definitioner av lojalitet är att Kaufmann och Kaufmann 

(2010) beskriver att en individ endast kan vara lojal mot en person och inte ett ting 

medan Alvesson (2000) beskriver att lojalitet även kan riktas mot lager och regler. 

Likheten mellan teorierna är att de båda beskriver att lojalitet är sammankopplad med 

ett objekt som man ska vara lojal gentemot. De Cuyper et al. (2008) hävdar även att 

bemanningskonsulterna präglas och utövar lojalitet mot fler än en organisation. De 

Cuyper et al (ibid) skriver att lojaliteten oftast riktas mot kundföretaget. Dock varierar 

resultatet beroende på anställningslängd hos bemanningsföretaget och hur många 

kunduppdrag bemanningskonsulten varit på. Även Von Hippel et al. (1997) beskriver 

hur lojalitet hos bemanningskonsulten riktas olika beroende på andra faktorer. De 

poängterar även att dessa faktorer kan vara möjlighet till annan anställning, strävan efter 

en fast anställning samt nöjdhet med överordnade på kundföretagen. 

Alla respondenter diskuterade lojalitet utifrån någon form av objekt. Objektet kunde 

dock variera. I IP4 fall så beskrev denne att vid kortare anställningsperioder hos 

kundföretag så riktades främst lojaliteten mot bemanningsföretaget. 

Bemanningskonsulten upplevde kundföretagen som en verksamhet som denne skulle 

utföra ett specifikt arbete åt. IP 4 beskrev även att denne började arbeta på 

bemanningsföretaget då denne var i akut behov av ett jobb.  IP3 berättade att denne 

kände en stark lojalitet gentemot bemanningsföretaget. Bemanningskonsulten 

konstaterar fortsatt att längden på anställningen hos kundföretaget spelade en avgörande 

roll för att denne skulle kunna känna sig lojal mot kunden. Längre anställningsperioder 

har bidragit till en högre grad av lojalitet enligt respondenten. IP3 beskrev fortsatt sin 

lojalitet såhär: 

”På kundföretagen är det främst personalen och produkterna som jag anser mig vara 

lojal mot”. 

Vidare beskrev IP3 att denne kunde påminnas om sin anställning hos en kund via 

produkter som denne hade varit med och producerat. Respondenten berättade att 

produkterna fick denne att minnas en tidigare period i sitt liv och de personer denne 

arbetade med vid tidpunkten. IP1 hävdade att denne oftast fått bäst kontakt med de 

andra bemanningskonsulterna på kundföretaget och betraktade sig som mest lojal mot 

bemanningsföretaget.  Vidare så talade IP1 om att denne under sin långa tid på 
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bemanningsföretaget hade sett de flesta industrierna och lagerverksamheterna i trakten. 

På så vis menade respondenten att denne hade god insyn i hur branschen fungerar. IP5 

berättade under intervjun att denne anser sig själv vara lika involverad i båda 

verksamheterna. Bemanningskonsulten påstod att denne såg alla organisationer som 

likvärdiga och menade att det kunde ha att göra med dennes långa erfarenhet inom 

yrket. Fortsatt berättade bemanningskonsulten följande: 

”Jag brukar ha lätt att ty mig till andra personer på kundföretaget med liknande 

position”. 

IP5 talade om att de med samma typ av tjänst ofta har större förståelse för hur det är att 

arbeta inom yrket och vistas på nya företag.  IP6 berättade under sin intervju att denne 

känner sig mer lojal och delaktig i kundföretaget än bemanningsföretaget. 

Bemanningskonsulten trodde att det här kunde ha att göra med kundföretagets vana att 

hantera bemanningskonsulter. Respondenten beskrev att vissa kundföretag välkomnade 

och introducerade denne till hur verksamheten bedrevs. Det här beskrev 

bemanningskonsulten som typiskt för de uppdrag denne hade haft under de senaste 1,5 

åren.  IP6 berättade om sin tidigare arbetssituation:  

”Tidigare så har det ibland varit svårt att smälta in i kundföretagets verksamhet och då 

anser jag mig vara lojal mot bemanningsföretaget i största möjliga mån”. 

IP7 berättade fortsatt att denne tidigare hade riktat sin lojalitet mot bemanningsföretaget 

främst. Bemanningskonsulten menade vid tidpunkten att ett bra intryck hos 

kundföretaget potentiellt skulle kunna leda till fler kunder och att det goda ryktet spred 

sig. IP1 berättade även hur denna utövar lojalitet mot kundföretaget: 

”Med insyn i verksamheter får man också ta del av specifik företagsinformation från 

varje kundföretag gällande inkommande kunder och kundorders. Det här är information 

som jag inte sprider vidare till andra kundföretag. Jag håller den principen till 100 %”.  

