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Sammanfattning 

Avregleringen av statens arbetsförmedlingsmonopol 1993 möjliggjorde 

bemanningsbranschens framväxt. Idag fortsätter branschen att växa och sysselsätter allt fler av 

Sveriges arbetsföra befolkning. Samtidigt blir det vanligare att företag hyr in 

bemanningskonsulter för långa uppdrag, vilket möjliggör för företag att ha en flexibel och 

kompetent arbetsstyrka som hjälper dem att klara verksamhetens krav. För 

bemanningskonsulterna kan detta innebära ett omväxlande arbete men också en försämrad 

anställningstrygghet eftersom deras uppdrag kan avslutas med kort varsel. Denna uppsats syftar 

till att utveckla kunskap om långtidsinhyrda tjänstemäns upplevelser gällande sin 

anställningsform. Syftet preciseras till följande två frågeställningar: “Hur upplever 

långtidsinhyrda bemanningskonsulter sin anställningsform?” samt “Vad upplever 

bemanningskonsulterna motiverar dem att göra ett bra arbete?”.  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie som genomfördes med hjälp av fem semistrukturerade 

intervjuer med långtidsinhyrda bemanningskonsulter inom tjänstemannasektorn. Vid analys av 

det empiriska materialet användes tre olika teoretiska utgångspunkter: Wengers teori om 

praktikgemenskap, Lave och Wengers teori om situerat lärande samt Herzbergs tvåfaktorteori 

om motivation. 

Studiens resultat visade bland annat på bemanningskonsulternas dubbla 

organisationstillhörighet i form av anställningen hos bemanningsföretaget med arbetsplacering 

hos kundföretaget. Resultatet visade dock på att bemanningskonsulterna kände större 

tillhörighet till kundföretaget än till bemanningsföretaget då de upplevde att kontakten med 

bemanningsföretaget var bristande. Eftersom de var långtidsinhyrda kände de sig 

förhållandevis säkra på förlängningar men hade ändå en strävan mot en fast anställning. 

Anställningstrygghet, utvecklingsmöjligheter och arbetsförhållanden var viktigt för att 

konsulterna skulle trivas även om dessa faktorer inte bidrog till deras motivation. Istället var 

det gemenskap med kollegor och att få bekräftelse för sin prestation som 

bemanningskonsulterna upplevde motiverade dem att göra ett bra arbete. I diskussionen förs 

slutligen ett resonemang om att bransch såväl som samhällsstruktur påverkar hur individer 

värderar olika faktorer.  

Nyckelord: bemanningskonsulter, långtidsinhyrda konsulter, motivation, praktikgemenskap 
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Abstract 

The staffing industry is a growing market which today employ an increasing amount of the 

Swedish population. This was made possible by the 1993 de-regulation of the previous 

monopoly held by the government banning labor exchange carried out by private contractors. 

To contract labor exchange services for contingent workers on a long-term basis is becoming 

increasingly more common. This long-term hiring of contingent workers enables a more 

flexible and competent workforce for the companies helping them to manage the demands of a 

fluctuating market. For the contingent workers this means developing and challenging work but 

also an impaired work security. The aim of this paper is to gain knowledge about how white 

collar workers employed as long-term consultants’ experience their form of employment. Two 

questions were derived on the basis of this aim: “How do long-term contingent workers 

perceive their form of employment?” and “From the contingent workers’ point of view; what 

motivates them to do a good job?”. 

This study is of the qualitative nature and is based on five semi-structured interviews with long-

term employed contingent workers. When analyzing the empirical material three different 

theoretical approaches were used: communities of practice by Wenger, situated learning by 

Lave and Wenger and Herzberg’s dual-factor theory. 

The results of the study indicate that the contingent workers are struggling with a dual 

organizational affiliation. Owing to the fact that they all had long-term assignments they felt 

relatively confident that they would receive extension on their assignments but still strived 

towards permanent employment. The results also showed that the contingent workers felt 

affiliation towards the company they were stationed at but that the affiliation towards the 

company that actually hired them was lacking. Perceived job security, potentiality and working 

conditions were all important factors for the well-being of the contingent workers, even though 

these factors did not contribute to increase their motivation. The contingent workers valued the 

relationship towards their co-workers as well as validation for their performance as factors to 

increase their level of motivation. In the discussion-part of the essay it is argued that what type 

of business as well as social structure plays a part in how individuals value different factors. 

Keywords: contingent workers, long-term consultants, motivation, communities of practice 
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1. Inledning 

Bemanningsbranschen är ett område som har tilldragit sig stor uppmärksamhet. En sökning på 

Google med sökordet “bemanningsbranschen” ger strax över 62 000 träffar. Det är dessutom 

flera forskare som har intresserat sig för detta område (exempelvis Kantelius, 2010; Bellagh & 

Isaksson, 1999a, 1999b; Olofsdotter, 2008; Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007). 

Mycket av den forskning som vi funnit inom området har fokuserat på branschens framväxt 

och utveckling samt de för- och nackdelar som inhyrd bemanning har för företag såväl som för 

bemanningsanställda. En av fördelarna för företagen som använder sig av bemanningskonsulter 

är att det bidrar till en flexiblare arbetsstyrka som hjälper företagen att bättre klara de höga 

kraven som ställs på vinstmaximering. Samtidigt är det även tidsbesparande för företagen att 

använda bemanningsföretag för att anställa lämplig kompetens åt dem eftersom det ger dem 

möjlighet att ägna mer tid till företagets kärnverksamhet (Bemanningsföretagen, 2014). För de 

bemanningsanställda kan bemanningsbranschen bidra med möjligheter till att få uppleva ett 

omväxlande arbete, detta då deras arbetsplatser, arbetsuppgifter och kollegor kan variera 

allteftersom de flyttas mellan olika uppdrag. I kontrast till omväxlingen, som kan uppfattas som 

en fördel, står en försämrad anställningstrygghet då kundföretaget kan välja att avsluta 

uppdraget med kort varsel. Trots nackdelar, i form av försämrad anställningstrygghet, är 

bemanningsbranschen en växande bransch då det i dagsläget är ungefär 1,7 procent av den 

arbetsföra befolkningen i Sverige som är anställda av ett bemanningsföretag 

(Kompetensföretagen, 2017). Detta kan jämföras med statistik från 2009 då det var cirka 1 

procent som var anställda inom bemanningsbranschen i Sverige (Kantelius, 2010).  

För att det ska löna sig för företagen att anlita bemanningsföretag tänker vi oss att det är viktigt 

att de bemanningsanställda motsvarar de kompetenser och krav som ställs upp för den aktuella 

tjänsten. Det bör då vara viktigt att bemanningsanställda har förmågan att snabbt sätta sig in i 

arbetet de ska utföra för att kunna leverera som förväntat. Eftersom det både finns för- och 

nackdelar med att vara bemanningsanställd är det enligt oss intressant att undersöka hur de som 

arbetar inom bemanningsbranschen upplever sin anställning. Vi har därför funnit intresse i att 

tala närmare med de som faktiskt arbetar som bemanningskonsulter för att undersöka hur de 

upplever sin anställningsform och vad som motiverar dem till att utföra sitt arbete trots att 

förutsättningarna ibland är oklara. Då bemanningsbranschen är bred och innefattar olika typer 

av uppdrag samt olika segment inom arbetsmarknaden har vi valt att rikta in vår undersökning 

mot långtidsinhyrda inom tjänstemannasektorn. 

För att tydliggöra hur denna studie knyter an till det pedagogiska forskningsfältet utgår vi från 

hur Uppsala universitets pedagogiska institution (2018) definierar pedagogik: 

Inom pedagogiken behandlas fenomen som hänger samman med uppfostran, 

undervisning, utbildning och andra påverkansprocesser i vardag och arbetsliv. 

Människors lärande och villkoren för lärandet inom olika mänskliga 

verksamhetsområden studeras. Med lärande menas människors utveckling av kunskaper, 

kompetens, uppfattningar och förhållningssätt. […] I kurserna med inriktning mot vuxna 

och arbetsliv behandlas generella pedagogiska perspektiv och processer av betydelse för 

vuxnas lärande och lärande i arbetslivet. 

Ur detta utläser vi att det inom pedagogiken är intressant att undersöka fenomen som kan 

kopplas till villkor för lärande och arbetsliv. Villkor förstår vi som huruvida en individ är villig 

att delta i något som kan liknas vid lärande eller utveckling, vilket i vår studie blir aktuellt då 

vi kommer att beröra bland annat utveckling och påverkansprocesser. I vår studie kommer vi 

även att beröra hur dessa processer tar form i den sociala kontexten som bemanningskonsulterna 
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befinner sig i och som formar deras upplevelser av sin anställningsform samt bidrar till den 

upplevda motivationen. 

Ahl (2004) beskriver motivation som något som får människor att göra saker, vilket också kan 

knytas an till vår studie eftersom vi vill undersöka motivation i förhållande till arbete. Vidare 

skriver Uppsala universitets pedagogiska institution att det inom pedagogiken är relevant att 

undersöka processer som är viktiga för lärande i arbetslivet. Även här finner vi en koppling till 

att det ur ett pedagogiskt perspektiv är relevant att undersöka motivation då det enligt oss är en 

process som är av yttersta vikt för att vuxna människor ska vilja lära sig. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats syftar till att utveckla kunskap om långtidsinhyrda tjänstemäns upplevelser 

gällande sin anställningsform. 

Syftet preciseras ytterligare med hjälp av nedanstående frågeställningar som vi ämnar behandla 

i denna studie: 

- Hur upplever långtidsinhyrda bemanningskonsulter sin anställningsform? 

- Vad upplever bemanningskonsulterna motiverar dem att göra ett bra arbete? 
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2. Bakgrund 

Detta avsnitt har för avsikt att skapa en förståelse för studiens område genom att beskriva 

bemanningsbranschens framväxt och uppbyggnad. Centrala begrepp för området presenteras 

i relation till hur begreppen ska förstås i denna studie. Avsnittet avslutas med en figur som visar 

trepartsrelationen som bemanningskonsulterna omges av. 

2.1 Historik 
Framväxten och etableringen av bemanningsbranschen var en effekt av avregleringen av 

arbetsförmedlingsmonopolet som staten hade fram till 1993 (Bergström, Håkansson, Isidorsson 

& Walter, 2007). Privata arbetsförmedlingar var dock inget nytt fenomen då det förekom redan 

på 1800-talet (ibid.). De förbjöds dock 1935 i samband med att hembiträdeslagen infördes och 

staten då fick monopol på de arbeten som matchade marknadens utbud och efterfrågan 

(ibid.).  Den nya lagen från 1935 innebar att förmedling av arbetskraft med vinstdrivande syfte 

förbjöds, men den innehöll ingen definition av vad förmedling av arbetskraft faktiskt innebar. 

För att förtydliga att även företag som ägnade sig åt att hyra ut personal till andra företag var 

att anse som privata arbetsförmedlingar reviderades lagen 1942 (ibid.). Revideringen gällde 

även verksamheter där personalen var anställd av uthyraren (Johnson, 2010). Under denna tid 

fanns vissa undantag som möjliggjorde dispens för vissa typer av verksamheter men från 1968 

infördes ett totalförbud mot vinstdrivande arbetsförmedlingar (ibid.). 

Förbudet mot personaluthyrning visade sig dock vara ohållbart eftersom det fanns ett behov av 

denna typ av verksamhet på arbetsmarknaden samtidigt som det inte hade påvisats att det fanns 

några missförhållanden som gjorde förbudet befogat (Johnson, 2010). Personaluthyrning blev 

därför tillåtet 1991 under förutsättningarna att det var ett tillfälligt behov av extra arbetskraft 

samt att den enskilda uthyrda personen fick stå till förfogande för det inhyrande företagets 

räkning i högst fyra månader (Bergström et al., 2007). Detta ledde vidare till en ny lagstiftning 

1993 som innebar att det blev tillåtet att bedriva privat arbetsförmedling och att nästan all 

reglering kring personaluthyrning togs bort. Trots att många av de gamla reglerna kring 

personaluthyrning togs bort 1993 finns idag den så kallade uthyrningslagen (SFS 2012:854) 

som reglerar förhållandet mellan bemanningsföretag, kundföretag och bemanningsanställda. 

Några av de bestämmelserna som finns i uthyrningslagen (SFS 2012:854) är till exempel att 

bemanningsföretaget inte får hindra den uthyrde att ta anställning inom inhyrande företag samt 

att bemanningsföretaget inte får ta ut en avgift av den uthyrde. I och med avreglering av 

förbudet mot att bedriva privata arbetsförmedlingar och att hyra ut personal blev 

bemanningsbranschen en del av den svenska arbetsmarknaden där särskilda kollektivavtal för 

bemanningsanställda infördes (Bergström et al., 2007). 

Bemanningsbranschens ständiga tillväxt bidrar till att den sysselsätter allt fler personer av 

Sveriges arbetsföra befolkning, det är därför intressant att undersöka bemanningsanställdas 

upplevelser gällande sin anställningsform. Branschens tillväxt kan förtydligas genom den 

statistik som finns att tillgå för andelen sysselsatta inom denna bransch. I statistik från 1998 

arbetade 0,4 procent av Sveriges arbetskraft inom bemanningsbranschen (Bellaagh & Isaksson, 

1999b). Efter detta skedde en successiv ökning där andelen 2009 var cirka 1 procent (Kantelius, 

2010), för att öka ännu mer under 2013 till 1,5 procent (Bemanningsföretagen, 2014) till att 

under 2017 uppmätas till att sysselsätta 1,7 procent av Sveriges arbetskraft 

(Bemanningsföretagen, 2017). Den vanligaste anledningen till att inhyrd arbetskraft anlitas är 

framförallt för att ersätta kort- och långtidsfrånvaro av företagets ordinarie personal, vilket 
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bidrar till en stabilitet. Det är också vanligt att inhyrd arbetskraft legitimeras av att det möjliggör 

en flexibel arbetsstyrka (Bergström et al., 2007). 

2.2 Centrala begrepp 
Motivation 

Motivation är ett mångfacetterat begrepp som kan få olika betydelse beroende på vilket 

perspektiv som anammas. Det finns teorier om motivation där tyngden ligger på ekonomiskt 

utbyte och hur detta driver människor, men det finns också teorier som fokuserar på det sociala 

utbytet mellan människor och hur det driver människor (Ahl, 2004). Nationalencyklopedin 

(2018) redogör för begreppet på detta vis: “teorier om motivation förklarar varför vi över huvud 

taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra”. Vi har valt att förhålla oss till 

Nationalencyklopedins grundläggande nivå av begreppet i denna studie för att inte i förväg 

införliva begreppet med några förutfattade meningar.  

Bemanningsföretag 

Bemanningsföretag arbetar med att hyra ut arbetskraft till andra företag i vinstdrivande syfte 

men arbetar också med rekrytering och omställningsarbete (Svensson, 2011). Denna uppsats 

kommer fokusera på bemanningsföretagens verksamhet som avser personaluthyrning. 

Personaluthyrningen bygger på att bemanningsföretaget anställer personal och har 

arbetsgivaransvar för personer som de hyr ut för arbetsuppdrag (vidare endast benämnt som 

uppdrag) i andra organisationer (ibid.). Under uppdraget står det inhyrande företaget för 

arbetsledaransvaret. Det innebär att den inhyrda personen får dubbel organisationstillhörighet 

då denne har sin anställning hos bemanningsföretaget men utför det dagliga arbetet hos det 

inhyrande företaget (Kantelius, 2010).  

Långtidsinhyrning 

Den inhyrda personens uppdragslängd kan variera. Kortare uppdrag benämns som ambulerande 

uppdrag (Svensson, 2011) och uppdrag som är på tre månader eller längre är så kallad 

långtidsinhyrning (Kantelius, 2012). I en rapport från 2011 har det visat sig att Sverige är det 

land i världen som har näst störst andel långtidsinhyrningar (Kantelius, 2012) men de flesta 

studierna av bemanningsbranschen, som vi kommit i kontakt med, har fokuserat på 

ambulerande.  

Bemanningskonsult 

Personer som arbetar på uppdrag för bemanningsföretag kan exempelvis kallas för inhyrda, 

uthyrda, bemanningskonsult eller uthyrningspersonal (Svensson, 2011). I denna uppsats 

kommer de bemanningsanställda att kallas för bemanningskonsulter eller bara konsulter. 

Bemanningskonsulter kan således förstås som personer som är anställda av ett 

bemanningsföretag men arbetar på uppdrag hos ett inhyrande företag.  

Kundföretag 

Mellan bemanningsföretaget och det inhyrande företaget finns ett avtal som reglerar den 

affärsmässiga relationen (Kantelius, 2012), därav brukar det inhyrande företaget benämnas som 

kundföretag vilket är det begrepp som kommer användas i denna uppsats. Den trepartsrelation 

som råder mellan bemanningsföretaget, bemanningskonsulten och kundföretaget förtydligas i 

Figur 1. 
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Figur 1. Trepartsrelationen (Kantelius, 2012) 

Tjänsteman 

Eftersom denna studie avgränsas till att undersöka bemanningskonsulter inom 

tjänstemannasektorn vill vi också definiera hur begreppet tjänsteman ska förstås. Den tolkning 

vi har antagit kommer från Svensk ordbok (2009) och kan förstås som en person som är anställd 

för typiskt administrativa arbetsuppgifter och som därför har karaktären av ett skrivbordsarbete. 
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3. Tidigare forskning 

Detta avsnitt redogör inledningsvis för hur vi gick tillväga för att söka efter och hitta relevant 

litteratur inom det område som studien fokuserar på. Därefter presenteras noga utvald tidigare 

forskning inom motivation och bemanning. Slutligen sammanfattas den tidigare forskningen 

vilket också mynnar ut i ett konstaterande av att det finns ett behov av fortsatt forskning inom 

det område som vår studie fokuserar på.  

3.1 Sökprocessen 
Den forskning vi valt att fokusera på redogör dels för svensk men också för internationell 

forskning inom motivation såväl som för bemanningsbranschen och de anställda som arbetar 

inom denna bransch. För att få fram relevant forskning för vår studie användes flera olika 

sökvägar. Inledningsvis utgick vi från olika databaser såsom ERIC, Jstor och SWEPUB för att 

kartlägga det område vi valt att rikta vår studie mot. I dessa databaser använde vi oss av sökord 

såsom; contingent worker, bemanningskonsult, motivation och workmotivation. Sökorden 

användes var för sig, likväl som kombinerade med varandra. För att säkerställa de utvalda 

artiklarnas kvalitet kontrollerade vi också att de var peer reviewed. Efter detta gick vi vidare 

med att söka efter avhandlingar och rapporter med de tidigare nämnda sökorden i Uppsala 

universitetsbiblioteks databas. För att arbeta oss vidare inom det aktuella forskningsfältet gick 

vi även igenom referenslistorna i de artiklar vi funnit för att finna ytterligare intressant 

forskning inom området. 

Under sökprocessen fann vi att många intressanta artiklar som var skrivna på engelska använde 

termen “contingent workers”. Detta begrepp tolkade vi utifrån artiklarnas innehåll som en grov 

översättning av det svenska begreppet bemanningskonsult. I vissa artiklar visade det sig dock 

att det engelska begreppet var betydligt bredare än det svenska begreppet. Detta eftersom 

“contingent workers” användes som ett samlingsbegrepp för alla typer av tillfälliga 

anställningar såsom deltidsarbetande mödrar, säsongsarbetare och studenter. Det bidrog till att 

vi inte kunde ställa dessa begrepp i direkt jämförelse till varandra eftersom betydelsen kunde 

skilja sig åt från den definition av bemanningskonsult som denna studie har. Under 

sökprocessen tog vi hänsyn till de olika betydelserna och uteslöt artiklar som fokuserade på 

andra tillfälliga anställningar eftersom de omfattas av andra villkor än de bemanningskonsulter 

som vi avser att undersöka. 

3.2 Motivation 
Wiley (1995) undersöker i sin studie vilka faktorer som motiverar anställda i sitt arbete i USA. 

Hon understryker i sin artikel hur viktigt det är att förstå dessa faktorer för att kunna skapa en 

miljö där motivation är något som skapas och underhålls hos anställda (ibid.). Den data som 

presenteras i studien är insamlad med hjälp av enkäter som delades ut 1992. Data från 1992 

ställs i relation till undersökningar som baseras på liknande frågebatteri från 1946, 1980 och 

1986, även dessa genomförda i USA. På detta vis vill Wiley (1995) skapa en förståelse för hur 

anställda har sett på sin motivation genom tiderna. Erkännande rapporteras som högst rankat 

1946 medan intressant arbete intar förstaplats 1980 och 1986. I undersökningen från 1992 är 

det istället bra lön som ligger på förstaplats. Dessa variationer förklaras genom förändringar i 

samhällsstrukturen där arbetsmarknadens utveckling följer hur samhället förändras och med det 

förändras även människors prioriteringar (ibid.). Exempel på faktorer som kan påverka 

samhällsstrukturen är oroligheter i form av krig eller sviktande ekonomi (ibid.). Wiley (1995) 

menar på att resultaten från hennes egen studie går i linje med Herzbergs tvåfaktorteori, som 
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säger att anställda blir motiverade av en inneboende vilja att lyckas med något svårt och 

utmanande. Resultaten från 1992 som visar på att bra lön anses vara viktigast förklaras med en 

nedgång inom industrin som resulterar i att människor värderar basala behov såsom bra lön 

(ibid.). 

Vidare rapporterar Wiley (1995) att även anställningstrygghet är högt rankat i undersökningen 

från 1992. Hon skriver att känslan av säkerhet kring sin arbetssituation är viktig för att de 

anställda inte ska drabbas av låg självkänsla, dåligt självförtroende och känslor av maktlöshet. 

Detta är viktigt för att undvika omotiverade arbetare som inverkar negativt på den berörda 

organisationen (ibid.). I en annan studie noterar även Allan och Sienko (1998) att upplevd 

anställningstrygghet är viktigt. De genomför en enkätstudie som syftar till att jämföra 

bemanningskonsulter med fast anställda vad gäller motivation och hur de ser på sin egen 

prestationsförmåga. Allan och Sienko (1998) finner att bemanningskonsulter inte alls upplever 

samma känsla av säkerhet kring sin anställning som de fast anställda. Trots detta får 

bemanningskonsulterna högre poäng än de fast anställda vid mätning av den faktiska 

upplevelsen av inre motivationen till att genomföra ett bra arbete (ibid.). I likhet med Wiley 

(1995) och Allan och Sienko (1998) finner även de Wolff (2000) i sin studie, genomförd i 

Kanada, att bemanningskonsulter efterfrågar anställningstrygghet och rimliga löner. En sak 

som skiljer de Wolffs (2000) studie om motivation från de övrigas är att hon endast vänder sig 

till bemanningskonsulter med sina intervjuer och enkäter. 

3.3 Arbetstrivsel 
Bemanningskonsulters upplevelser av arbetsvillkor och anställningsförhållanden inom 

bemanningsbranschen studeras av Olofsdotter (2008). Resultaten i Olofsdotters (2008) 

avhandling bygger på fyra olika artiklar som baseras på två kvalitativa fallstudier. Den ena 

fallstudien genomförs med hjälp av ett företag där kundföretagets såväl som 

bemanningsföretagets chefer och anställda intervjuas. Den andra fallstudien utförs med hjälp 

av ett bemanningsföretag där chefer och bemanningskonsulter inom industri- och 

tjänstemannayrken intervjuas (ibid.). De intervjuade bemanningskonsulterna vittnar om en 

maktlöshet över sin arbetssituation eftersom de känner sig otrygga, osäkra och utbytbara (ibid.). 

Denna maktlöshet menar Wiley (1995) leder till omotiverade medarbetare vilket kan ha negativ 

inverkan på organisationen, vilket även visar sig i Olofsdotters studie (2008). 

Bemanningskonsulterna i Olofsdotters (2008) studie berättar dessutom om en bristande känsla 

av tillhörighet till bemanningsföretaget och att de istället söker gemenskap till övriga kollegor 

i arbetsgruppen hos kundföretaget. Deras anställning som bemanningskonsulter använder de 

för att få kontakt med intressanta kundföretag där de sedan kan söka jobb enligt Olofsdotter 

(2008). De sociala relationerna inom kundföretaget visar sig vara avgörande för om 

bemanningskonsulterna trivs med sina uppdrag samtidigt som de bidrar med engagemang för 

kundföretaget. Även om bemanningskonsulterna, speciellt de långtidsinhyrda, uttrycker att de 

knyter an till de ordinarie anställda i kundföretaget är de alltid tvungna att vara beredda på att 

uppdraget kan avbrytas och att de därmed kan skiljas från arbetskollegor hos kundföretaget 

(ibid.). 

Vidare undersöker Bellaagh och Isaksson (1999a) bemanningskonsulters arbetsvillkor och 

arbetsmiljö i en enkätstudie som genomförs vid ett av Sveriges största bemanningsföretag. 

Resultatet och analysen utgår från ett empiriskt material som bygger på 213 besvarade enkäter, 

av 481 utskickade. I studien finner de att de som frivilligt arbetar som bemanningskonsulter 

uppger betydligt högre nivåer av arbetstrivsel och en högre nöjdhet överlag jämfört med de som 

ofrivilligt är i bemanningsbranschen. Den uppmätta intentionen att sluta, likväl som stressnivån, 

är även den högre hos de ofrivilliga (ibid.). Vidare konstaterar också Bellaagh och Isaksson 
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(1999a) att arbetstrivsel är starkt kopplat till om individen upplever möjligheter till utveckling 

och trygghet i sin anställning. Precis som hos Wiley (1995) och Allan och Sienko (1998) nämns 

otrygghet i anställningen i Bellaagh och Isakssons (1999a) studie. Skillnaden här är att det inte 

diskuteras som en källa till motivation, utan att otrygghet i anställningen påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön hos de anställda (Bellaagh & Isaksson, 1999a). 

Bemanningskonsulterna mår dåligt då det inte finns någon anställningstrygghet vilket leder till 

stress och otrivsel. Utvecklingsmöjligheter samt stöd från arbetsledare och kollegor är 

ytterligare faktorer som starkt bidrar till huruvida de anställda trivs och mår bra på arbetet eller 

inte (ibid.).  

En uppföljningsstudie av den tidigare enkätstudien av Bellaagh och Isaksson (1999a) 

genomförs av Bellaagh och Isaksson (1999b) för att ytterligare undersöka hur 

bemanningskonsulter upplever sina arbetsvillkor och det arbete som de utför. Informanterna 

lottades ur samma urval som enkätstudien, 25 personer lottades fram varav 21 personer valde 

att delta. Forskarna bakom studien samlar in sin empiri med hjälp av intervjuer. 

Utvecklingsmöjligheter är återigen något som tas upp i denna studies resultat då flertalet av de 

så kallade ambulerande bemanningskonsulterna vittnar om en indirekt kompetensutveckling 

eftersom de byter uppdrag ofta och därigenom breddar sin kompetens (Bellaagh & Isaksson, 

1999b). Direkt kompetensutveckling är däremot något som de anställda uppger saknas, då få 

möjligheter till detta ges av bemanningsföretagen (ibid.). Ur den insamlade empirin kan 

forskarna även skilja på två olika grupper; ekonomer och kontorister. Ekonomerna uppger att 

de föredrar bemanningsbranschen för att slippa ifrån en viss grad av ansvar. Detta står i kontrast 

till kontoristerna som uttrycker en önskan om mer ansvar och om att känna en större delaktighet 

i organisationen. Vidare menar också Bellaagh och Isaksson (1999b) att de som frivilligt sökt 

sig till bemanningsbranschen värdesätter omväxlingen och den upplevda autonomin. Även de 

som ofrivilligt hamnat inom bemanningsbranschen uttrycker att de till viss del uppskattar 

omväxlingen men de poängterar även den ekonomiska otryggheten i större utsträckning än de 

frivilliga (ibid.). Dessa resultat stämmer överens med de fynd som rapporteras i enkätstudien 

av Bellaagh och Isaksson (1999a). 

Något som betonas av informanterna i Bellaagh och Isakssons (1999b) intervjustudie är att 

bemanningskonsulterna upplever en bristande kontakt med bemanningsföretaget. 

Bemanningskonsulterna befinner sig i en svår situation då de förväntas hålla en låg profil hos 

kundföretaget samtidigt som det är viktigt att arbetet de utför är av hög kvalitet. De är 

bemanningsföretagets ansikte utåt trots att bemanningskonsulterna upplever bristande kontakt 

med bemanningsföretaget (ibid.). Vidare finner också forskarna bakom denna studie olika 

motiv för att söka sig till denna bransch. Informanterna uppger att de vanligaste skälen till att 

söka sig till bemanningsbranschen är att de är missnöjda med så kallat traditionellt arbete, för 

att de vill vidga sina meriter och arbetslivserfarenhet eller för att undvika arbetslöshet (ibid.). 

3.4 Långtidsinhyrning 
I en studie av Håkansson, Isidorsson och Kantelius (2013) visar det sig att det blir allt vanligare 

att även korta uppdrag övergår till långtidsinhyrning av personal. Som en del av ett större 

undersökningsprojekt i Sverige genomför de en longitudinell fallstudie som omfattar 

industriarbetare på ett bemanningsföretag och dess kundföretag. Fallstudiens empiriska 

material bygger på 13 intervjuer och en enkät där ett kundföretag och dess ordinarie anställda 

samt dess inhyrda bemanningskonsulter deltog. Studien visar på att när kundföretaget började 

använda sig av bemanningskonsulter hade kundföretagets ordinarie anställda ett mer varierat 

arbete än bemanningskonsulterna. De ordinarie anställda hade då även större möjligheter till att 

delta i olika förändringsprojekt inom företaget än vad bemanningskonsulterna hade (ibid.). När 
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kundföretaget sedan övergår till långtidsinhyrning av personal bidrar detta enligt Håkansson et 

al. (2013) till att bemanningskonsulterna blir mer inkluderade i kundföretagets organisation. De 

menar vidare att långtidsinhyrningar därför öppnar upp för en större variation av 

bemanningskonsulternas arbetsuppgifter i jämförelse med bemanningskonsulter på kortare 

uppdrag. Studien av Håkansson et al. (2013) visar dessutom ett resultat som pekar på att 

långtidsinhyrda bemanningskonsulter får ett arbete som alltmer liknar det arbete som 

kundföretagets ordinarie personal utför. 

Att långtidsinhyrda bemanningskonsulter blir bättre integrerade i kundföretaget är ett resultat 

som även Håkansson och Isidorsson (2015) finner i en annan studie. I likhet med studien av 

Håkansson, Isidorsson och Kantelius (2013) undersöker Håkansson och Isidorsson (2015) 

industriarbetare på ett tillverkningsföretag. Genom enkäter undersöker de hur ett kundföretags 

ordinarie anställda respektive dess inhyrda bemanningskonsulter uppfattar sitt arbete. De 

bemanningskonsulter som deltog i undersökningen hade fasta anställningar hos 

bemanningsföretaget men öppna slutdatum på uppdraget hos kundföretaget (ibid.). 

Undersökningen visar att bemanningskonsulterna är väl integrerade i det dagliga arbetet i 

organisationen och att de deltar i arbetsrotationen. Kundföretagets chefer hävdar dessutom att 

bemanningskonsulterna behandlas likadant som de ordinarie anställda i det dagliga arbetet 

(ibid.). När det handlar om att delta i förändringsprojekt eller utvecklingsarbete hos 

kundföretaget visar det sig dock att det finns större möjligheter till detta för kundföretagets 

ordinarie anställda (ibid.), något som överensstämmer med fynden i studien av Håkansson et 

al. (2013). Möjligheterna för bemanningskonsulterna att utvecklas i det dagliga arbetet har en 

positiv inverkan på deras känsla av anställningstrygghet enligt Håkansson och Isidorsson 

(2015). Detta eftersom utvecklingen ger dem en bättre chans till att få uppdraget förlängt även 

om det kanske inte rustar dem för att kunna ta andra uppdrag i framtiden (ibid.). 

Bemanningskonsulternas känsla av anställningstrygghet skulle dock kunna öka genom att även 

bemanningsföretaget erbjuder sina anställda annan typ av utbildning och utveckling än den som 

sker i det dagliga arbetet hos kundföretaget (ibid.). 

Långtidsinhyrda bemanningskonsulters utvecklingsmöjligheter i förhållande till upplevd 

anställningsbarhet studeras även av Kantelius (2010) genom kvalitativa fallstudier. Det 

empiriska materialet i Kantelius studie inhämtas genom 57 intervjuer från fem olika 

kundföretag som använde sig av långtidsinhyrda bemanningskonsulter. De intervjuade 

bemanningskonsulterna var industriarbetare såväl som tjänstemän och var anställda av fyra 

olika bemanningsföretag (ibid.). I ett första skede intervjuade Kantelius chefer och arbetsledare. 

I ett senare skede intervjuades även arbetsgrupper som innehöll både kundföretagens ordinarie 

anställda och dess bemanningskonsulter. I likhet med tidigare nämnda studier av Håkansson et 

al. (2013) och Håkansson och Isidorsson (2015) visar Kantelius (2010) studie att 

bemanningskonsulternas arbetsuppgifter inte skiljer sig från de ordinarie anställdas, detta gäller 

såväl industriarbetarna som tjänstemännen. Eftersom de bemanningsanställda utför samma 

arbete som de ordinarie anställda är upplärningstiden lång och kundföretaget vill därför behålla 

samma person på uppdraget så länge som möjligt (Kantelius, 2010).  Kundföretaget vill 

däremot inte investera alltför mycket i bemanningskonsulternas utveckling utöver det dagliga 

arbetet eftersom de kan lämna företaget med kort varsel (ibid.). Avsaknaden av 

utvecklingsmöjligheter från bemanningsföretagets sida som visar sig i studien av Håkansson 

och Isidorsson (2015) visar sig även i Kantelius (2010) studie likväl som hos Bellaagh och 

Isaksson (1999a, 1999b).  