Av respondenternas svar har vi kunnat se ett tydligt mönster där lojalitet är riktad mot 

ett objekt vilket vi menar överensstämmer med Kaufmann och Kaufmann (2010) samt 

Alvesson (2000) definition. Objekten har i respondenternas fall varit 

bemanningsföretaget, kundföretaget, andra bemanningskonsulter på kundföretaget, 
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professionen samt de produkter som kundföretaget producerat. Ett ytterligare empiriskt 

mönster som har setts är att lojalitet riktas mot människor snarare än ting. Det som dock 

är anmärkningsvärt i det empiriska materialet är att IP3 även riktar sin lojalitet mot 

produkterna denne har varit med att producera. Det här särskiljer sig från det övriga 

mönstret där lojaliteten riktades mot människor. Det som bör tilläggas är att individen 

som riktat sin lojalitet mot produkterna även är den som vistats längst tid på ett och 

samma kundföretag. Respondenten är även den enda som beskrivit att den känt sig som 

fast anställd på kundföretaget vilket vi menar kan kopplas till varför dennes svar skiljer 

sig från majoriteten av respondenternas utsagor. Utifrån Alvessons (2000) resonemang 

menar vi att bemanningskonsulten även kan utveckla lojalitet mot ett ting och att 

tidsaspekten blir väsentlig för att en sådan lojalitet ska skapas hos 

bemanningskonsulten. Många av respondenterna beskrev även att de är lojala mot fler 

än en organisation. I respondenternas svar har vi inte kunnat se någon tydlig tendens av 

att lojalitet främst riktas mot bemannings- eller kundföretaget vilket delvis 

överensstämmer med De Cuyper et al. (2008) resonemang. De Cuyper et al. (ibid) 

konstaterar att lojalitet främst riktas mot kundföretaget men att det finns en stor 

variation i resultatet. Vi hävdar att det senare har kunnat ses i vårt empiriska material. 

En tendens av riktning av lojaliteten som vi dock kunnat se är att respondenterna ofta 

inleder med att nämna bemanningsföretaget som den organisation som de ser sig mest 

lojala mot. Dock beskriver vissa av dem även i efterhand att de även anser sig vara 

lojala mot kundföretaget. Den här lojaliteten yttrar sig genom att genomföra 

arbetsuppgifterna så bra som möjligt, ge bemanningsföretaget ett gott rykte och sträva 

efter att följa kundföretagets mål och värderingar. Vi har även kunnat se tendenser av att 

andra faktorer påverkar hur bemanningskonsulten riktar sin lojalitet. Två exempel på 

sådana faktorer från empirin är anställningslängd på kund- och bemanningsföretaget 

samt välkomnandet hos kunden vilket även De Cuyper et al. (2008) nämner. Von Hippel 

et al. (1997) beskriver även hur riktning av lojalitet hos bemanningskonsulterna kan se 

olika ut beroende på andra faktorer. Hos några av bemanningskonsulterna har vi kunnat 

se att det finns en tydlig riktning av lojaliteten som följer samma resonemang som Von 

Hippel et al. (ibid). IP4 beskrev sig som mest lojal mot bemanningsföretaget då denne 

varit arbetslös innan sin anställning på bemanningsföretaget. Det här menar vi är i linje 

med den definition som Von Hippel et al. (1997) gör beträffande riktning av lojaliteten. 
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Vidare beskrev IP6 att denne blivit väl omhändertagen och välkomnad på det senaste 

kundföretaget av de närmsta cheferna. Bemanningskonsulten beskrev att denne ibland 

känner att den tillhör kundföretaget mer än bemanningsföretaget. Vi menar att 

bemanningskonsulten i likhet med Von Hippel et al. (1997) resonemang tyr sig till 

kundföretaget då denne upplevt att denne blivit välkomnad av de överordnade. Utifrån 

bemanningskonsultens resonemang anser vi att de överordnades vana att hantera 

bemanningskonsulter kan ha en påverkan på hur lojal bemanningskonsulten är gentemot 

kundföretaget.  

Många av respondenterna har även berättat hur de vill genomföra ett bra arbete. Utifrån 

Kaufmann och Kaufmann (2010) resonemang skulle det kunna vara ett agerande från 

bemanningskonsulternas sida som tyder på att de inte vill handla opportunistiskt 

gentemot kundföretaget. IP1 var den som tydligast diskuterade det opportunistiska 

beteendet då denne beskrev att den inte sprider vidare företagsspecifik information som 

denne fått ta del av från kundföretagen. Ett sådant agerande går i linje med Kaufmann 

och Kaufmann (2010) definition av lojalitet då denne inte har agerat opportunistiskt 

gentemot kundföretagen. 

4.4.2 Perspektiv på lojalitet 

Meyer och Allen (1991) beskriver hur lojalitet kan ses utifrån tre perspektiv. De tre 

perspektiven är enligt dem: (1) känslomässig -, (2) formell- samt (3) normativ lojalitet. 

Många av respondenterna beskrev att de anknytit till de olika organisationerna inom det 

interorganisatoriska sammanhanget på olika sätt. IP1 berättade under sin intervju att 

denne alltid haft möjlighet att träffa och ringa sina chefer på bemanningsföretaget.  

Bemanningskonsulten hävdade fortsatt att denne alltid kunde prata med cheferna och de 

resterande anställda.  IP1 berättade att när denne började på bemanningsföretaget för 13 

år sedan så var många av de anställda kompisar sedan innan. Bemanningskonsulten 

berättade att han hade sett att de som varit på bemanningsföretaget under en längre 

period knutit an till företaget på ett annat sätt än de som har varit anställda under en 

kortare period.  Enligt IP1 så hade de anställda som varit verksamma i organisationen en 

kortare tid gnällt över att de inte har kunnat få något fast jobb.  IP1 berättade fortsatt att 

dessa endast närvarat på arbetet för att lyfta en inkomst. Vidare så beskrev IP1bland 

annat hur bemanningsföretaget har hanterat dennes personliga krav: 
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”För min egen del så har bemanningsföretaget lyckats hantera de personliga krav som 

jag har från familjen, vilket underlättat för mig att känna mig lojal mot 

bemanningsföretaget”. 

I vårt samtal med IP2 så beskrev denne att han skyddat sig från att anknyta till 

medarbetare på ett personligt plan under kortare anställningar hos kundföretag.  

Anledningen till det var enligt honom själv vetskapen om att han snart skulle få lämna 

verksamheten. IP2 beskrev ett sådant scenario: 

”Det har tidigare varit ganska jobbigt att lämna kundföretag och personal som jag 

anknytit till känslomässigt, så nu försöker jag undvika det så gott det går”. 

IP2 berättade att denne försökte att genomföra sitt arbete till 110 % för att visa sin 

arbetsvilja gentemot kundföretaget. Bemanningskonsulten beskrev fortsatt att dennes 

förhoppning var att få ytterligare förtroende från kundföretaget och en möjlighet att 

arbeta vidare på samma kundföretag. IP3 beskrev vid intervjutillfället ett denne blev 

erbjuden fast anställning hos kundföretaget som denne arbetat på under åtta år. Dock 

bestämde sig IP3 för att lämna kundföretaget och återvända till bemanningsföretaget. 

Vid tillfället kände sig inte bemanningskonsulten speciellt orolig över att denne inte 

skulle få något nytt jobb då han var fast anställd av bemanningsföretaget. IP3 kände 

dock följande i den stunden: 

”Det var känslomässigt jobbigt att lämna kundföretaget”. 

Bemanningskonsulten berättade att det hade visat sig att denne hade gjort rätt val.  

Kundföretaget bestämde sig ett halvår efter att IP3 slutat att göra nedskärningar i 

verksamheten. IP3 berättade att denne antagligen hade varit en av de som tvingats att 

sluta på kundföretaget om han hade varit kvar.  Bemanningskonsulten beskrev att det i 

efterhand kändes bättre att lämna kundföretaget på egen hand istället för att tvingas bort 

från verksamheten.  IP3 berättade att han innan sitt längre uppdrag hade haft ett antal 

dagsuppdrag för olika kundföretag. IP3 lyfte då fram följande:  

”Jag tycktes kunna se en tydlig konkurrens mellan bemanningskonsulterna och de fast 

anställda”. 
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IP3 hävdade att det här antagligen berodde på att bemanningskonsulterna gjorde att de 

fast anställda inte hade någon möjlighet att arbeta övertid. Den här konkurrensen gjorde 

det svårt att interagera med de fast anställda då de såg dem som ett hot mot deras 

anställningar enligt IP3. I intervjun med IP7 beskrev denne att den lojalitet som han 

kände mot kundföretaget hade växt fram med tiden. Bemanningskonsulten påstod vid 

samtalet att den känslomässiga lojaliteten som han i dagsläget kände främst grundades i 

att han hade varit verksam i bemanningsföretaget i snart sex år.  IP7 hävdade fortsatt att 

denne hade blivit erbjuden fast anställning på många av kundföretagen men att denne 

hade valt att tacka nej till dessa erbjudanden då han påstod att det skulle hämma dennes 

personliga utveckling.  Bemanningskonsulten talade om lojalitet och sin personliga 

utveckling enligt följande:  

”Jag tror att både min känslomässiga anknytning mot bemanningsföretaget och strävan 

efter en personlig utveckling i yrkesutövandet har lett till att jag valt att stanna hos 

bemanningsföretaget och i konsultrollen”. 