Bemanningskonsulterna i Kantelius (2010) studie vittnar om en bristande kontakt med 

bemanningsföretaget vilket innebär att de inte ens diskuterat utvecklingsmöjligheter med sitt 

företag. Ingen av de intervjuade bemanningskonsulterna uppger att de haft utvecklingssamtal 
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eller uppföljande samtal som lett till utbildningsinsatser med sin närmaste chef på 

bemanningsföretaget (ibid.). Den bristande kontakten grundar sig även i en stor omsättning på 

chefer hos bemanningsföretaget, vilket framgår i samtliga av Kantelius intervjuer. 

Sammantaget innebär det att de intervjuade bemanningskonsulterna vittnar om en svag 

anknytning till bemanningsföretaget och att de vill lämna bemanningsbranschen då de inte ser 

en framtid inom den (ibid.). Svag anknytning till bemanningsföretaget är något som även 

redogörs för i studien av Bellaagh och Isaksson (1999b). De högutbildade bemanningsanställda 

tjänstemännen i Kantelius (2010) undersökning upplever ändå att tiden inom 

bemanningsbranschen stärkt deras anställningsbarhet. Detta menar de eftersom de fick sin 

första anställning efter studierna eller att de fick möjlighet att bredda sina tidigare erfarenheter 

genom bemanningsbranschen. 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Anställdas motivation har studerats av flera olika forskare (Wiley, 1995; Allan & Sienko, 1998; 

de Wolff, 2000). Dessa studier visar bland annat på att anställda överlag motiveras av olika 

faktorer över tid eftersom den samhällsstruktur som människorna lever i påverkar hur de 

prioriterar och värderar olika faktorer (Wiley, 1995). Med tanke på Wileys slutsatser och att 

hennes studie är genomförd för över 20 år sedan menar vi att de faktorer som anställda 

motiveras av idag kan ha förändrats då samhällsstrukturen troligen har ändrats under dessa 

dryga 20 år. Det är därför enligt oss intressant att se vilka faktorer som vår undersökning visar 

på.  

Några studier som innefattar just bemanningsanställda pekar på att upplevd 

anställningstrygghet är viktigt för konsulter (Allan & Sienko, 1998; de Wolff, 2000). Det finns 

dessutom ytterligare studier som tittar specifikt på hur bemanningskonsulter upplever sina 

anställningsförhållanden (Olofsdotter, 2008; Bellaagh & Isaksson, 1999a; 1999b; Kantelius, 

2010). Dessa visar resultat som pekar på att konsulterna upplever en bristande kontakt med 

bemanningsföretaget samt en maktlöshet och otrygghet i sin anställning samtidigt som de 

saknar direkta utvecklingsmöjligheter. Långtidsinhyrda bemanningskonsulter inom industrin 

studeras av Håkansson, Isidorsson och Kantelius (2013) som menar att det blir allt vanligare 

med långtidsinhyrningar vilket bidrar till att bemanningskonsulternas arbete alltmer liknar de 

fastanställdas på kundföretaget. Detta resultat får stöd av Håkansson och Isidorssons (2015) 

studie som även den undersöker långtidsinhyrda inom industrin. Håkansson och Isidorssons 

(2015) studie visar dessutom på att det ges möjligheter till utveckling i det dagliga arbetet för 

bemanningskonsulterna vilket inverkar positivt på deras känsla av anställningstrygghet. En 

annan studie där såväl långtidsinhyrda industriarbetare som tjänstemän innefattas visar på att 

långtidsinhyrda får utvecklingsmöjligheter i det dagliga arbetet hos kundföretaget men saknar 

dessa möjligheter hos bemanningsföretaget de är anställda av (Kantelius, 2010). Samma studie 

visar också på en svag anknytning till bemanningsföretaget även om de högutbildade 

tjänstemännen uppger att de upplever att deras anställning som konsult har stärkt deras 

anställningsbarhet (Kantelius, 2010). Eftersom bemanningsbranschen är en växande bransch, 

som framgår i avsnitt 2.1 Historik, finner vi det intressant att se om bemanningskonsulternas 

upplevelser som dessa forskare redovisar fortfarande kvarstår eller om upplevelserna av 

anställningsformen har förändrats. 

Den forskning som vi funnit om bemanningsanställdas upplevelser av sin anställning fokuserar 

till stor del på långtidsinhyrda inom industrin eller på ambulerande bemanningskonsulter. 

Långtidsinhyrda bemanningskonsulter inom tjänstemannasektorn och deras upplevelser av 

anställningsformen är därmed ett relativt outforskat område. Forskning om medarbetares 

motivation är ofta väldigt generellt formulerad för att passa oavsett typ av tjänst eller 
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anställningsform, därmed är även motivation i förhållande till bemanningsanställda ett relativt 

outforskat område. Detta är anledningarna till att vi anser att det är särskilt intressant att 

undersöka motivation och upplevelser av anställningsformen ur långtidsinhyrda tjänstemäns 

perspektiv. 
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4. Teori 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter som sedan används för att 

analysera studiens resultat. Vi valde att kombinera följande teorier i vår analys; Wengers 

(1998) teori om praktikgemenskap, Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande samt 

Herzbergs, Mausners och Snydermans (1993) tvåfaktorteori. Teorierna om 

praktikgemenskaper och situerat lärande bygger på antagandet om att människor ingår i olika 

grupper och lär sig i de sociala kontexterna som de befinner sig i (Wenger, 1998; Lave & 

Wenger, 1991). Vår studie utgår från bemanningskonsulters upplevelser som tar form i en 

social kontext vilket gör att vi anser att teorierna om praktikgemenskap och situerat lärande är 

väl lämpade för vår studie. Eftersom vi även är intresserade av att undersöka motivation hos 

konsulterna har vi också valt att använda oss av Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori. 

Herzbergs et al. (1993) teori lämpar sig särskilt väl för vår studie eftersom det är en teori som 

är baserad på resultat från motivationsundersökningar utförda i arbetslivet. Samtliga av de 

valda teorierna fokuserar på den sociala kontexten på ett eller annat sätt men förhåller sig till 

detta på olika sätt, vilket gör att vi anser att de kompletterar varandra. 

4.1 Praktikgemenskap och situerat lärande 
Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor lär sig i en social kontext och hur 

de socialiseras in i en gemenskap (Jarvis, Holford, & Griffin, 2003, s.51). En teori som utgår 

från det sociokulturella perspektivet är Wengers (1998) teori om praktikgemenskap. 

Praktikgemenskaper bygger på uttalade och outtalade strukturer som ger dem mening, där 

medlemmarna ser sitt deltagande som ett bevis på kompetens och där deras identiteter är 

sammankopplade med de praktikgemenskaper som de själva ser sig som medlemmar i (ibid.). 

Således bidrar praktikgemenskaperna till att forma individerna genom de lärdomar som 

individerna tar till sig via praktikgemenskaperna (ibid.). Praktikgemenskaper kan ta form i 

hemmet, på jobbet eller på fritiden och är därmed bundna till givna situationer (ibid.). Det 

innebär därmed att människor kan tillhöra flera olika praktikgemenskaper samtidigt eftersom 

de befinner sig i olika kontexter (ibid.). I dessa kontexter sker också det situerade lärandet. 

Begreppet situerat lärande har sin grund i att forskare upptäckte att människor klarar av att lösa 

uppgifter och svåra problem genom att använda sig av de resurser de har i sin närhet, både 

tekniska och mänskliga (Phillips & Soltis, 2010). Med detta menas att lärande inte bara är en 

kognitiv process utan något som sker i olika situationer där den lärande befinner sig och är aktiv 

och engagerad i själva situationen där denne lär sig (ibid.). Lave och Wenger (1991) menar 

dock att deras förståelse för situerat lärande är betydligt vidare och täcker in fler facetter än 

begreppet gör i grunden. Detta då situerat lärande i grunden fokuserar på individen som en 

mottagare av kunskap och Lave och Wenger (1991) istället ser på situerat lärande som att hela 

individen är engagerad och delaktig. Kunskap är en aktivitet som skapas i en social kontext 

samtidigt som kontexten påverkar hur lärandet sker (ibid.). Således ses den som lär sig inte som 

en mottagare utan snarare som en deltagare i det sammanhang där lärandet sker (ibid.). 

Vi anser att praktikgemenskap och situerat lärande är för stora teorier för att det ska vara möjligt 

för oss att redogöra för samtliga delar i denna uppsats. Vi valde därför att begränsa oss till det 

som vi anser är mest essentiellt i dessa teorier för vår studie. Därför har vi inte redogjort för 

samtliga begrepp som teorierna innehåller utan istället fokuserat på att ge en överblick över de 

delar av praktikgemenskap och situerat lärande som vi anser är av betydelse för vår studie. 
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4.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
Herzbergs tvåfaktorteori är resultatet av ett omfattande empiriskt material som bygger på 200 

intervjuer med ledare, ingenjörer och ekonomipersonal på nio olika industriföretag i USA 

(Hein, 2012). Resultatet från dessa studier presenteras i boken The Motivation to Work och har 

efter det styrkts av ytterligare studier utförda av Herzberg och dennes kollegor och studenter 

(ibid.). Herzberg var en psykolog som byggde sitt arbete på en vilja att inte bara bota mentala 

sjukdomar, utan att faktiskt förebygga dem (Hein, 2012). Han såg att en utbredd mental ohälsa 

stod att finna hos missnöjda arbetare och att arbetsgivare valde att fokusera på hur de kunde få 

medarbetare att göra som de ville snarare än att försöka motivera dem till arbete (ibid.). Detta 

var för Herzberg två helt olika frågor, då den förstnämnda avsåg att få människor att göra som 

arbetsgivaren ville och den sistnämnda snarare avsåg att få människor att göra något för att de 

själva ville (ibid.).  

Kärnan i Herzbergs et al. (1993) teori är uppdelningen mellan två olika typer av faktorer; 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är faktorer som relaterar till 

omständigheter runt själva arbetet och hur brist på drägliga hygienfaktorer leder till att 

medarbetaren upplever arbetsmiljön som bristfällig. Detta leder i sin tur till en ohälsosam 

arbetsmiljö för de anställda (ibid.). Termen hygienfaktorer relateras till att dessa faktorer fyller 

samma funktion som god hygien gör för förhindrande av sjukdomar; de måste uppfyllas för att 

förhindra att arbetaren gör sämre ifrån sig på grund av lägre motivation eftersom ouppfyllda 

hygienfaktorer kan leda till försämrad attityd gentemot arbetet (ibid.). Motivationsfaktorer är 

de faktorer som är relaterade till själva arbetet som medarbetaren utför och i motsats till 

hygienfaktorer är de starkt kopplade till en ökad arbetstillfredsställelse om de uppfylls (ibid.).  

Det som skiljer hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna åt är hur de fungerar i relation till 

hur motivation manifesterar sig hos individen (Herzberg et al., 1993). Om hygienfaktorerna 

inte uppfylls leder det till missnöjda medarbetare men om de uppfylls leder det inte till att 

medarbetarna bli nöjdare, utan de placerar sig då endast på en relativt neutral nivå (ibid.). 

Motivationsfaktorer fungerar på ett liknande vis; om dessa uppfylls leder det till nöjda och 

motiverade medarbetare, men uppfylls de inte så leder det inte till att medarbetarna blir 

missnöjda utan snarare att de landar på en neutral nivå (ibid.). Ouppfyllda hygienfaktorer kan 

alltså förstås som den vanligaste orsaken till missnöje hos medarbetare, samtidigt som de inte 

leder till någon egentlig ökning av motivation om de tillfredsställs eftersom de endast 

förebygger dåliga arbetsprestationer och missnöje (Hein, 2012). Om motivationsfaktorerna 

uppfylls kan det däremot leda till mer motiverade medarbetare och självförverkligande, men 

frånvaron av dem kommer inte att leda till missnöje kring arbetet (ibid.).  

I sina studier utgår Herzberg et al. (1993) från den så kallade F-A-E-modellen, vilket står för 

faktorer, attityder och effekter. Detta eftersom de vill kunna studera objektiva händelser såväl 

som subjektiva erfarenheter, vilket denna modell tillåter (Hein, 2012). Modellen tydliggörs 

nedan i Figur 2: 

 

Figur 2. Herzbergs F-A-E-modell (Hein, 2012). 

Med modellen vill Herzberg et al. (1993) förtydliga hur en faktor, något som individen 

identifierar som en källa till positiva eller negativa känslor kring arbetet, påverkar känslorna 

och upplevelsen kring denna händelse. Det sista steget, effekter, hänvisar till den psykologiska 

Faktorer Attityder Effekter
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effekten som denna händelse får hos individen (ibid.). Faktorerna i det första steget av F-A-E-

modellen är således också de som presenteras som antingen hygienfaktorer eller 

motivationsfaktorer. Dessa synliggörs i sin helhet i Figur 3: 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella relationer Ansvar 

Arbetsförhållanden Befordran 

Utvecklingsmöjligheter  

Privata faktorer  

Status  

Anställningstrygghet  

 

Figur 3. De faktorer som Herzberg et al. (1993) identifierar i sin studie. 

I enlighet med Figur 3 innehåller alltså tvåfaktorteorin 14 faktorer. Vi valde dock ut nio av 

dessa faktorer för denna uppsats då vi anser att dessa är de som bäst representerar vår insamlade 

empiri och därmed våra informanters upplevelser. Eftersom våra informanter inte fokuserade 

på exempelvis privata faktorer eller befordran anser vi inte att det finns något värde i att 

redogöra för dessa då andra faktorer bättre representerar vår empiri. För att förtydliga vad våra 

nio utvalda faktorer ur tvåfaktorteorin handlar om redogör vi närmare för innebörden av dem 

nedan. 

Företagspolitik 

Denna berör övergripande hur företagspolitiken som förs också i stor utsträckning påverkar 

arbetets organisering (Herzberg et al., 1993). Vidare handlar det också om hur brister i 

personalpolitiken kan inverka negativt på medarbetares arbetstillfredsställelse (ibid.). En sådan 

brist skulle kunna vara att medarbetare inte vet vem som är deras närmaste chef (ibid.). 

Ledning 

Ledning som hygienfaktor handlar främst om den upplevda relationen till närmaste chefen, hur 

denne delegerar ansvar, kunnande och arbetsuppgifter samt vilken attityd chefen har (Herzberg 

et al., 1993). Exempel på hur attityd kan förstås är exempelvis huruvida chefen favoriserar och 

utdelar kritik (ibid.). 

Lön 

Lön handlar bland annat om förväntningar på löneförhöjningar, löneförhöjningar som uteblivit, 

oväntade löneförhöjningar eller lönens storlek (Herzberg et al., 1993). Vidare kan också lön 

handla om huruvida lönen som mottas anses stå i förhållande till det utförda arbetet men också 

i förhållande till vad andra inom branschen eller andra inom företaget på liknande tjänster tjänar 

(ibid.). 

Lön är en faktor som bör förklaras mer ingående eftersom det är tvetydigt var den egentligen 

hör hemma. Herzberg et al. (1993) finner i sin studie att lön omnämns på ett sådant sätt att den 

kan tolkas som både en hygienfaktor och som en motivationsfaktor. Lön placeras dock med 

hygienfaktorerna i tvåfaktorteorin eftersom lön ofta associeras med orättvis lönesättning eller 
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liknande varför den anses vara en hygienfaktor (ibid.). Att lön även kan anses vara en 

motivationsfaktor beror på att informanterna i Herzbergs et al. (1993) studie ofta nämner lön i 

förhållande till motivationsfaktorerna bekräftelse och prestation. Lönen i sig är alltså inte viktig 

för informanternas motivation, utan snarare hur lönen får informanterna att känna sig (ibid.). 

Herzberg et al. (1993) anser dock att lön som faktor har betydligt större genomslag som 

hygienfaktor än som motivationsfaktor och placerar därför lön bland tvåfaktorteorins 

hygienfaktorer (ibid.). 

Interpersonella relationer 

Denna kategori är bred då den berör alla former av relationer som kan uppstå inom företaget, 

alltså relationer mellan kollegor såväl som mellan överordnade eller underordnade (Herzberg 

et al., 1993). När det gäller relationen till den närmaste chefen handlar det om huruvida 

medarbetare upplever att det finns uppbackning och stöd från denne samt om chefen lyssnar 

och finns till (ibid.). Det kan också handla om att skilja på arbetsrelationerna och de personliga 

relationerna samt fokus på hur dessa skiljer sig åt (ibid.). Andra aspekter kan vara om 

medarbetare gillar sina kollegor eller ej, hur samarbetet i gruppen fungerar samt huruvida 

individen känner gemenskap med sin arbetsgrupp eller upplever känslor av isolering (ibid.). 

Arbetsförhållanden 

Denna hygienfaktor handlar främst om den fysiska miljön och arbetsförhållandena men det kan 

också handla om den sociala miljön eller om det finns för mycket eller för lite arbete att utföra 

(Herzberg et al., 1993). 

Utvecklingsmöjligheter 

Utvecklingsmöjligheter innebär att det är möjligt att förändra arbetssituationen och på så sätt 

utvecklas och mogna (Herzberg et al., 1993). Det kan ske genom att medarbetare får möjlighet 

att lära sig nya tekniker eller arbetssätt som får dem att växa eller som förändrar deras status 

inom företaget (ibid.). 

Anställningstrygghet 

Denna faktor berör hur pass säker medarbetaren kan vara på sin anställning, och hur olika 

anställningsformer kan påverka denna faktor i positiv eller negativ riktning (Herzberg et al., 

1993). Vidare kan också denna faktor anspela på det allmänna klimatet på företaget, såsom 

instabila miljöer och hur företaget lyckas eller misslyckas med att införa en känsla av trygghet 

hos sina medarbetare (ibid.). Exempel på detta kan vara om ett företag till exempel varslar om 

nedläggning eller dylikt. 

Prestation 

Motivationsfaktorn prestation handlar om såväl negativa som positiva prestationer. Detta kan i 

positiv bemärkelse bland annat vara att komma med en god idé, slutföra en arbetsuppgift, kunna 

lösa ett problem, att få rätt eller att kunna se resultat av det arbete som lagts ner (Herzberg et 

al., 1993). I negativ bemärkelse kan det handla om det motsatta (ibid.), alltså när medarbetaren 

inte kan slutföra eller lösa en arbetsuppgift och inte kan se ett positivt resultat av sin 

arbetsinsats. 
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Bekräftelse 

Bekräftelse som motivationsfaktor berör alla typer av handlingar där insatsen från medarbetare 

belyses, ignoreras eller där medarbetare får motta feedback i både positiv och negativ 

bemärkelse (Herzberg et al., 1993). Det finns många parter som kan vara inblandade i att ge 

bekräftelse, det kan exempelvis komma från medarbetare, chefer eller från kunder (ibid.). 

4.3 Hur dessa teorier kompletterar varandra 
Alla de teoretiska utgångspunkterna som vi redogjort för i detta avsnitt tar hänsyn till den 

sociala kontexten på ett eller annat vis. Eftersom vi genom vår uppsats ämnar undersöka 

bemanningskonsulternas uppfattningar om sin anställning och motivation i arbetet menar vi att 

deras uppfattningar är relaterade till de sociala kontexterna som konsulterna befinner sig i. Flera 

av Herzbergs et al. (1993) faktorer i tvåfaktorteorin är relaterade till det utbyte som sker mellan 

människor i den sociala kontexten som ett arbete innebär. Relaterat till situerat lärande (Lave 

& Wenger, 1991) och praktikgemenskap (Wenger, 1998) kan bemanningskonsulter antas 

tillhöra flera olika praktikgemenskaper i och med den trepartsrelation som de omges av. 

Trepartsrelationen har redogjorts för i avsnitt 2.2 Centrala begrepp. Vi anser därför att våra 

utvalda teorier kompletterar varandra då Herzberg et al. (1993) talar generellt om motivation i 

arbetet medan Lave och Wengers (1991; Wenger, 1998) teorier kan hjälpa oss att förstå 

motivation i relation till de praktikgemenskaper som bemanningskonsulterna är en del av. 
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5. Metod 

Denna del syftar till att lägga fram och diskutera de metodologiska val som gjorts under 

studiens gång. Avsnittet redogör bland annat för urvalet, hur insamlingen av vår data gått till 

samt hur analysarbetet genomförts. Vidare förs också en diskussion kring de begränsningar 

som studien har samt studiens tillförlitlighet och transparens i relation till hur undersökningen 

gick till. 

5.1 Metodval 
Syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om långtidsinhyrda tjänstemäns upplevelser 

gällande sin anställningsform. Vår undersökning bygger på en kvalitativ ansats eftersom vi har 

för avsikt att undersöka bemanningskonsulternas upplevelser (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). 

Kvalitativ forskning handlar dessutom om tolkning och om att försöka skapa en förståelse för 

den sociala verkligheten och hur människor uppfattar den (Bryman, 2011). Valet av 

metodansats bidrar till att vår studie får vissa gemensamma drag med hermeneutiken, då 

insamlingen och tolkningen av empirin sker med en viss grundläggande förförståelse som leder 

till ny förståelse (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). De teoretiska perspektiven och förförståelsen 

får betydelse för tolkningen av det empiriska materialet vilket gör att samma empiriska material 

kan tolkas olika (ibid.). Därmed är vi medvetna om att vår tolkning av empirin präglas av den 

förförståelse vi har genom studiens teorier samt våra egna tidigare erfarenheter som grundar sig 

i att en av oss varit bemanningskonsult och den andra av oss har arbetat med att rekrytera 

bemanningskonsulter.  

Bemanningskonsulterna befinner sig i en social kontext och eftersom vi är intresserade av att 

undersöka hur de uppfattar sin anställningsform och motivation i förhållande till den sociala 

kontexten anser vi att en kvalitativ ansats är väl lämpad för vår undersökning. Vi kom sedan 

fram till att intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att få informanterna att berätta om sina 

upplevelser (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). Semistrukturerade intervjuer användes eftersom vi 

ville att informanterna skulle kunna tala mer fritt för att skapa en djupare dialog (jfr. Bryman, 

2011). Det innebar att vi hade förbestämda teman och underfrågor som skulle behandlas under 

intervjuerna men att vi även följde upp med följdfrågor som anknöt till det informanterna 

pratade om (jfr. ibid.). Att det finns en viss struktur i intervjuförfarandet underlättar när en 

undersökning innehåller flera informanter (ibid.), vilket var ytterligare en anledning till varför 

vi ansåg att semistrukturerade intervjuer med intervjuguide var passande. Vid skapandet av 

teman och underliggande frågor för intervjuguiden (Bilaga 2) utgick vi främst från studiens 

syfte och frågeställningar men vi var också medvetna om att vår förförståelse av ämnet 

pedagogik och teorier relaterade till motivation påverkade utformningen. Således går det 

exempelvis att urskilja drag av hygien- och motivationsfaktorer i våra intervjufrågor. 

5.2 Urval 
De informanter som var lämpliga för denna studie stod klart redan efter att syftet formulerats. 

Eftersom syftet med denna uppsats är att utveckla kunskap om långtidsinhyrda tjänstemäns 

upplevelser gällande sin anställningsform så synliggörs redan här den grupp som vi var 

intresserade av; långtidsinhyrda bemanningskonsulter inom tjänstemannasektorn. Denna 

avgränsning grundade sig i att långtidsinhyrda bemanningskonsulter inom tjänstemannasektorn 

var ett relativt outforskat område vilket vi redogjorde för i avsnitt 3.5 Sammanfattning av 

tidigare forskning. Vi ansåg inte att det var viktigt att avgränsa vilken bransch som 

informanterna skulle vara verksamma inom då vi ansåg att tjänstemän var en tillräcklig 
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avgränsning eftersom alla tjänstemän enligt vår definition har administrativt skrivbordsarbete 

som därmed kan sammanfatta arbetets karaktär. Vi ansåg inte heller att ålder eller kön spelade 

någon roll för den typ av undersökning vi ämnade genomföra eftersom vi inte hade för avsikt 

att undersöka bemanningskonsulters uppfattningar i förhållande till ålder eller kön. 

Urvalsformen som beskrivits ovan är vanlig vid kvalitativa undersökningar och kallas målstyrt 

urval vilket innebär att forskarna väljer ut organisationer och individer som ligger i linje med 

de utformade forskningsfrågorna (jfr. Bryman, 2011). Ett målstyrt urval görs ofta i två steg; 

först väljs en passande organisation ut, för att därefter hitta individer som passar kriterierna 

(Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2011). I vår studie genomfördes detta genom att vi först 

valde ut bransch; bemanningsbranschen, och att vi sedan letade upp individer som var 

verksamma inom branschen. Kraven vi hade på våra informanter var att dessa skulle vara 

yrkesverksamma inom bemanningsbranschen som tidigare nämnts, men också att de skulle vara 

långtidsinhyrda inom tjänstemannasektorn. 

Inom ramen för ett målstyrt urval använde vi oss av ett bekvämlighetsurval/snöbollsurval då vi 

valde att använda oss av befintliga kontakter för att knyta till oss informanter som var villiga 

att delta i vår studie. Denna del av urvalet var vad som kan benämnas som bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att forskarna använder sig av individer som står till dessas förfogande (jfr. 

Bryman, 2011). Dessa befintliga kontakter hjälpte oss sedan att komma i kontakt med 

ytterligare individer i deras nätverk som kunde tänka sig att ställa upp som informanter i vår 

studie. Det var denna del av urvalsprocessen som vi valt att benämna som snöbollsurval. 

Snöbollsurval innebär att forskarna använder sig av kontakter vilka sedan hjälper dem vidare i 

processen genom att föreslå andra individer som kan vara passande för studien i fråga (ibid.). 

Vi diskuterade kring att kontakta ett bemanningsföretag för att få kontakt med konsulter som 

kunde tänka sig att ställa upp, men vi ansåg att detta kunde vinkla vår studie på ett icke önskvärt 

vis. Detta eftersom de ansvariga på bemanningsföretaget kunde tänkas välja ut individer som 

skulle leda studien i en viss riktning och därmed haft möjlighet att påverka slutresultatet så att 

det vinklats på ett önskvärt vis för bemanningsföretaget. Ahrne och Svensson (2011) 

problematiserar kring detta på ett liknande vis och kritiserar därmed tillvägagångssättet 

eftersom det faktiskt kan påverka resultatet. Därför valde vi att utgå från ett 

bekvämlighets/snöbollsurval istället. Vi utgick från våra etablerade kontakter och fick 

kontaktuppgifter till fler som kunde vara lämpliga för vår studie. Efter intervju nummer fem 

upplevde vi att vi uppnått mättnad i vårt material. Mättnad kan uppnås på flera olika vis, men 

den vanligaste formen av mättnad är att samma svarsmönster återkommer i de olika 

informanternas utsagor (Bryman, 2011). Mättnad kan dock också uppnås genom att materialet 

uppvisar intressanta egenskaper och variationer som representerar det empiriska materialet 

(ibid.). Vi stannade vid intervju nummer fem då vi ansåg att vi hade tillräckligt med material 

för att på ett varierat och innehållsrikt sätt kunna analysera och belysa vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

5.3 Datainsamling 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna undersökning samlades in med hjälp 

av fem semistrukturerade intervjuer som genomfördes med tjänstemannaanställda 

bemanningskonsulter. Innan intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide (Bilaga 2) med 

teman och frågor att förhålla oss till där även relevanta bakgrundsfrågor var formulerade (jfr. 

Bryman, 2011). Intervjuguiden (Bilaga 2) fungerade som ett underlag för oss själva under 

intervjun men delades aldrig ut till någon av informanterna. Innan vi genomförde intervjuerna 

gjorde vi en provintervju för att testa vår intervjuguide. En provintervju bidrar till att säkerställa 

att frågorna är begripliga och att de är i en logisk ordning samt att se till så att de bidrar till en 
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bra helhet för undersökningen (Bryman, 2011). Vid vår provintervju upptäckte vi att några 

frågor var svårförstådda vilket ledde till att vi formulerade om dessa men det bidrog också till 

en förståelse för vilka eventuella följdfrågor som kunde behöva ställas. Provintervjun ledde 

dessutom till en insikt om att vi genom vår intervjuguide ställde många frågor som var direkt 

relaterade till motivation men att dessa frågor även ledde till information som kunde relateras 

till praktikgemenskap och situerat lärande. Utöver intervjuguiden ställde vi många följdfrågor 

vid intervjuerna som var relaterade till det informanterna pratade om och försökte få dem att 

utveckla det dem sa, ibland i form av frågor och uppmaningar men också genom tystnad (jfr. 

Kvale & Brinkmann, 2014). Det kunde exempelvis handla om att vi frågade “Hur kändes det 

för dig?”, “Kan du utveckla hur du menar?” eller bara att vi sa “Mmm” följt av en tystnad som 

uppmanade dem att fortsätta prata.  

Eftersom våra informanter inte var utvalda på basis av tillhörighet till ett visst 

bemanningsföretag valde vi att hålla intervjuerna utanför deras arbetstid på en mer neutral plats 

då vi ansåg att det var det mest bekväma för våra informanter. Detta ansåg vi eftersom de då 

undvek att deras arbetsgivare skulle kunna veta att de deltog i denna studie och att 

informanterna därmed inte behövde känna sig utsatta och därav skulle våga tala fritt (jfr. Ahrne 

& Svensson, 2011). Intervjuerna hölls i avskilda grupprum på Uppsala universitet där vi kunde 

tala ostört och varje enskild intervju varade i ungefär 45 minuter. Att de hölls på universitetet 

och i avskilda rum innebar att våra informanter inte behövde informera varken 

bemanningsföretaget eller kundföretaget om sin medverkan vilket ytterligare bidrog till att 

skydda deras identitet. Eftersom vi satt avskilt på en, för dem, neutral plats behövde 

informanterna inte heller vara rädda för att deras kollegor eller chefer skulle kunna höra deras 

berättelser. Under intervjuerna var vi båda närvarande, men vi valde att turas om med vem som 

hade huvudansvaret för själva intervjun. Innan vi startade intervjuerna förtydligade vi för våra 

informanter vem som var huvudansvarig för intervjun men också att den andre kunde tänkas 

hoppa in med eventuella följdfrågor. Vi tydliggjorde detta då vi ansåg att det var mindre risk 

för att informanterna skulle känna sig överraskade eller påhoppade om den andre av oss 

plötsligt började ställa frågor. Det fanns också en medvetenhet hos oss när vi intervjuade om 

att det var viktigt att visa att vi verkligen lyssnade på vad som sas utan att försöka lägga någon 

värdering i det för att undvika att uppfattas som auktoriteter (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). 

Ovan ställningstaganden gjordes i försök att undvika den maktasymmetri som lätt kan uppstå 

mellan forskarna och intervjupersonerna i en intervjusituation (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

Med denna maktasymmetri menas att forskarna är de som leder och definierar 

intervjusituationen och intervjupersonerna endast förväntas anpassa sig till situationen (ibid.). 

Vidare spelades intervjuerna in, vilket vi meddelat våra informanter om i vårt informationsbrev 

(Bilaga 1) samt att vi inhämtade samtycke för ljudinspelningen i vår samtyckesblankett (Bilaga 

3). Samtyckesblanketten hämtades från Studentportalen för Uppsala universitet där den 

tillhandahölls som mall att anpassa till den aktuella studien den skulle användas för.  

5.4 Bearbetning av data 
Samtliga intervjuer transkriberades i Word-dokument och vi valde att dela upp 

transkriberingsarbetet jämnt mellan oss så att vi gjorde ungefär lika mycket var för att båda 

skulle få möjlighet att lära känna materialet redan i denna fas. Ahrne och Svensson (2011) 

poängterar att transkribering är värdefull eftersom det är ett sätt för forskarna att skaffa sig en 

bättre överblick över det insamlade materialet inför analysen. Vi kom överens om att 

transkriberingen skulle göras ordagrant, om informanterna började om mitt i en mening eller 

omformulerade sig så skulle även detta skrivas ner. Detta val grundade sig i att vi ville kunna 

återge citat så korrekt som möjligt och även i att vi ville kunna genomföra analysen av 
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materialet på ett sådant vis att våra informanter skulle kunna känna igen sig själva i materialet. 

Att transkribera intervjuer innebär att ändra från ett språk till ett annat; från talspråk till 

skriftspråk, vilket i sig innebär att viss mening försvinner (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde 

av den anledningen att inte ange för konstpauser eller korta hummanden av medhåll då vi inte 

ansåg att dessa spelade någon egentlig roll för betydelsen av vad våra informanter uttryckte. 

Istället försökte vi återge för vad informanterna sa så ordagrant vi bara kunde. Om tvetydigheter 

rådde kring betoning eller liknande gick vi tillbaka till inspelningen och lyssnade igenom vad 

informanterna egentligen sa, samt hur detta sas, för att bringa klarhet i det vi hade funderingar 

kring. Vi ansåg inte att detta val begränsade vår empiri eller analys eftersom vi inte hade för 

avsikt att genomföra en studie som undersökte språket eller den sociala situationen som uppstår 

i just intervjutillfället, där språket och sättet att uttrycka sig på kan vara av betydligt större vikt 

(jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Efter genomförda transkriberingar läste vi båda igenom 

samtliga intervjutranskript. Detta gjorde vi för att få en bra överblick över den insamlade 

empirin vilket vi ansåg skulle ge oss en djupare kännedom om materialet och hjälpa oss med 

analysarbetet. 