Respondenternas berättelser tyder på att det finns flera inslag hos dem av de olika 

perspektiven på lojalitet som Meyer och Allen (1991) beskriver. Som tidigare nämnt i 

empirin så har vi kunnat se att bemanningskonsulterna vill utföra ett bra jobb hos 

kundföretagen, antingen för att rättfärdiga sig själva eller för att visa lojalitet mot 

bemanningsföretaget. Termen ”att göra ett bra jobb” är ett mönster hos majoriteten av 

bemanningskonsulterna. Det här kan tydligt kopplas till det Meyer och Allen (ibid) 

beskriver som normativ lojalitet. Det uppstår en pliktkänsla gentemot arbetsgivaren från 

bemanningskonsulternas sida som de försöker leva upp till av olika anledningar. Det 

menar vi även bekräftas av IP1 som beskrev att ett kvitto på en prestation ges genom att 

man uppfyller de kortsiktiga målen som kundföretaget satt. Intervjupersonerna berättade 

även om lojalitet och hängivenhet som vi menar kan kopplas till den formella- och 

känslomässiga lojaliteten. Den känslomässiga lojaliteten menar vi manifesteras av bland 

annat IP1 som beskrev att bemanningsföretaget tagit hänsyn till dennes personliga krav 

gällande familjen vilket ledde till att denne lättare kunde vara lojal mot 

bemanningsföretaget. Ett sådant resonemang från IP1 kan diskuteras och utvecklas 

utifrån Alvesson (2000) som beskriver att organisationen kan upprätthålla den anställdes 

lojalitet. Det här görs genom att organisationen möter den anställdes professionella mål 
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och förväntningar och på så vis undviker man en konflikt mellan lojalitet mot 

arbetsgivaren kontra professionen. I IP1 fall så hade bemanningsföretaget även tagit 

hänsyn till dennes privata förutsättningar vilket lett till att bemanningskonsulten anser 

sig lättare kunna vara lojal mot bemanningsföretaget. Vi hävdar att Alvessons (ibid) 

resonemang endast innefattar en del av den möjlighet som organisationen har att skapa 

riktad lojalitet mot sig hos den anställde. Det här baseras på IP1 utsagor. Vi anser att de 

privata förutsättningarna är viktiga att inkludera utöver de professionella målen och 

förväntningarna för att skapa lojalitet.  

En ytterligare tendens av känslomässig lojalitet kan ses då IP1 beskrev att 

bemanningskonsulter som arbetat under en längre period anknyter på ett annat sätt till 

bemanningsföretaget än de som varit anställda under en kortare period. Vi menar att det 

finns en medvetenhet om den känslomässiga lojaliteten hos bemanningskonsulterna ifall 

vi utgår från IP2 fall. Denne försökte skydda sig mot att skapa ett känslomässigt band 

mellan sig själv och kundföretagets anställda. Meyer och Allen (1991) beskriver att 

lojalitetsperspektiven påverkar huruvida den anställde väljer att frivilligt lämna en 

organisation eller inte. Ifall en bemanningskonsult väljer att inte utveckla ett 

känslomässigt band i enlighet med Meyer och Allens (ibid) definition kan det leda till 

att bemanningskonsulten har det lättare att frivilligt lämna kundföretaget. Det här 

hävdar vi kan kopplas till IP2 utsagor. IP7 beskrev i sitt resonemang att kundföretagen i 

många fall velat ge denne en fast anställning efter att denne slutfört sin temporära 

anställning. Vi anser att även denna utsaga kan kopplas till Meyer och Allens (ibid) 

teori. I bemanningskonsultens fall hävdar vi att de emotionella kostnaderna för att 

fortsätta verka inom kundföretaget har varit större än de som uppstår ifall denne väljer 

att lämna organisationen. Det här ses utifrån IP7 resonemang om stagnering i den 

personliga utvecklingen. Det som vi menar är intressant i IP7 berättelse är att 

bemanningskonsulten överväger de personliga och emotionella kostnader som uppstår 

ifall denne skulle fortsätta att verka i kundföretaget. Det här skiljer sig ifrån Meyer och 

Allens (ibid) definition där de menar att det formella perspektivet på lojalitet innebär att 

en anställd överväger de emotionella kostnader som uppstår ifall denne väljer att lämna 

organisationen. I IP7 berättelse beskrevs bemanningskonsultens tankar om att fortsätta 

att verka i en organisation kontra Meyer och Allens (ibid) definiton som beskiver hur 
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individen överväger de emotionella kostnader som kan uppstå om denne lämnar en 

organisation.  

IP3 beskrev hur denne tyckte det var känslomässigt jobbigt att lämna kundföretaget som 

denne varit verksam inom under åtta år. Trots det här så valde bemanningskonsulten att 

frivilligt lämna organisationen för att ta ett nytt uppdrag från bemanningsföretaget. Det 

här menar vi kan sammanlänkas till Meyer och Allens (ibid) teori om hur de olika 

lojalitetsperspektiven samverkar med varandra. Vi anser att bemanningskonsulten kände 

en känslomässig lojalitet mot kundföretaget men att även den formella lojaliteten kan ha 

påverkat denne. Då bemanningskonsulten mätte de emotionella kostnader som skulle 

uppstå ifall denne frivilligt lämnade organisationen så kan de haft större påverkan på 

lojaliteten än den känslomässiga lojaliteten gentemot kundföretaget. Det här kan ha 

varit en anledning till att bemanningskonsulten lämnade kundföretaget. IP3 ansåg att de 

emotionella kostnaderna för att lämna kundföretaget inte var speciellt stora då denne 

hade en fast anställning hos bemanningsföretaget att luta sig tillbaka på. Vi hävdar i det 

här fallet att den känslomässiga lojaliteten kan ha påverkat bemanningskonsulten mer än 

den formella lojaliteten.  
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5. Slutsatser 

I studiens avslutande kapitel utgår vi från de tolkningar som har gjorts i analyskapitlet 

för att besvara vår problemformulering och vårt syfte med studien. Fortsatt redogör vi 

för vårt praktiska bidrag inom ämnesområdet och potentiell framtida forskning. 

5.1 Besvarande av problemformulering och syfte 

Uppsatsens syfte är: att studera och förklara hur bemanningskonsulters yrkesidentitet 

påverkas av att verka i ett interorganisatoriskt sammanhang. Vidare är syftet att studera 

och förklara hur bemanningskonsulters lojalitet påverkas som en följd av de temporära 

grupperna. 

Vi har i studien haft två problemformuleringar. Den första är: Hur påverkas 

bemanningskonsulters yrkesidentitet när dessa verkar i ett interorganisatoriskt 

sammanhang? Vidare har vi valt att besvara frågan: Hur påverkas bemanningskonsulters 

lojalitet av att verka i temporära grupper? 

5.1.1 Yrkesidentitet 

Flexibilitet och anpassningsbarhet menar vi kan ses som ett gemensamt karaktärsdrag 

hos bemanningskonsulterna. Vi hävdar fortsatt att bemanningskonsulternas sociala 

flexibilitet har kommit att bli en del av deras sociala identitet och yrkesidentitet. 

Anledningen till det är att de inom yrket har tvingats till anpassning då de rört sig 

mellan olika kundföretag i ett interorganisatoriskt sammanhang.   

Anpassning till olika kundföretag i ett interorganisatoriskt sammanhang innebär att en 

process påbörjas där bemanningskonsulterna omdefinierar sig själva och sin 

yrkesidentitet kontinuerligt. Det har tidigare i analysen exemplifierats genom att en av 

bemanningskonsulterna gick ifrån att utföra monotona arbetsuppgifter till att få mer 

ansvar hos kunden. Det utökade ansvaret växte fram i takt med att deras yrkesidentitet 

bekräftas av kunden och dess anställda. En konsekvens av att bemanningskonsulter 

anpassar sig till kunderna är att det skapar en rotlös yrkesidentitet.  

Anpassningsbarheten är dock av vikt för att uppnå samhörighet på de olika 
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kundföretagen och smälta in i kundens sociala mönster. De blir också nödvändigt att 

efterfölja de sociala mönstren för att undvika sanktioner. 

Fortsatt nämndes förmågan att vara flexibel, lära sig snabbt och anpassningsbarhet av 

samtliga bemanningskonsulter som ett individuellt eller gemensamt 

karaktärsdrag. Dessa aspekter är typiska för våra respondenter, deras yrkesidentitet och 

för att verka i ett interorganisatoriskt sammanhang där miljöer och arbetsuppgifter 

skiftar. Då dessa egenskaper spänner över hela gruppen så hävdar vi att det också 

betraktas som deras gemensamma sociala identitet och således också deras 

yrkesidentitet. 

Vidare menar vi att bemanningskonsulterna antingen väljer att kategorisera sig utifrån 

sin yrkesgrupp eller sitt bemanningsföretag vilket skapar en splittring mellan de fast 

anställda och bemanningskonsulterna hos kundföretagen. Med utgångspunkten att 

identitetskapandet är en jämförande process där man eftersträvar att bli en del av ett 

socialt mönster så har vi sett att uppdelningen mellan yrkesgrupperna blir vagare med 

tiden vilket också bidrar till samhörighet. Vi har fortsatt sett ett unikt fall bland 

bemanningskonsulterna där IP7 inte jämförde sig med de anställda på kundföretaget i 

lika hög grad som resten av bemanningskonsulterna. Istället så jämförde sig denne med 

vad han kunde bli yrkesmässigt om han fortsatte att verka i olika kundorganisationer 

och utvecklas. ”Den andre” blev således i IP7 fall målbilden av sig själv. Den slutsats vi 

kan dra av det Lacan (1949) skriver är att ”den andre” inte nödvändigtvis behöver 

utgöras av en person utan snarare kan utgöras av en målbild. Det här var också vad som 

skedde i vårt fall. 

Sammanfattningsvis har vi kommit att betrakta flexibilitet och anpassningsbarhet som 

något som är karakteristiskt för de bemanningskonsulter som deltagit i studien. 