Sedan gick vi vidare till själva kodningen av transkriberingarna där vi valde att använda oss av 

en så kallad begreppsstyrd kodning. Denna typ av kodning innebär att forskarna använder sig 

av koder som i förväg redan är definierade (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde våra koder 

baserat på vårt teoretiska ramverk: Wengers (1998) teori om praktikgemenskap, Lave och 

Wengers (1991) teori om situerat lärande samt tvåfaktorteorin som utvecklats av Herzberg et 

al. (1993). Eftersom kodningen var styrd av teorin valde vi också att använda oss av en teoretisk 

analys av den data vi samlat in. En teoretiskt driven analys innebär att forskarna försöker se 

empirin genom glasögon som färgats av de teorier som valts ut (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För oss innebar detta att vi tittade på de kodade passagerna vi valt ut och försökte sedan förstå 

dessa med hjälp av våra teorier samt förklara vad informanterna uttryckte i relation till 

frågeställningarna med hjälp av den förförståelse vi fått från våra teorier. Både begreppsstyrd 

kodning och teoretisk analys har fått kritik som baserar sig på samma argument; att forskarna 

på detta vis färgas för mycket av sin förförståelse från teorin och därmed vrider resultatet (se 

till exempel Braun & Clarke, 2006 samt Kvale & Brinkmann, 2014). Vi ansåg dock att denna 

hantering av materialet var det som fungerade bäst för denna studie då vi sökte svar på våra 

frågeställningar som till viss del ställdes upp med våra teorier i åtanke. Att släppa dessa teorier 

vid kod- och analysarbetet var därför inte ändamålsenligt för oss. Istället försökte vi att alltid 

vara vaksamma i förhållande till vårt material och att koda samt analysera materialet varsamt 

för att undvika att tvinga in materialet i några färdiga mallar som skulle kunna förvränga 

materialets egentliga betydelse.  

Våra kodord bestod av de olika faktorer som vi valt ut från Herzbergs tvåfaktorteori samt av 

praktikgemenskap och situerat lärande. Dessa kodord har dock inte fått styra tematisering som 

vi sedan gjort av vårt material under avsnitt 6. Resultat & analys. Bryman (2011) poängterar 

hur viktigt det är att forskarna inte likställer kodningen med analysen utan snarare att kodningen 

ska ses som en del av analysen. Vi tyckte att detta var viktigt att ha i åtanke, för att inte fastna 

i ett tankesätt om att materialet var analyserat bara för att vi hade delat in det i olika koder. Efter 

att vi kodat materialet återstod fortfarande att göra en analys av det. Analysen delades in i olika 

tematiseringar som vi ansåg speglade vårt material och vad vi uppfattade att våra informanter 

uttryckte. Slutligen i bearbetningsfasen avkodade vi eventuella formuleringar i redovisade citat 

som på något vis hade kunnat avslöja informanternas identiteter. Detta gjordes till exempel 

genom att vi istället för namn på företag ersatte dessa med antingen Kundföretaget eller 

Bemanningsföretaget, samt att vi plockade bort namnen på de chefer som informanterna 

nämnde och ersatte dem med Kundföretagets chef eller Bemanningsföretagets 

chef/Konsultchef. Att avkoda på detta sätt var viktigt för att upprätthålla de löften vi gett till 
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informanterna om att ingen utomstående skulle kunna identifiera dem i vår uppsats, se nedan 

för mer ingående förklaring vad detta innebär. 

5.5 Forskningsetiska principer 
I denna studie tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som består 

av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet vilka 

samtliga ämnar värna om det grundläggande individskyddskravet. Individskyddskravet värnar 

om det skydd som samtliga medlemmar i samhället har rätt att kräva vad det gäller insyn i deras 

livsförhållande och att ingen får utsättas för skada, kränkning eller förödmjukelse till följd av 

deltagande i vetenskapliga undersökningar (ibid.). 

Informationskravet syftar till att se till så att den tilltänkta informanten får all information som 

kan anses vara lämplig att ha för att kunna ta ett informerat beslut om denne vill medverka i 

studien eller ej (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare syftar också detta informationskrav till att 

upplysa den eventuella deltagaren om vilket syfte studien har samt att deltagandet är frivilligt 

och att det vid valfritt tillfälle går att avbryta medverkan (ibid.). Det är även viktigt att tydligt 

informera om hur och var resultaten av studien kommer att publiceras (ibid.). 

Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att forskarna är noga med att deltagare i 

undersökningen själva har rätt att bestämma över sin egen medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare innebär detta krav att samtycke måste inhämtas från rätt kanaler, det vill säga att om 

undersökningen berör barn måste även samtycke hämtas, inte bara från barnet, utan även från 

vårdnadshavare av barnet (ibid.). Detta gäller särskilt om undersökningen är av känslig karaktär 

eller om barnet i fråga är under 15 år (ibid.).  I informationskravet ingår att informera individen 

om möjlighet att avstå eller avbryta deltagandet (ibid.). Med stöd av samtyckeskravet är det 

möjligt för informanterna att till exempel mitt under en intervju välja att avsluta utan att detta 

på något sätt skall drabba individen negativt (ibid.). 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter som samlas in under en undersökning 

eller studie ska behandlas med största möjliga försiktighet och att obehöriga på intet vis ska ha 

tillgång till dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Detta innebär ett krav på forskarna som 

genomför studien att säkerställa att samtliga som arbetar med projektet är införstådda i detta 

och att samtliga uppgifter ska lagras på ett säkert sätt (ibid.). Vidare ska inte heller de uppgifter 

som presenteras i, låt säga en avhandling, på något vis kunna spåras tillbaka till den individ som 

uppgett dem (ibid.). Det sista kravet är nyttjandekravet och innebär att insamlade uppgifter 

inom ramen för ett forskningsprojekt endast får användas för forskning och inte får delas eller 

lånas ut för något annat ändamål än just detta (Vetenskapsrådet, 2002). 

I enlighet med ovan redogjorda principer skickade vi ut ett informationsbrev (Bilaga 1) till 

samtliga berörda informanter några dagar innan intervjuernas genomförande där de 

informerades om studiens syfte och om att deras deltagande var frivilligt samt att de när som 

helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Kontaktuppgifter till oss som genomförde studien 

tillhandahölls också genom detta brev så att deltagarna kunde kontakta oss om de hade frågor 

eller funderingar kring studien. De informerades också om att intervjuerna skulle spelas in och 

att dessa ljudfiler endast skulle användas för denna studie och därmed inte spridas vidare. Detta 

gällde även övrigt material knutet till informanterna. I brevet framgick det även att det 

insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt så att varken informanternas, 

bemanningsföretagets eller kundföretagets identitet skulle gå att identifiera för utomstående. 

Vid inledningen av intervjuerna kontrollerade vi att informanterna tagit del av och förstått 

informationsbrevet samt förtydligade att de närsomhelst hade rätt att avbryta sin medverkan. 
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Samtyckeskravet beaktades särskilt genom att informanterna fick fylla i en samtyckesblankett 

(Bilaga 3) i samband med intervjuerna där det ännu en gång framgick att deltagandet var 

frivilligt och att de själva hade rätten att avbryta sin medverkan. När vi avslutade intervjuerna 

frågade vi om informanterna hade några frågor eller funderingar rörande vår studie för att 

säkerställa att informationskravet var uppnått. Eftersom informanternas identiteter inte framgår 

i den publicerade uppsatsen bedömer vi att det inte finns någon risk för att informanterna kan 

utsättas för repressalier från sitt bemanningsföretag eller kundföretag på grund av sin 

medverkan i denna studie. Vidare valde vi också att inte presentera våra informanter närmare 

eller uttryckligen skriva ut vem som uttryckt vad då flera av informanterna kan vara bekanta 

med varandra eftersom vi valt en urvalsmetod som möjliggör detta. Vi har av denna anledning 

säkerställt så långt det är möjligt att dessa individer inte ska kunna urskilja varandras svar, allt 

för att säkerställa att konfidentialitetskravet uppfylls. 

5.6 Metoddiskussion 

Inom samhällsforskning kan forskarna använda enkäter likväl som intervjuer (Bryman, 2011). 

Enkäter är både snabbare och billigare att administrera än intervjuer men de begränsar också 

forskarnas möjligheter att ställa uppföljningsfrågor och att få uttömmande information (ibid.). 

Vi ansåg därför att enkäter inte var ett lämpligt alternativ för vår studie eftersom vi inte var 

intresserade av att nå ut till så många som möjligt utan snarare att få mer uttömmande och 

innehållsrika svar. Eftersom vår studie fokuserade på bemanningskonsulternas uppfattningar 

var det viktigt för oss att få uttömmande utsagor om detta och vi ansåg därför att 

semistrukturerade intervjuer lämpade sig bättre än enkäter för studiens syfte och 

frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer gav oss möjlighet att förhålla oss till en 

intervjuguide som ledde oss i rätt riktning samtidigt som vi kunde undersöka informanternas 

upplevelser på ett mer djupgående plan genom att ställa följdfrågor. 

Inom kvantitativ forskning är reliabilitet och validitet vanliga kriterier att förhålla sig till för att 

ge en bild av undersökningens kvalitet (Bryman, 2011). När det handlar om kvalitativ forskning 

är det också viktigt att förhålla sig till kriterier som visar på studiens kvalitet, men då är det 

lämpligare att tala om tillförlitlighet och äkthet (ibid.). För att uppfylla dessa kriterier är det 

viktigt att forskarna är transparenta med hur de har gått tillväga med undersökningen och 

redogör för de val som gjorts under undersökningens gång (ibid.). På så sätt kan läsaren av 

studien ta del av hur forskarna resonerat för att komma fram till de val som gjorts (Ahrne & 

Svensson, 2011). Det innefattar också att forskarna redogör för resultatet på ett trovärdigt sätt 

så att forskarnas egna värderingar inte får styra undersökningen utan att resultatet representerar 

en rättvis bild av informanternas åsikter (Bryman, 2011). Vi har hela tiden varit transparenta 

med de val vi gjort för denna studie och presenterat dessa så ingående som möjligt för att läsaren 

själv ska kunna ta del av de resonemang vi fört under arbetets gång. De resonemang vi fört om 

metodval försökte vi att hålla så tydliga och lättlästa som möjligt för att bibehålla en transparens 

så att utomstående ska kunna förstå de val vi gjort (jfr. Ahrne & Svensson, 2011). Således har 

vi inte haft för avsikt att dölja våra tillvägagångssätt eller val utan snarare valt att lyfta fram 

eventuella brister med de metoder vi valt för att bibehålla transparens. Detta gjorde vi i enlighet 

med det Ahrne och Svensson (2011) skriver om att forskarna bör presentera sina tvivel och 

eventuella svagheter i sin forskningsdesign eftersom det visar på att de inte försöker dölja något 

utan att de istället är medvetna om dessa svagheter.  

Som vi nämnde under avsnitt 5.1 Metodval kan kvalitativ forskning tolkas på olika sätt då 

forskarna bidrar med sin egen förförståelse vid hantering av empirin (jfr. Ahrne & Svensson, 

2011). För vår del innebar detta att vi hade en viss förförståelse för de teorier vi valde att 

använda och i och med detta till viss del var färgade av vad vi lärt oss om dessa. Vidare har vi 
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också personliga erfarenheter av den bransch vi valde att studera, då en av oss arbetat med 

rekrytering för ett bemanningsföretag och den andra har arbetat som bemanningskonsult. Med 

detta i åtanke ansåg vi att det varit extra viktigt för oss att vara lyhörda för detta faktum och 

förhålla oss kritiska till våra egna analyser och inte dra förhastade slutsatser kring empirin som 

enbart baserades på våra egna erfarenheter eller fördomar.  

Något som vi också tyckte var viktigt att lyfta fram var den kritik som uppkommer i relation 

till begreppsstyrd kodning. Denna form av kodning kritiseras enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) för att reducera materialet till den kategori som forskarna väljer att placera in en passage 

under. Detta tolkade vi som att en passage kan ha flertalet innebörder, men i och med att 

forskaren väljer endast en så tappar också empirin en viss del av sin mening. Vi ansåg dock att 

kritiken till viss del var obefogad. Detta eftersom användningen av de teoretiskt styrda 

begreppen redan under kodningen och analysen bidrog till att vi kunde se materialet genom de 

“glasögon” som teorin erbjöd oss vilket i sin tur synliggjorde sådant som vi inte sett om vi 

endast låtit empirin leda kodningen (jfr. Ahrne & Svensson). Kvale och Brinkmann (2014) 

nämner också att kodning är fördelaktig för forskare som är nybörjare då det ger en bra 

överblick över materialet vilket också gör det lättare när de ska gå vidare med själva 

analysarbetet. För vår uppsats ansåg vi därmed att en begreppsstyrd kodning var lämplig 

eftersom det bidrog till en rättvis redogörelse för våra informanters upplevelser samtidigt som 

det motverkade att vi tolkade empirin enbart utifrån vår egna förförståelse av området.  

Vidare reflekterade vi även över studiens urval. Ahrne och Svensson (2011) nämner att ett 

snöbollsurval kan resultera i att ett material inte blir tillräckligt allsidigt då informanterna leder 

forskarna in på fler informanter med samma erfarenheter som de själva har. Detta är något som 

vi inte upplevde i vårt material. Vi problematiserade snarare kring hur vårt material blev mer 

mångsidigt än vi tänkte oss. Detta då variansen blev större än vi förutspådde vad gällde 

informanternas utbildning, anställningsform och bransch vilket i sin tur ledde till att 

informanterna gav oss relativt varierade bilder av sin verklighet, något som vi kanske inte först 

förväntade oss. Eftersom bemanningskonsulter kan antas befinna sig i en utsatt situation där de 

riskerar att inte få nya uppdrag om de öppet kritiserar bemanningsföretaget eller kundföretaget 

var det extra viktigt för oss att garantera våra informanters konfidentialitet. Därmed har vi inte 

angett vilken informant som sagt vad, vilket kan bidra till att läsaren upplever en minskad 

transparens. Det kan därmed vara en brist för vår undersökning även om det är ett rimligt 

ställningstagande i förhållande till de forskningsetiska principerna (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). 

Om vi inte kunnat garantera informanternas konfidentialitet hade vi förmodligen inte heller fått 

höra sanningsenliga upplevelser från dem vilket hade förvrängt studiens resultat. Därmed ansåg 

vi att det var nödvändigt att inte ange vilken informant som sagt vad. 

Kritiker till kvalitativ forskning menar att det inte är möjligt att generalisera resultaten från 

kvalitativa undersökningar eftersom urvalet inte är representativt för populationen (Bryman, 

2011). Istället för att generalisera resultatet till populationen kan kvalitativ forskning 

generaliseras i förhållande till teori eller genom att jämföra resultaten med andra studiers 

resultat (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2011). Trots att våra informanters bakgrunder 

skiljde sig åt anser vi att det kan vara möjligt att generalisera vår studies resultat till viss del då 

våra resultat i vissa avseenden finner stöd i de resultat som andra forskare har funnit samt de 

teoretiska utgångspunkter som denna uppsats baseras på. 
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6. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat som också analyseras med hjälp av Wengers 

(1998) teori om praktikgemenskap, Lave och Wengers (1991) teori om situerat lärande samt 

Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori. Avsnittet delas upp i de fem teman som framträdde ur 

vår empiri under analysarbetet som därmed också förhåller sig intressanta i relation till 

studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter. 

6.1 Presentation av studiens informanter  
För denna studie intervjuades fem långtidsinhyrda tjänstemannaanställda 

bemanningskonsulter, urvalet för dessa är beskrivet under 5.2 Urval. För att skydda 

informanterna valde vi att ta bort företagsnamnen på bemanningsföretagen som 

bemanningskonsulterna var anställda av likväl som namnen på kundföretagen som 

informanterna hade uppdrag hos. Dessa benämns endast som Bemanningsföretaget och 

Kundföretaget i resultatredovisningen. Samma sak gäller namnen på informanternas chefer som 

i dessa fall endast benämns som Kundföretagets chef och Bemanningsföretagets 

chef/Konsultchef. Dessutom skyddas informanterna genom att deras namn inte framgår i denna 

studie samtidigt som citat från informanterna inte redovisas i förhållande till en specifik 

informant. Valet att inte redogöra för vilken informant som sagt vad baserades på att 

informanterna delvis valdes ut genom ett snöbollsurval och att flera av de intervjuade därmed 

kände till varandra. Med detta i åtanke menade vi att det var nödvändigt att undvika att flera 

olika citat kunde knytas till en särskild person eftersom informanterna kunde tänkas känna igen 

varandra i citat som inte var så känsliga men som i ett senare skede knöts ihop med mer känsliga 

citat. Av den anledningen valde vi att inte skriva ut fingerade namn eller numrera informanterna 

i samband med att vi redogjorde för citaten eftersom det minskade risken för att informanterna 

skulle känna sig utelämnade. Informanterna var mellan 25–35 år och arbetade inom inköp, 

kundtjänst, IT och ekonomi. Samtliga var anställda hos bemanningsföretag, tre av dem var 

visstidsanställda och två av dem var tillsvidareanställda. De bemanningsföretag som 

informanterna var anställda av var några av de större aktörerna i bemanningsbranschen. 

Uppdragslängden hos informanternas kundföretag sträckte sig vid intervjutillfällena från nio 

månader till uppdrag som löpte på tillsvidare.  

6.2 Bemanningskonsulters dubbla organisationstillhörighet 
Under intervjuerna resonerade flera av våra informanter kring hur de upplevde och tolkade 

företagens syn på individen. De förde då ofta tudelade argumentationer där de talade om 

kundföretaget och dess syn på saken å ena sidan, men också hur bemanningsföretaget såg på 

saken å andra sidan. Bland utsagorna förstod vi det som att flertalet informanter kände sig sedda 

och som en del av företaget när de talade om kundföretaget. Detta ansåg vi främst var kopplat 

till att de hos kundföretaget inte upplevde att de blev separerade från företagets egna anställda 

eller behandlades på ett avvikande vis.  

Ja alltså man har ju, du har ju precis samma, nästan, tillgångar och sånt där som alla 

anställda. Så det är ju ingen som gör någon skillnad, det är ju nästan ingen som vet om 

att du är inhyrd. Så man är ju precis som alla andra som har en fast anställning. Och jag 

får ju ändå medarbetarsamtal och sånt så Kundföretagets chef blir ju som min chef fast 

den egentligen inte är det. 

Detta bekräftades också av en annan informant: 
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Det som är bra är ju att det faktiskt, så märker man inte av att man är inhyrd i dagligt 

arbete så. Det är ju liksom främst först när det blir vissa saker som ska utföras av de fasta 

anställda som man inser att man faktiskt inte är en del av de andra, men. 

Vi tolkade de två citaten ovan som att informanterna la ett värde i att de som 

bemanningskonsulter ändå bemöttes som jämlikar gentemot sina fast anställda kollegor, att det 

för dem var viktigt att företaget inte skiljde på bemanningskonsulter och fast anställda och 

därmed även behandlade dessa likadant, även om det fanns situationer med begränsningar som 

speglades i det senare citatet. Dessa begränsningar såg vi i flertalet av våra informanters utsagor 

där exempel gavs på utskickade medarbetarundersökningar som inte fick besvaras av inhyrda. 

Bemanningskonsulterna själva insåg dock problematiken som deras tjänsteform innebar och 

accepterade denna till viss del, vilket vi anser synliggörs i nedan citat: 

Ja både och är det ju. För dom jag jobbar med så är det ju självklart, då är det inget 

konstigt. Men däremot så är det så mycket motsägelser och tvetydigheter kring 

inhyrningar så att i ena stunden så är det liksom ”ni är ju som alla andra” och i nästan 

stunden så är det ”nej ni ska inte göra så här, det må du ju begripa själv, du är inte en del 

som alla andra” så det är som lite både och. Men ska jag vara ärlig så tänker jag inte allt 

för mycket på att jag är inhyrd så. 

Här avslutade informanten sin problematisering med att det till syvende och sist faktiskt inte 

var något som bekom denne nämnvärt. Men ändå berättade samma informant om ett tillfälle 

när chefen på kundföretaget uttryckt sig nedvärderande mot inhyrda vilket återges i kommande 

citat: 

Jaa, den som är chef på min avdelning där jag är, har ju uttryckt sig lite klumpigt nån 

gång på nåt möte vi hade. Där Kundföretagets chef råkade säga att inhyrda inte är lika 

mycket värda. Kundföretagets chef menade på att denne menade något annat, men vad 

chefen menade fick denne aldrig riktigt fram. Så den har vi ju liksom använt emot 

Kundföretagets chef litegrann, och chefen har försökt förklara sig ur det hela. Så det blir 

ju ja jag vet inte riktigt, det blir ju till slut så hära ja det där lär ju inte jag få göra för jag 

är ju inhyrd eller liksom varför ska jag gå på det där mötet, det blir ju liksom som att jag 

inte är en del av det där, man blir ju lite själv också, att man sätter sig som emot det. 

Att bemanningskonsulterna var medlemmar i flera praktikgemenskaper blev väldigt tydligt 

enligt oss när de ibland uttryckte att de tillhörde de övriga anställda på kundföretaget medan de 

i andra fall inte räknades in i denna praktikgemenskap. Enligt Wenger (1998) kan människor 

tillhöra olika praktikgemenskaper beroende på vilken kontext de befinner sig i. Det kunde vi 

alltså se i vårt resultat som visade på att bemanningskonsulterna i vissa kontexter var 

inkluderade i kundföretagets praktikgemenskap medan det i andra kontexter blev tydligt att de 

tillhörde en praktikgemenskap där endast bemanningskonsulter ingick. 

Vad gällde kontakten och uppmärksamheten från sitt bemanningsföretag var utsagorna från 

informanterna betydligt mer kluvna. Vi kunde urskilja att två informanter kände sig sedda och 

uppmärksammade av sitt bemanningsföretag. För en av konsulterna tog sig detta uttryck på så 

vis att en dedikerad resurs tilldelades som hade fokus på att tillse konsultens behov och vilja att 

utvecklas. För en annan konsult var det den löpande kontakten, skriftlig eller personlig, som 

gjorde att denne kände sig sedd och uppskattad. En informant beskrev det i betydligt mer 

problematiserande ordalag. För denne skedde kontakten löpande då bemanningsföretaget 

besökte kundföretaget med jämna mellanrum för att hålla kontakt med sina uthyrda konsulter 

men att det konstanta bytet av kontaktpersoner gjorde att denne kände sig främmande inför sitt 

bemanningsföretag, den faktiska arbetsgivaren. Detta anser vi förtydligas i nedan citat: 
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Ja, de kommer ju dit, de är ju där nästan en gång i veckan så då kommer de och 

presenterar sig, så de är ju faktiskt duktiga på att gå runt och pratar med, när de har 

inhyrda då, så går de runt och hejar och frågar hur det går och om man vill ta upp 

någonting. Och då har man ju möjlighet att gå och sätta sig i ett rum med dem också om 

man vill prata, så på så sätt men nu från att det har bytts så många gånger där också, så 

nu den här som är nyaste jag har ju knappt pratat med henne, så det känns som man har 

ju ingen direkt relation och sätt att prata med henne heller, som jag kanske skulle ha haft 

om jag kanske skulle ha haft kvar Bemanningsföretagets chef som anställde mig från 

första början. 

Vidare hade vi två informanter som vi upplevde som inte alls särskilt positivt inställda till sina 

bemanningsföretag och hur de upplevde bemötandet som de fick därifrån. Deras berättelser 

vittnade om konsultchefer utan en fastslagen identitet, de visste alltså inte vem som var deras 

utsedda kontaktperson, frekventa byten av dessa kontaktpersoner samt generellt sett dålig 

information från bemanningsföretaget. Alla våra informanter hade bytt konsultchef minst en 

gång under sin tid hos bemanningsföretaget medan den som bytt flest gånger hade bytt 

konsultchef fem gånger under ett år. Den enda kontakten som flera informanter angav att de 

hade med sitt bemanningsföretag var när de hade problem med sin tidrapportering. Vissa av 

informanterna vände sig då till sin kontaktperson på bemanningsföretaget men andra vände sig 

endast till bemanningsföretagets kundtjänst eftersom de inte visste vem som var deras chef på 

bemanningsföretaget. Detta tolkade vi som att det resulterade i känslor av att inte bli sedd eller 

uppskattad av företaget som bar arbetsgivaransvaret: 

Det tycker jag är lite dåligt. Vi gör ju ändå så att företaget rullar eller går runt, då borde 

man ju måna om sina anställda, men det tycker inte riktigt jag att de gör, plus att 

kontaktpersonen som jag hade innan blev sjukskriven, och det tog några veckor innan 

jag ens fick reda på det och då fick den nuvarande. Så de är inte jättebra på att informera. 

Samma informant fortsatte resonemanget med att det var bristfällig information från 

bemanningsföretaget men att denne förstod att bemanningskonsulter också hade ett stort eget 

ansvar, vilket vi såg som en hög nivå av självinsikt kring anställningsformen och dess 

utmaningar. 

 

När informanterna pratade om sin närmaste chef visade det sig dessutom att de ofta menade 

chefen på avdelningen de arbetade på hos kundföretaget. Trots att de hade sin anställning hos 

bemanningsföretaget var det sällan de pratade om bemanningsföretagets chef i benämningen 

som chef, ofta använde de istället benämningen kontaktperson på bemanningsföretaget. 

Informanterna berättade dessutom att de ofta hade utvecklingssamtal med cheferna på 

kundföretagen. Även när det handlade om att förlänga uppdrag eller visstidskontrakt vittnade 

flera informanter om att de fick denna information från kundföretagets chefer.  

Ehh, min chef på Kundföretaget meddelar att de vill förlänga och vill veta om jag 

godkänner det, och sedan skickas det till HR på Kundföretaget som skriver på som sedan 

tar kontakt med Bemanningsföretaget, det är aldrig jag som tar kontakt med 

Bemanningsföretaget. 

Med mitt bemanningsföretag har jag inte pratat något alls med i stort sett, men med min 

kontaktperson och med min chef på Kundföretaget, dem säger ju alltså, dem har ju sagt 

att man behöver folk, särskilt inom mitt område för just nu är det väldigt mycket att göra. 

Så från deras håll får man stanna längre om man vill. Men det är bara från deras sida jag 

har hört det också. 

Herzberg et al. (1993) förklarar hur hygienfaktorer kan påverka medarbetare negativt då en 

felriktad företagspolitik och ledning kan ha negativa effekter för de anställdas tillfredsställelse 

(ibid.). Detta är något som vi tyckte synliggjordes i ovan citat, där konsulterna inte kände sig 
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sedda eller uppmärksammade av sina bemanningsföretag vilket vi tolkade som att det ledde till 

en negativ syn på arbetsgivaren. Vi ansåg också att detta tydligt redovisade hur en hygienfaktor 

fungerar, att den bidrar till ökat missnöje om den inte uppfylls. Vi mottog inte enbart negativa 

utsagor kring hur informanterna såg på företagspolitiken och ledningen, det fanns även de som 

var nöjda. Dock berörde de flesta av dessa utsagor kundföretagen och inte 

bemanningsföretagen. Det intressanta enligt oss med dessa var att de positiva utsagorna inte på 

något vis verkade bidra till något som ökade nöjdheten eller trivseln hos 

bemanningskonsulterna. Dock så sjönk nöjdheten och trivseln när dessa faktorer inte 

uppfylldes. Detta är i enlighet med hur Herzberg et al. (1993) beskriver att en hygienfaktor 

fungerar. En hygienfaktor som inte uppfylls kommer att leda till missnöjda medarbetare, men 

en hygienfaktor som uppfylls kommer inte att leda till nöjdare medarbetare, de kommer bara 

ha fått sina mest basala behov och önskemål uppfyllda (ibid.). Precis som Hein (2012) skriver 

syftar hygienfaktorer endast till att undvika missnöje och dåliga arbetsprestationer, och då alltså 

inte till någon förhöjning av nivån på nöjdhet eller förbättringar av arbetsprestationer. 

Trots att flera av informanterna uttryckte att de kände sig sedda och som en del av kundföretaget 

framkom det också att en av informanterna upplevt en tydlig åtskillnad mellan 

bemanningsanställda och kundföretagets ordinarie anställda. Detta bestod av att informanten 

fått betala mer än kundföretagets ordinarie anställda för att få följa med på vårfester och 

julfester med kundföretaget samt att bemanningskonsulterna inte fått parkering i garaget vilket 

kundföretagets ordinarie anställda fått. Samma informant berättade dock samtidigt att detta var 

förändrat och att det vid intervjutillfället var jämlikt i dessa frågor. Att dessa skillnader fanns 

mellan bemanningsanställda och kundföretagets ordinarie personal var egentligen inte så 

förvånande enligt oss då det är två olika företag med olika ställningstaganden och 

företagspolitik. Det vi dock konstaterade utifrån utsagan ovan var att bemanningskonsulterna i 

och med detta kunde uppleva en åtskillnad som ledde till missnöje. Detta kan ses i relation till 

hur Herzberg et al. (1993) beskriver att ouppfyllda hygienfaktorer kan bidra till missnöje även 

om en uppfyllnad av dem inte bidrar till nöjdare medarbetare utan att de bibehåller en relativt 

neutral nivå. Det skulle alltså kunna innebära att de informanter som inte har upplevt dessa 

åtskillnader befinner sig på en neutral nivå i förhållande till företags-politiska faktorer som 

berör aktiviteter och förmåner, vilket gör att de inte har några åsikter om detta. Åtskillnader 

liknande dessa kan också peka på att kundföretagets ordinarie anställda och 

bemanningskonsulterna tillhörde åtskilda praktikgemenskaper i en viss kontext trots att de i 

andra kontexter upplevde att de var inkluderade i kundföretagets praktikgemenskap. Enligt 

Wenger (1998) ingår ofta människor i flera praktikgemenskaper samtidigt, dessa bygger på 

uttalade och outtalade strukturer som råder i en viss kontext och ger mening åt 

praktikgemenskapen. Detta visade även resultaten i vår studie på då det fanns uttalade och 

outtalade regler om när bemanningskonsulterna inkluderades eller exkluderades i 

kundföretagets respektive bemanningsföretagets praktikgemenskap. 

Företagspolitik som faktor kan enligt Herzberg et al. (1993) vara en källa till känslor och 

upplevelser hos individen som leder till en viss attityd som i sin tur får psykologiska effekter 

hos individen. Att bemanningskonsulter inte får följa med på aktiviteter på samma villkor som 

kundföretagets ordinarie anställda kan enligt oss leda till en känsla av att de inte är värda att bli 

påkostade vilket kan leda till bristande tillhörighet till kundföretaget eller bemanningsföretaget, 

då ingen av dessa är villiga att kosta på dem aktiviteten. Under våra intervjutillfällen uppgav 

ändå flera informanter att deras bemanningsföretag ibland anordnade julfester eller 

sommarfester enbart för deras anställda konsulter. Det visade enligt oss på att 

bemanningsföretagen ändå på något vis ville visa uppskattning för sina medarbetare och 

kostade på dem aktiviteter vilket kan bidra med effekt av en starkare tillhörighet till 

bemanningsföretaget i enlighet med F-A-E-modellen av Herzberg et al. (1993). En starkare 
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tillhörighet till bemanningsföretaget bidrar också till en känsla av att tillhöra 

bemanningsföretagets praktikgemenskap (jfr. Wenger, 1998). En av våra informanters 

upplevelse av sitt bemanningsföretag utmärkte sig särskilt då denne upplevde att 

bemanningsföretaget verkligen satsade pengar på sina anställda. 

Jaa, det är väl att man oftast har mycket kul. Det känns som att dem lägger pengar på 

personalen på ett annat sätt, dem andra är att där har alla jobbat i tio år och vi behöver 

inte locka dem för att stanna, medans konsultbolagen måste jobba mer aktivt med att få 

oss att stanna. Sen så brukar de väl vilja vara lite coolare också, med bra kontor, centrala 

kontor och liksom försöka locka lite. 

Denna informants upplevelse skiljde sig mycket åt från de andra informanternas. Vi tolkade 

informantens citat som att denne ansåg att bemanningsföretaget verkligen satsade på sin 

personal och att de skulle känna en stark tillhörighet till bemanningsföretaget. Detta bidrar 

enligt oss till att denna bemanningskonsult blir en del av bemanningsföretagets 

praktikgemenskap (jfr. Wenger, 1998) trots att denne också uttryckte en tillhörighet till 

kundföretagets praktikgemenskap i andra kontexter. Att just detta bemanningsföretag satsade 

mycket på sin personal ansåg vi grundade sig i att de verkade inom en bransch där 

bemanningskonsulternas kunskaper var mycket eftertraktade vilket gjorde att de hade lätt för 

att byta företag om de inte trivdes. Detta var också något som bekräftades av vår informant som 

sa att det fanns många andra företag som hade hört av sig till denne med jobberbjudanden.  

I enlighet med det fyra av våra informanter berättade för oss förstod vi det som att deras 

utveckling i det dagliga arbetet ute hos kunden levt upp till deras förväntningar samt att de fått 

kunskaper och erfarenheter som även kunde komma till användning i andra framtida tjänster. 

Den femte informanten talade inte lika mycket om utveckling hos kundföretaget eftersom denne 

tidigare hade utfört mer kvalificerade arbetsuppgifter inom området i en tidigare anställning. 