Flexibiliteten och anpassningsbarheten kan ses som egenskaper som är del av deras 

sociala identitet och således också deras yrkesidentitet. Dessa två egenskaper gör det 

möjligt för bemanningskonsulterna att omdefiniera sin sociala identitet när de kommer 

till ett nytt kundföretag. Social identitet och yrkesidentitet förändras således 

kontinuerligt i takt med att kundföretaget byts ut. Det här görs genom att 

bemanningskonsulten bland annat anpassar sig till verksamhetens strukturella aspekter 

såsom genomförandet av arbetsuppgifter.  Fortsatt har vi sett att bemanningskonsulterna 
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generellt sett kategoriserar sig som bemanningskonsulter eller utifrån 

bemanningsföretaget. Den kategoriseringen har dock avtagit ju längre tid 

bemanningskonsulten verkat i kundföretaget i ett interorganisatoriskt sammanhang. Vi 

har avslutningsvis sett ett enskilt fall där en av bemanningskonsulterna jämfört sig med 

sin egen målbild.  

5.1.2 Lojalitet 

Ett mönster vi kunnat se är att respondenterna upplevt en osäkerhet gällande deras 

möjlighet att planera sin egen framtid. En ytterligare osäkerhet de nämner är hur mycket 

arbetstid de ska få hos kundföretagen. Vi har upplevt olika strävan hos 

bemanningskonsulterna att vilja verka i de temporära grupperna på lång sikt. Det här 

kan i sin tur kopplas till hur deras lojalitet yttrat sig mot de temporära grupperna.  

För att se hur behov och mål påverkat bemanningskonsulterna så har vi använt oss av 

Nilssons (1993) resonemang för att analysera det empiriska materialet. Nilsson (ibid) 

hävdar att en del av de individuella behoven i termer av bekräftelse endast kan uppfyllas 

av individer. I vårt fall har dessa individuella behov i vissa fall uppfyllts av 

bemanningskonsulterna själva. Vi anser fortsatt att det främst är de kortsiktiga målen i 

de temporära grupperna som gett bemanningskonsulterna möjlighet att ge dem själva 

bekräftelse för sin arbetsinsats. Utifrån Nilsson (ibid) har vi även kunnat se ett mönster 

där den temporära gruppens bemötande och välkomnande samt vana att hantera 

bemanningskonsulterna har påverkat huruvida bemanningskonsulterna likriktar sina 

individuella mål med gruppens mål. 

Vi anser fortsatt att lojalitet skapas av både medarbetarna och organisationen utifrån den 

analys som gjorts.  Så länge bemanningskonsulterna inte tar personlig skada menar vi 

att de försöker vara så lojala som möjligt mot de olika organisationerna i det 

interorganisatoriska sammanhanget. 

Vi har sett ett tydligt mönster där bemanningskonsulterna riktar sin lojalitet mot någon 

eller något typ av objekt. Majoriteten av dessa riktade sin lojalitet mot andra människor 

men vi anser även att det fanns intentioner av att de riktade sin lojalitet mot produkterna 

som de varit med och framställt. Tidsaspekten var dessutom väsentlig för 

bemanningskonsulten för att utveckla en sådan sorts lojalitet. Bemanningskonsultens 
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långa anställningstid i den temporära gruppen skiljde sig i det här fallet markant från de 

andra bemanningskonsulternas. Hur bemanningskonsulterna riktar sin lojalitet mot ett 

objekt skiljer sig mellan bemanningskonsulterna. Det vi har konstaterat är att 

bemanningskonsulterna i första hand är lojala mot bemanningsföretaget. Vi har även sett 

att de kompletterat riktningen av lojalitet med att vara lojala mot kundföretaget samt de 

andra bemanningskonsulterna i verksamheten. Ett antal faktorer som har påverkat 

riktningen av lojalitet menar vi är anställningslängd på bemannings- och kundföretaget, 

tidigare typ av anställning samt möjlighet till personlig utveckling i respektive 

organisation. 

Utifrån de perspektiv som vi använt gällande lojalitetsbegreppet så menar vi att alla 

dessa tre perspektiv samverkat för att forma och påverka bemanningskonsultens 

lojalitet. Vi har kunnat se ett mönster där bemanningskonsulterna vill genomföra ett bra 

jobb på kundföretaget. Det här tyder på en hög grad av normativ lojalitet hos 

bemanningskonsulterna gentemot kundföretaget. Pliktkänslan från 

bemanningskonsulternas sida att genomföra ett bra jobb menar vi är starkt förknippat 

till deras behov och mål. Vi kunde även urskilja tendenser av formell- och känslomässig 

lojalitet hos bemanningskonsulterna. Den formella lojaliteten har främst påverkat 

bemanningskonsulterna då dessa övervägt de emotionella kostnader som uppstår ifall 

han eller hon väljer att fortsätta verka i organisationen eller inte. Vi konstaterade även 

att känslomässig lojalitet kommit att utvecklats över tid hos bemanningskonsulterna 

gentemot objekten. De som varit verksamma länge i bemanningsföretagen har utvecklat 

en känslomässig lojalitet. Vidare menar vi att en temporär anställning på ett kundföretag 

påverkar bemanningskonsultens möjlighet att känna en känslomässig lojalitet mot 

verksamheten. Det har dessutom funnits blandande tendenser av hur den formella 

lojaliteten hos bemanningskonsulterna sett ut. Vi har överlag sett att 

bemanningskonsulterna främst ser emotionella kostnader då de lämnar en temporär 

grupp. Dessutom så har de ingen möjlighet att påverka kostnaderna. De emotionella 