Flera av informanterna som vittnade om att de upplevt en utveckling i sitt arbete hos 

kundföretaget berättade om att de fått fler arbetsuppgifter inom andra områden än där de började 

och därmed breddat sina kunskaper genom att lära sig nya saker varje dag. De gav uttryck för 

att det var roligt att bygga på och byta arbetsuppgifter samtidigt som de la vikt vid att arbetet i 

sig skulle kännas utvecklande. Utvecklingsmöjligheterna var dock starkt knutna till 

konsulternas dagliga arbete vilket skedde ute hos kundföretaget och det var därmed 

kundföretaget som investerade i våra informanters utveckling. Fyra informanter berättade om 

avsaknad av utvecklingsmöjligheter från bemanningsföretagets sida, en av dessa sa dock att 

bemanningsföretaget erbjöd kurser som de anställda kunde få gå på fritiden. Ett citat som vi 

tycker visar på kundföretagets utvecklingsinsatser och bemanningsföretagets avsaknad av 

insatser presenteras nedan. 

Nä, alltså jag får ju genom Kundföretaget. Jag får ju utbildning där, jag får fara på kurs, 

jag liksom så hära, så jag får ju utvecklingsmöjligheter genom Kundföretaget fast jag är 

inhyrd. Så de har ju kostat på mig mycket fast jag är inhyrd, jag får liksom gå på möten, 

jag har mitt ansvarsområde liksom, ja sådära, det är ju det som får en att känna, det känns 

ju som att man är anställd. Men, via Bemanningsföretaget så är det ju, nää jag har inte 

blivit erbjuden någonting därigenom. 

En av informanterna upplevde till skillnad från de andra ett stort stöd i sin utveckling från 

bemanningsföretaget eftersom de ofta pratade om vad informanten ville i framtiden och hjälpte 

denne att få testa nya arbetsuppgifter. En fördel med att vara bemanningskonsult som nämndes 

av flera av studiens informanter var att det fanns möjlighet till att föra en dialog med 

bemanningsföretaget om att byta uppdrag om konsulten inte trivdes eller inte upplevde det 

tillräckligt utvecklande. Det visade enligt vår tolkning ändå på att bemanningskonsulterna 

upplevde ett visst förtroende för att bemanningsföretaget kunde hjälpa dem vidare i sin 
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utveckling i arbetet, även om informanterna inte upplevde att de fick stöd från 

bemanningsföretaget i det dagliga arbetet. Enligt Wengers (1998) teori bygger 

praktikgemenskaper på uttalade och outtalade strukturer, i vårt resultat kunde vi se en struktur 

som byggde på att även bemanningsanställda deltog i kundföretagets utvecklingsinsatser och 

att de tillhörde kundföretagets praktikgemenskap på detta sätt. Herzberg et al. (1993) talar i sin 

tvåfaktorteori om utvecklingsmöjligheter som gör det möjligt att förändra sin arbetssituation 

genom att lära sig nya tekniker eller nya arbetssätt som får människor att växa. Ur våra 

informanters utsagor tolkade vi det som att de hade bra möjligheter till utveckling hos 

kundföretaget som gjorde att de hade möjlighet att förändra sin arbetssituation.  

6.3 Strävan mot en tillsvidareanställning 
Anställningstrygghet är en hygienfaktor som i vår mening kan upplevas grundläggande då det 

är svårt att ha nöjda medarbetare som trivs på sitt arbete om de inte upplever en viss säkerhet i 

att de kommer att få behålla jobbet. Denna problematik är något som är underförstådd inom 

bemanningsbranschen, men kanske också lite missförstådd vilket vi kunde urskilja i våra 

informanters utsagor. Några av våra informanter uttryckte oro kring sin anställning och att 

trygghet kring anställningen var något som de saknade för att fullt ut kunna trivas i sin roll. Vi 

uppfattade att flera uttryckte oro över sin situation och att de föredrog en fast anställning 

framför att arbeta som inhyrd bemanningskonsult på en visstidsanställning. Detta är ett av de 

citat som denna tolkning bygger på: 

Ja men det känns, jag vill gärna ha tillsvidareanställning. Det känns mycket tryggare så 

man vet liksom, du sitter ju mycket tryggare till du vet att du kan inte bara bli uppsagd 

hur som helst. Du har din lön och skulle det vara någonting, du kanske vill läsa upp 

nånting då kan du ta tjänstledigt, du har ju så många fler förmåner på så sätt. Så det är 

någonting som i alla fall jag strävar efter. 

En annan informant uttryckte sig på detta sätt: 

Ja till att börja med så skulle det väl vara att det fortfarande är mycket mer osäkert tycker 

jag att vara konsult än att vara fast anställd på ett företag. 

Dock var inte bemanningskonsulterna vi intervjuade helt överens på denna punkt då några av 

dem även uppgav att de trivdes i sin anställning och inte var särskilt oroade över situationen. 

Jaa alltså svårt att säga. Normalt sett på min avdelning så blir man erbjuden, 

överrekryterad som det heter, man blir erbjuden en plats där man sitter och det brukar 

ske ungefär när konsultuppdraget tar slut och jag har blivit erbjuden det men har inte 

riktigt fastnat för någon av tjänsterna som jag blivit erbjuden så därför är jag kvar. 

Dessutom så trivs jag ganska bra i rollen som konsult. 

Flera av dem uppgav att de var nöjda med sin nuvarande situation, men vi upplevde ändå 

konsensus kring att anställningstrygghet var något som värdesattes och även fast de trivdes i 

sin nuvarande situation så var ändå slutmålet en fast anställning. 

Mmm, jag tror att jag ändå vill ha tryggheten, för man vet ju aldrig vad som kan hända 

även om det är en bra bransch så kan det bli en krasch och då vill jag ändå känna att, 

jamen det är många som sitter på bänken och väntar på uppdrag emellanåt på 

bemanningsföretag, eller hos konsultföretag, så… det skulle jag nog vilja ha. Ja, men 

inte bara tre månader och sen gör vi oss av med dig jättelätt. Jag vill kunna vara 

tillsvidareanställd.  
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Det bör också poängteras att två av informanterna hade tidsbestämda uppdrag hos 

kundföretaget, men var tillsvidareanställda hos sitt bemanningsföretag vilket givetvis kan bidra 

till en viss känsla av trygghet. En av informanterna var också verksam inom IT-branschen vilket 

denna informant nämnde som en bidragande faktor till sin egen upplevda trygghet, eftersom 

denne upplevde sig vara eftertraktad av arbetsgivare inom branschen. 

Kopplat till anställningstrygghet tolkade vi det också som att flera informanter upplevde det 

som påfrestande att vara bemanningsanställda på visstid då denna anställningsform hade en 

tendens att förlängas ofta men endast över kortare perioder. Informanterna upplevde detta som 

frustrerande då kundföretagen uppenbarligen såg ett behov av just deras tjänst, men ändå inte 

förlängde med mer än några enstaka månader i taget. En av bemanningskonsulterna hade varit 

anställd i över två år och hade blivit förlängd flera gånger per år, något som resulterade i 

motstridiga känslor. 

Ja det är ju osäkert du vet ju inte om du blir förlängd men efter man har fått förlängning 

i över två år, då tar du ju det mer för givet, du tänker inte på det, det kommer ju bara, du 

tror ju ändå att du ska bli kvar. Så skulle Kundföretagets chef säga att nä men det blir 

inte förlängt då skulle jag ju få en hjärtinfarkt, så det är ju nånting som du tar för givet.  

I citatet ovan uttryckte informanten hur denne, efter så pass många förlängningar, började ta 

förlängningarna för givet. Samtidigt som det var ett faktum att anställningen i grunden var en 

visstidsanställning vilket medförde en osäkerhet. Situationen med upprepade förlängningar var 

också något som flertalet av de bemanningskonsulter som vi talade med vittnade om. Precis 

som i fallen med företagspolitik och ledning som hygienfaktorer såg vi att anställningstrygghet 

som hygienfaktor tog sig uttryck på samma sätt hos våra informanter. Upplevde inte 

bemanningskonsulterna anställningstrygghet ledde det till känslor av missnöje, och infann sig 

känslan av anställningstrygghet var det inte något som informanterna talade om i stora ordalag, 

vilket ligger i linje med hur Herzberg et al. (1993) uttrycker sig kring hur en hygienfaktor tar 

sig uttryck. 

6.4 Viktigt med balans i arbetsbelastningen 
Under intervjuerna berättade flera av informanterna att det för dem var viktigt med en balans i 

arbetsbelastningen. De ville inte ha för lite att göra på arbetet eftersom de då inte kände sig 

tillräckligt stimulerade och att dagarna gick alldeles för sakta. Men det fanns också berättelser 

om att det var lätt att ta på sig för mycket arbete som bemanningskonsult. 

Just som inhyrd så vill man ju inte säga nej till saker heller så då tar man ju på sig och 

gör saker och frågar gärna mycket och att man kan ta på sig och göra andra, mer 

uppgifter. 

Samma informant uttryckte känslor som vi tolkade som att denne var missnöjd kring den 

snedfördelade arbetsbelastningen och att det förtog glädjen i att utföra vissa arbetsuppgifter 

eftersom kollegorna ibland räknade med att någon annan utförde uppgifterna åt dem. En annan 

informant uttryckte att arbetsbelastningen i den nuvarande konsultrollen var bra eftersom det 

var flera personer som delade på samma arbetsuppgifter vilket gjorde det möjligt att vara sjuk 

eller ha semester utan att behöva ta med sig datorn hem.  

Framförallt det här med att om jag tar semester till exempel eller om jag är borta från 

min arbetsplats så läggs inte mitt arbete på hög och väntar tills jag kommer tillbaka, det 

är väldigt skönt, man kan ta semester eller vara sjuk på riktigt. 
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Det vi kunde utläsa av de två citaten ovan var att bemanningskonsulterna ibland kunde uppleva 

att de inte riktigt tillhörde kundföretagets praktikgemenskap helt och hållet utan att de behövde 

kämpa för sin plats hos kundföretaget och visa framfötterna. Medan de vid andra tillfällen 

uttryckte en tacksamhet för praktikgemenskapen och de kollegor som de kunde ta stöd av för 

att få en dräglig arbetsbelastning. Detta visade enligt oss på att de intervjuade 

bemanningskonsulterna ingick i flera olika praktikgemenskaper i enlighet med hur Wenger 

(1998) talar om att människor kan ingå i flera olika praktikgemenskaper samtidigt. 

Arbetsbelastning är något som kan kopplas till hygienfaktorn arbetsförhållanden enligt 

Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori. Herzberg et al. (1993) menar att ouppfyllda 

hygienfaktorer leder till missnöje medan uppfyllda hygienfaktorer gör att individerna istället 

befinner sig på en neutral skala av nöjdhet. Detta var något som vi kunde urskilja i vårt 

empiriska material eftersom de flesta av våra informanter inte framhöll någon särskild 

information om arbetsförhållandena vilket kunde tolkas som att de befann sig på en relativt 

neutral nivå som gjorde att de inte la vikt vid att tala om detta. I citatet ovan som talar om att 

det var möjligt att vara sjuk eller ledig tack vare kollegor låg en stor tyngd i hur kollegorna 

bidrog till avlastning för informanten, det handlade således om uppbackning och stöd vilket 

leder oss in på nästkommande avsnitt. 

6.5 Gemenskap och att ha kul på jobbet är viktigt 
Att trivas på jobbet och att omges av stöttande kollegor var något som samtliga informanter la 

vikt vid under intervjuerna. Vi förstod våra informanter som att det var viktigt för dem att det 

sociala fungerade bra i arbetet även om de kanske inte såg så mycket gemensamt med 

kollegorna utanför arbetet förutom att de ibland gick ut och åt tillsammans.  

Jag trivs väldigt bra, jag jobbar med roliga människor och det är väldigt lättsamt skulle 

jag säga, så jag trivs väldigt bra. Dock är det inte många i min ålder, det är många äldre. 

Så man kanske inte har så mycket gemensamt, det är kanske inte några jag skulle träffa 

privat. Men vi har kul på jobbet i alla fall. 

Det måste gå bra och man ska ju ha kul på jobbet, det ska kännas roligt att gå dit för jag 

har ju haft många jobb där man haft söndagsångest, man har haft nästan så här 

panikångest för att det är måndag och man måste gå på jobbet och nu är det ju nu är det 

ju bara roligt. Och visst är man trött jag är ingen morgonmänniska, men det går fort, 

veckorna går fort, och du trivs och det är kul att komma på jobbet. Och det är ju mycket, 

det är ju viss del det du gör må du ju tycka är kul också, men jag tror det är mycket 

kollegorna som gör det. 

Något som vi tolkade som viktigt för de flesta av våra informanter var vikten av 

kommunikation. En av våra informanter uttryckte sig på så vis att vi förstod att öppen och ärlig 

kommunikation var bland det viktigaste på en arbetsplats för denne. 

Jag föredrar ju de här klassiska sakerna att det är högt i tak. Att man, att du kan framföra 

kritik både högt och lågt och att man liksom så här, inte går och drar på saker utan att 

man kan säga allt. 

En annan informant som enligt oss uttryckte liknande värderingar sa på följande sätt: 

På Kundföretaget är det väldigt viktigt med fika och det är liksom, är klockan nio då går 

man och fikar, är klockan 2 då går man och fikar. Det spelar liksom ingen roll. Så det 

blir ju mycket att man pratar med varandra och just den delen har man ju utvecklats en 

del, att man inte bara pratar ytligt utan man kan lära känna folk på jobbet så ändå och få 

reda på lite mer och sånt där. Så den delen är ganska rolig! Att man kan sitta med olika 
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människor varje dag och få lära sig nytt. Folk är ganska öppna märker man på 

arbetsplatserna ändå. 

Herzberg et al. (1993) talar om interpersonella relationer som en hygienfaktor och när det 

kommer till relationen mellan kollegor lägger de fokus på huruvida medarbetarna gillar sina 

kollegor, om samarbetet i gruppen fungerar samt om de känner en gemenskap med 

arbetsgruppen. Vi tolkade våra informanters berättelser som att de verkligen värdesatte 

relationerna till kollegorna samt att detta var en faktor som gjorde våra informanter mer 

motiverade i arbetet. Det kan alltså enligt oss diskuteras huruvida interpersonella relationer 

verkligen bör tolkas som en hygienfaktor eller motivationsfaktor eftersom en uppfyllnad av 

faktorn interpersonella relationer, enligt vår studie, faktiskt bidrog till nöjdare medarbetare. 

Flera informanter berättade dessutom om att det var välkommet för alla ute hos kundföretaget 

att sätta sig vart som helst på fikarasterna samt att alla hejade och småpratade vid 

kaffemaskinen. Det förekom också samarbete med andra avdelningar på kundföretaget för 

konsulterna som involverade dem i kundföretagets gemenskap. En informant som enligt vår 

tolkning kände stark gemenskap och tillhörighet till sitt kundföretag visade ändå en 

medvetenhet om att denne även representerade och tillhörde bemanningsföretaget. 

Jag har haft samma uppdrag, och mitt uppdrag är, känns lite okonsultigt, för vi sitter hos 

Kundföretaget och där, miljön, liksom jargongen där känns väldigt som att man är typ 

anställd av Kundföretaget. För det är där jag är varje dag. Såå, man kan ibland glömma 

bort lite att man är konsultanställd. För liksom, jamen, visst vet man väl om att vi är 

leverantörer som ska leverera och liksom, och att vi har kanske, jamen vi ska vara bra 

för hela Bemanningsföretaget liksom, och att vi måste få dem att se bra ut. Det är klart 

att man inte glömmer dem. 

I enlighet med hur Wenger (1998) presenterar sin teori om praktikgemenskap ansåg vi att vår 

undersökning visade på att studiens informanter kände en stor tillhörighet till kundföretaget 

samtidigt som de också tillhörde bemanningsföretaget i och med att det var genom dem som de 

hade sin anställning. I det dagliga arbetet var bemanningskonsulterna inkluderade i 

gemenskapen med samtliga kollegor på kundföretaget och kände sig sedda och lyssnade på. 

Detta kan vi i enlighet med Wenger (1998) se som att praktikgemenskaperna varierar beroende 

på kontexten. Vårt resultat visade på att konsulterna var accepterade i kundföretagets 

praktikgemenskap vilket kan relateras till Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori där 

interpersonella relationer ses som en hygienfaktor som behöver uppfyllas för att den anställde 

ska vara nöjd med sin arbetssituation. Att bemanningskonsulterna kände sig accepterade av och 

var nöjda med sina kollegor kan enligt oss förtydligas genom följande citat: 

Bland folket, mina kollegor och så där, då är det ju aldrig att jag är inhyrd det är liksom 

aldrig som att jag inte är en del av de andra, så då trivs jag ju jättebra. 

Det var inte bara att ha kul tillsammans med kollegor som värdesattes av våra informanter utan 

även att kunna få stöd av varandra i det dagliga arbetet, lösa problem tillsammans och lära sig 

av varandra. Detta tolkade vi utifrån de tre nedanstående citaten: 

Ja, jag tycker liksom först så måste det ju fungera socialt, alltså att man ändå jobbar ihop. 