kostnaderna hävdar vi oftast är av personligt slag och att de i enstaka fall lett till att 

bemanningskonsulterna skyddat sig själva från att interagera med kundföretagets 

personal. 
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Bemanningskonsultens lojalitet kan fortsatt påverkas av organisationerna i det 

interorganisatoriska sammanhanget. Vi håller med Alvessons (2000) resonemang 

gällande hur professionella mål och förväntningar kan rikta bemanningskonsultens 

lojalitet mot organisationerna. Vi vill dock utöka hans resonemang. Beroende på hur 

bemanningsföretaget hanterar bemanningskonsultens privata förutsättningar så kan det 

också skapa en lojalitet mot organisationen från bemanningskonsultens sida.  

Sammanfattningsvis har vi kunnat se en osäkerhet hos bemanningskonsulterna 

beträffande planeringen av deras egen fritid och hur mycket arbetstid de kommer 

tilldelas av de temporära grupperna. Dessutom finns det olika strävan hos 

bemanningskonsulterna att vilja verka i de temporära grupperna på lång sikt. Vidare så 

har vi sett att bekräftelse sker genom kortsiktiga mål. Kundföretagens attityder är också 

av vikt för att bemanningskonsulterna ska likrikta sina individuella mål med den 

temporära gruppens. Fortsatt så var bemanningskonsultens lojalitet i första hand riktad 

mot bemanningsföretaget men beroende på faktorer såsom anställningslängd hos kund- 

och bemanningsföretaget, typ av anställning och personlig utveckling så kunde 

lojaliteten även vara riktad mot kundföretaget och andra bemanningskonsulter. Då 

bemanningskonsulterna har haft ambitionen att utföra ett bra jobb gentemot den 

temporära gruppen så har vi kunnat se tendenser av normativ lojalitet. Även formell 

lojalitet har kunnat ses då bemanningskonsulterna övervägt de emotionella kostnader 

som uppstod då de stått inför valet att antingen fortsätta verka eller lämna den 

temporära gruppen. Känslomässig lojalitet har också kunnat urskiljas men den typen av 

lojalitet har i vårt fall varit beroende av hur länge bemanningskonsulten verkat i en 

specifik grupp.  Slutligen kunde vi se att vissa bemanningskonsulter valde att skydda sig 

mot personlig integration med de fast anställda då de personliga och emotionella 

kostnaderna kunde bli för stora då de lämnade kundföretaget. Det fick också 

konsekvenser för den känslomässiga lojaliteten mot den temporära gruppen. 
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5.2 Praktiska implikationer 

5.2.1 Yrkesidentitet 

Vi har kunnat se att bemanningskonsulters yrkesidentitet präglas av flexibilitet både 

socialt och yrkesmässigt. Fortsatt har flexibiliteten synliggjorts när vi fått scenarion 

återberättade för oss där bemanningskonsulter tvingas att skapa och omdefiniera sin 

yrkesidentitet i syfte att få den bekräftad av kundföretagen.  Bekräftelsen från 

omgivningen menar vi sker när strukturella aspekter och egenskaper motsvarar de 

förväntningar som kundföretaget har. Det är också då bemanningskonsulterna kan bli en 

del av de sociala mönstren och känna samhörighet med personalen i kundföretaget. Om 

arbetsgivaren i kundföretaget tydliggör strukturella aspekter inom sin verksamhet (till 

exempel arbetsuppgifter) för bemanningskonsulten så behöver denne ägna mindre tid åt 

att anpassa sig utifrån de sociala mönstren som existerar. Det skulle i sin tur innebära att 

samhörighet uppstår snabbare och således också en tydligare identifikation från 

bemanningskonsultens sida gentemot kundföretaget.  

5.2.2 Lojalitet 

Vi har kunnat se att lojalitet kan skapas både av organisationen och medarbetarna. Vi 

anser att bemanningskonsulten och företagen i det interorganisatoriska sammanhanget 

påverkas av ett antal faktorer beträffande hur bemanningskonsulten riktar sin lojalitet. 

Det här kan vara bra för aktörerna inom det interorganisatoriska sammanhanget att ha 

kännedom om för att förstå hur lojalitet kan uppstå, förstärkas samt riktas. Två exempel 

på sådana faktorer kan vara anställningslängd och ett bra bemötande från kundföretagets 

överordnade. Vi hävdar även att det finns en utpräglad plikttrogenhet hos 

bemanningskonsulterna gentemot kundföretaget och att kortsiktiga mål från 

kundföretagens sida hjälper bemanningskonsulterna att bekräfta sin arbetsprestation. 

Det här menar vi kan användas av kundföretagen för att styra bemanningskonsulterna 

ifall det finns en ovana från deras sida att använda sig av temporär arbetskraft. 

Ytterligare praktiska implikationer som bemannings- och kundföretagen kan ta hänsyn 

till är de privata förutsättningarna som finns hos bemanningskonsulterna. På så vis kan 

bemannings- och kundföretagen skapa en än mer riktad lojalitet gentemot sin 

verksamhet.  
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5.3 Framtida forskning 

5.3.1 Yrkesidentitet 

I vår studie har vi utgått från scenariot att en bemanningskonsult måste anpassa sig till 

en befintlig social identitet hos kundföretaget då de verkar i ett interorganisatoriskt 

sammanhang. Det har bidragit till att en flexibilitet har blivit ett markant karaktärsdrag i 

bemanningskonsulternas yrkesidentitet. Vidare så har vi i studien sett tecken på att 

anpassningen av social identitet gentemot kundorganisationen inte alltid gått 

friktionsfritt då varje organisation bär på säregna strukturella aspekter och egenskaper 

som bör efterföljas. Efterföljs de inte är det svårt att bli en del av gruppens sociala 

identitet och således också att känna samhörighet med organisationen. Vi anser att det är 

intressant att forska kring hur man med olika incitament skulle kunna skola in tillfällig 

arbetskraft i kundorganisationens strukturella mönster på ett mer effektivt sätt. Kan man 

studera det här så kan man också skapa samhörighet och en enad social identitet 

snabbare. Vi anser att samhörighet och en enad social identitet är av vikt då den 

individuella identiteten rimligtvis avspeglar sig på organisationsidentiteten i stort.  

5.3.2 Lojalitet  

Vår utgångspunkt och analys visar hur en bemanningskonsults lojalitet gentemot de 

olika verksamheterna och aktörerna i interorganisatoriska sammanhang och de 

temporära grupperna påverkas. Vi har berört hur lojalitet påverkas snarare än vad en 

påverkad lojalitet får för ytterligare effekter. Vi menar att vidare forskning kan studera 

hur lojalitet påverkar den faktiska arbetsprestationen som en bemanningskonsult utför. 

Ett vedertaget begrepp som används för att beskriva en individs arbetsprestation är 

motivation. Vidare forskning skulle kunna undersöka huruvida en påverkad lojalitet har 

effekter på motivationen. På så vis kan man undersöka ifall det finns ett samband 

mellan de två begreppen. Innebär en förändrad riktning av lojalitet även förändring i 

motivationen och bemanningskonsultens arbetsprestation? Utifrån en sådan 

frågeställning tror vi att man eventuellt kan börja ifrågasätta huruvida lojalitet är eller 

inte är avgörande för en individs arbetsprestation. En ytterligare frågeställning skulle 

kunna vara att förklara hur de olika perspektiven på lojalitet samverkar hos 

bemanningskonsulter. Det vi har kunnat se är att normativ lojalitet har varit ett tydligt 
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perspektiv på lojalitet hos bemanningskonsulterna men att andra perspektiv även kan 

påverka lojaliteten mot en organisation. Vi menar att en fortsatt forskning kan 

ifrågasätta ifall alla tre perspektiv av lojalitet är nödvändiga för att 

bemanningskonsulten ska utföra en bra arbetsprestation under en kortare period i en 

temporär grupp.  

5.4 Egna reflektioner 

Under tiden som studien genomfördes så har vi reflekterat kring huruvida 

medlemmarnas identitet avspeglar sig på organisationens identitet. Vi har frågat oss om 

en avsaknad av samhörighet och gemensam identitet kan leda till att även 

organisationsidentiteten påverkas. Det som vi sett är att de temporära 

kompetenslösningarna kan leda till en förbättrad möjlighet gällande organisationens 

anpassning mot omvärlden. Likväl tror vi att det kan skapa konsekvenser för 

organisationsidentiteten. Ifall organisationsidentiteten förändras så kan även 

organisationens placering gentemot omvärlden påverkas.  
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5.5 Slutord 

Vi har studerat och förklarat hur yrkesidentitet och lojalitet påverkas hos 

bemanningskonsulter i ett interorganisatoriskt sammanhang. Det vi har kunnat se är 

tendenser och mönster av både möjligheter och utmaningar för bemanningskonsulterna 

som verkar i ett interorganisatoriskt sammanhang. Begrepp som bland annat sociala 

mönster, samhörighet och jämförande processer har förklarat hur bemanningskonsultens 

yrkesidentitetsskapande och upprätthållande av yrkesidentiteten påverkats. Ytterligare 

begrepp som förklarat hur bemanningskonsulternas lojalitet påverkats är de olika 

riktningarna och perspektiv av lojalitet som de tar hänsyn till samt hur deras lojalitet 

utvecklas mot olika aktörer då de verkar i temporära grupper. Utifrån dessa begrepp och 

den påverkan som vi kunnat se tror vi även att den samtida bemanningskonsulten möts 

av möjligheter och utmaningar som dessa bör hantera ifall de ska verka i ett 

interorganisatoriskt sammanhang och i temporära grupper.  

 

Kalmar den 29 maj, 2013 

 

    

___________________________  ___________________________ 
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