Eller trivs ihop att man kommer överens, för oftast behöver man ju hjälp av varandra. 

Men sen också just på min avdelning då behöver man mycket hjälp av varandra så det är 

jätteviktigt att det funkar ändå, att vi liksom jobbar ihop. 

Men sen så måste man ha, genom att det är helt omöjligt att du kan svara på alla frågor 

som dyker upp så då är det jätteviktigt att du har kollegor där, så det är ju ganska viktigt 

att man i alla fall har en till som sitter där. 
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Och han jag sitter bredvid, han den äldre konsultkillen, han kan jättemycket om Excel, 

så han har ju lärt mig ett och annat där, och det är också väldigt givande eftersom det 

också används inom det allra flesta företag på ett eller annat sätt. Så ja, jag får ändå lära 

mig kontinuerligt, och jag känner mig absolut inte fullärd på det jag håller på med nu, 

jag lär mig lite nytt nästan varje dag. 

Citaten ovan visade enligt oss på att bemanningskonsulterna värdesatte kollegornas stöd i att 

kunna utföra själva arbetet. De ansåg inte att de var fullärda utan att de ofta tog hjälp av kollegor 

i arbetet för att lösa ett problem eller för att lära sig mer om något. Detta kan ses i relation till 

Lave och Wengers (1991) teori om det situerade lärandet som handlar om att individen är en 

aktiv deltagare i det sammanhang som lärandet sker då kunskap skapas i relation till den sociala 

kontexten. Vi tolkade inte informanterna som passiva deltagare av kollegornas kunskaper utan 

att de med hjälp av sina kollegor skapade kunskap i förhållande till den sociala kontexten som 

ett problem uppstod i och därmed ingick i ett situerat lärande.  

6.6 Belöning och uppskattning i förhållande till arbetsinsatsen 
När våra informanter talade om lön och om hur de kände inför hur mycket de fick betalt varje 

månad varierade utsagorna. Tre av dem uttryckte sig på så vis att vi kunde tolka in ett missnöje 

kring den dåvarande lönenivån. Tydligen hade de, som inhyrda bemanningskonsulter, ett 

löneläge som låg betydligt lägre än sina fast anställda kollegor på kundföretaget vilket också i 

viss grad påverkade hur de trivdes på sin arbetsplats. 

Jag vet inte exakt hur mycket lön inköparna har som jag jobbar med på min avdelning, 

men jag tycker att min, och han den andra från Bemanningsföretaget, vi har ju ändå, vi 

borde ha en bra medellön om man jämför med alla andras. Men just nu känns det som 

att vi får mycket, eller kanske inte mycket, men att vi får mindre än vad de andra får. 

Samma informant fortsatte sedan detta resonemang med att konstatera att löneläget bidrog till 

missnöje kring att vara just bemanningskonsult: 

Mestadels så påverkar det ju om jag ska vara kvar på Bemanningsföretaget, man får 

liksom bilden att det är dåligt betalt och då känner man ju inte att man vill växa där heller. 

Herzberg et al. (1993) konstaterar att lön som hygienfaktor innehåller förväntningar om 

löneökningar, likväl som om en ökning skulle utebli. Vidare beskriver de också att faktorn lön 

handlar om huruvida medarbetarna anser att de får likvärdig lön som sina kollegor på samma 

tjänst eller som andra inom branschen får (ibid.). Här kunde vi urskilja att vissa av våra 

bemanningskonsulter inte var tillfreds med sitt löneläge och därför inte var helt nöjda med sin 

arbetssituation. Vidare konstaterar Herzberg et al. (1993) att lön som hygienfaktor inte är 

självklar, då lön faktiskt även kan fungera som en motivationsfaktor. Detta då lön kan likställas 

med prestation eller bekräftelse, om informanterna väljer att beskriva lönen de mottar som en 

form av bekräftelse eller ett kvitto på en prestation och därför känner sig extra sedda för vad de 

åstadkommit (ibid.). Herzberg et al. (1993) fortsätter sitt resonemang med att konstatera att 

lönen i sig i detta fall inte är viktig, utan hur den får informanten att känna sig. Detta var också 

något vi fann uttryck för i våra intervjuer. Vi hade informanter som började med att argumentera 

kring hur de tyckte att de inte fick lön som motsvarade sina fast anställda kollegor och hur de 

ändå gjorde allt som kollegorna gjorde, och i vissa fall även arbetade och gjorde mer än de fast 

anställda, vilket i sin tur påverkade deras motivation och arbetsglädje. 

Jaa egentligen, för jag, det är inte mycket. Grejen är den att jag har ju, jag gör ju lika 

mycket, om inte mer, som de andra, där, men jag har ju hälften så mycket betalt. Det är 

det som är så tragiskt när man är inhyrd. För egentligen så är det ju; inhyrningsföretag 

de ska ju ta medellönen av ja de på samma avdelning. Så de snittar den. Men så är det ju 
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inte här, absolut inte, jag ligger ju flera flera tusen under. Så det, och det börjar ju med, 

jag har ju ändå två barn och hund och familj och så där, det börjar ju tryta. 

En annan informant var inne på vad vi ansåg som samma tema som ovan och resonerade så här: 

Inte så kul, utan det blir ju jag tänker att sitter man längre till som en inhyrning som jag 

gör nu, då känner jag att då är det inte långt bort till att man blir bitter (haha) För att det 

är sån skillnad på lönerna, sån grym skillnad.  

Ur dessa utdrag drog vi slutsatsen att lönen i dessa fall fungerade både som en hygienfaktor och 

en motivationsfaktor. Detta då lönen inte låg på en, enligt våra informanter, rimlig nivå i 

förhållande till den lön som de fast anställda hos kundföretaget fick för samma arbete. På så vis 

fungerade lönen som en hygienfaktor men de pratade också om lönen på ett sådant vis att vi 

kunde se vissa drag av en motivationsfaktor. Detta då informanterna även uttryckte att de inte 

alltid kände att lönen representerade vad de åstadkom på företaget och därmed inte heller kände 

sig bekräftade eller sedda för sin prestation. Lönen i sig var inte viktig, utan det faktum att den 

saknade relation till vad de faktiskt utförde. 

Vi hade också informanter som vi förstod som mer positiva till sin lön. En informant berättade 

för oss om hur dennes lön låg under det löneläge som flera av dennes bekanta hade för liknande 

arbete, men att denne ändå ansåg att lönen var tillräcklig. 

Jaa, det tror jag väl, jag tycker att vi tjänar väldigt bra för inte alltför svåra grejer. Men, 

sen då är ju Bemanningsföretaget som sagt inte kända för att betala mycket, så jämför 

jag med kompisar så har jag många som tjänar mer än mig. 

Samma informant fortsatte sitt resonemang kring sin lön och hur denne fick mindre lön än andra 

i sin bekantskapskrets.  

Det tror jag absolut, jag klarar mig liksom på det jag får och det blir över. Jag vet att det 

kommer att gå upp, och det är klart att det är kul att få hög lön men det är inte min största 

morot. Jag har råd med en bra vardag. Klart att det vore kul med 10 000kr till i lön men 

det är inte det som skulle få mig mer motiverad i arbetet. 

Här uttryckte informanten att pengar inte var något som motiverade i särskilt hög grad, då den 

lön som denne mottog ändå ansågs vara tillräcklig för att klara vardagen. Vi hade också en 

informant som inte alls hade några betänkligheter kring sin lön, som vi förstod det. Detta då 

denne ansåg att lönen låg i linje med marknaden likväl som det arbete som utfördes. När det 

gällde lön som faktor låg vikten på hur den fick våra informanter att känna inför arbetet och de 

psykologiska effekterna det fick, vilket liknar Herzbergs et al. (1993) F-A-E-modell. Generellt 

sett var bemanningskonsulterna överens om att bekräftelse hade betydelse för deras motivation 

och för att det skulle kännas roligt att arbeta. Att bli sedd för sina ansträngningar och därmed 

också bli bekräftad för vad man åstadkommit var viktigt för informanterna.  

Det är nog väldigt viktigt för mig att bli uppskattad och känna, för jag vill ju alltid göra 

ett bra jobb, och känner jag att folk inte ens är tacksamma för det eller märker det liksom, 

att det är just jag som har slitit lite extra, då känns det inte lika kul. Det är ju liksom som 

med allt i livet tycker jag, ser folk dig och tackar då är det ju mycket roligare att göra 

det, alltså hjälpta till folk eller vad som helst. Är folk otacksamma och inte tackar när du 

ger dem en stol eller vad du än gör i vardagen, då är det inte lika kul längre. Är dom 

tacksamma, så kan man ju gärna bära mer stolar. 

Citatet ovan tolkade vi som att det var viktigt för denna informant att få bekräftelse i form av 

positiv feedback och att detta fick informanten att anstränga sig och finna glädje i det arbete 

denne gjorde. Men det var inte endast positiv feedback som våra bemanningskonsulter ansåg 
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var viktigt för att de skulle känna sig uppskattade och sedda i sitt arbete. Vikten av feedback i 

form av konstruktiv kritik nämndes också. Som en informant uttryckte det: 

Jag tycker att det är jättebra, jag tycker att det är jätteviktigt, man måste säga till även 

fast det kanske inte är jättekul alla gånger att höra men det är ju inte illa menat. Det är 

ingen som säger det på ett dumt sätt. Det är ingen som är otrevlig. Och så länge vi har 

det så, så tycker jag, jag tar inte illa upp. Jag tycker att det är bra om, man säger, jamen 

jag måste ju veta om jag gör fel, annars kommer jag ju bara att fortsätta göra fel. Så, nää, 

det är bra så länge man säger det på ett schysst sätt. 

Här talade informanten om så kallad konstruktiv kritik, som för denne innebar att 

bemanningskonsulten i och med feedbacken hade möjlighet att fortsätta utvecklas och 

uppskattade att medarbetare och chefer tog sig tid att även påpeka när något inte utfördes 

korrekt så att denne tilläts korrigera sitt beteende och fortsätta utvecklas. En informant talade 

också om hur viktigt det var för denne med feedback från sin närmaste chef på kundföretaget, 

för att få sin existens på företaget rättfärdigad.  

Men sen är det också, för att jag ska känna mig motiverad, då ska jag ändå känna mig 

som en del i gruppen och på nåt vis även förmedlat från den chefen jag har på 

Kundföretaget att man är en del av gruppen. Och jaa… 

Samma informant fortsatte sitt resonemang: 

Men sen så från chefer så, att inte få feedback det skulle ju inte vara så bra för just då 

skulle man ju inte känna att man skulle inte känna sig så säker att man skulle få fortsatt 

tjänst så eller bli anställd, för då blir det ju ganska tydligt att då kanske man gör något 

som inte är så bra. Och sen så litegrann lika från kollegor, jaha då tycker de ju inte att 

jag gör något bra jobb. Så det blir ju ändå ganska viktigt om man tänker just för sin 

fortsatta existens på platsen man är på. Och sen såklart för sin egen skull. Det känns ju 

alltid bra att få positiv feedback, eller ja, feedback överlag. Men oftast positiv, då blir det 

ju liksom att man vill fortsätta, att man tycker att det är kul. 

Detta tyckte vi var anmärkningsvärt då det för informanten var viktigt att få det som vi tolkade 

som bekräftelse från chefer, men också i viss mån från kollegor, för att kunna känna att det 

informanten bidrog med hade betydelse för andra samtidigt som det upplevdes ha en betydelse 

för huruvida denne fick stanna eller gå från sin anställning och sitt uppdrag. Att motta denna 

form av bekräftelse från sin närmaste chef var alltså i viss mån kopplat till anställningstrygghet. 

Herzberg et al. (1993) skriver om bekräftelse som en motivationsfaktor, något som kan bidra 

till förhöjd motivation hos medarbetaren. Det vi tyckte var anmärkningsvärt i vår undersökning 

var att bekräftelse som motivationsfaktor var direkt förenad med hygienfaktorn 

anställningstrygghet, som inte alls var menad att bidra till motivationen i den ursprungliga 

teorin, utan den generella trivseln på arbetsplatsen. I och med detta såg vi också klara paralleller 

med Wengers (1998) teori om praktikgemenskap. Detta då Wenger (1998) skriver om 

tillhörandet av en praktikgemenskap och hur viktigt det är för individen att bli erkänd för sin 

kompetens och att detta då rättfärdigar dennes tillhörighet (ibid.). 

6.7 Sammanfattning av resultat och analys 
Med vårt resultat- och analysavsnitt hade vi för avsikt att indirekt belysa det syfte samt de 

frågeställningar som ställdes upp i inledningen av denna uppsats. I vårt analysarbete utgick vi 

från Wengers (1998) teori om praktikgemenskap, Lave och Wengers (1991) teori om situerat 

lärande samt Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori om motivation. Under analysarbetets gång 

framträdde fem teman som vi därför valde att sortera in vår analys under. De fem teman vi 

förhöll oss till hjälpte oss dels med att belysa våra teorier men också att lyfta fram det vi ansåg 
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var mest utmärkande för vår empiri och därmed för det våra informanter berättade om i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Dessa teman var: ”Bemanningskonsulters 

dubbla organisationstillhörighet”, ”Strävan mot en tillsvidareanställning”, ”Viktigt med balans 

i arbetsbelastningen”, ”Gemenskap och att ha kul på jobbet är viktigt”, samt ”Belöning och 

uppskattning i förhållande till arbetsinsatsen”. 

Hur vi tolkade våra informanters resonemang angående organisationstillhörighet behandlades i 

uppsatsens första tema “Bemanningskonsulters dubbla organisationstillhörighet”. Vår tolkning 

var att resonemangen skiljde sig en del mellan informanterna huruvida de talade om 

kundföretaget eller bemanningsföretaget som det företag de kände tillhörighet till. Flertalet 

kände sig sedda och uppmärksammade av sitt kundföretag, även om deras tillvaro inte alltid 

var helt problemfri eftersom kundföretaget ibland gjorde viss åtskillnad mellan 

bemanningskonsulter och kundföretagets ordinarie anställda. Detta var dock inget som vi 

upplevde påverkade våra informanters känsla av tillhörighet till kundföretaget nämnvärt. Vad 

det gällde den upplevda tillhörigheten till bemanningsföretaget uppfattade vi att utsagorna 

skiljde sig betydligt mer. Några upplevdes mer positivt inställda till sitt bemanningsföretag och 

hur de blev behandlade än andra. Vi noterade dock att de som uttryckte sig i mer positiva 

ordalag också var de som befann sig i mer efterfrågade branscher, IT och ekonomi, vilket kan 

ha påverkat deras åsikter enligt vår tolkning av vad våra informanter själva uttryckte kring 

ämnet. När det kom till närmaste chef var utsagorna mer samstämmiga då informanterna var 

överens om att det var chefen på kundföretaget som tog det största ansvaret för dem som 

konsulter. Flera av informanternas konsultchefer var mer eller mindre osynliga enligt våra 

informanter. När det gällde utvecklingsmöjligheter var flera positivt inställda till de möjligheter 

de erbjudits hos kundföretaget då de upplevde att de på ett eller annat sätt hade utvecklats under 

sin tid på kundföretaget. De hade dock inte erbjudits några vidare utvecklingsmöjligheter från 

bemanningsföretaget. 

Det andra temat “Strävan mot en tillsvidareanställning” berörde informanternas upplevda 

anställningstrygghet. Vi tolkade våra informanter som att de värdesatte trygghet och att veta att 

de fick behålla arbetet. Hur de upplevde denna trygghet varierade dock, då några upplevde sin 

situation som ganska trygg men det var också några som uttryckte sig i betydligt mer osäkra 

ordalag och var betydligt mer bekymrade över sitt läge. Återigen var vi här tvungna att se vårt 

resultat i ljuset av de olika anställningarna som våra informanter hade, två med förvisso 

tidsbegränsade uppdrag men med fast anställning hos sina bemanningsföretag, och tre med 

tidsbestämda uppdrag och visstid hos sina bemanningsföretag. Detta gick inte att ignorera som 

bidragande faktorer till den upplevda tryggheten. Informanterna var dock överens om att en fast 

anställning alltid var att föredra i slutändan och att det var vad de strävade mot. Våra intervjuade 

bemanningskonsulter berättade dessutom om att det var lätt att ta på sig för mycket arbete som 

konsult och att de föredrog en balans i arbetsbelastningen vilket ledde oss in på det tredje temat 

“Viktigt med balans i arbetsbelastningen”. Anledningen till att de lätt tog på sig för mycket 

arbete grundade sig, enligt vår tolkning, i att de kände att de behövde kämpa för sin fortsatta 

anställning vilket bidrog till en snedfördelad arbetsbelastning. Informanterna poängterade att 

det var viktigt för dem att inte ha för lite att göra eftersom det bidrog till missnöje kring arbetet 

men att de inte heller ville ha för mycket att göra eftersom det ledde till att arbetet blev 

svårhanterligt och stressigt. 

Samtliga av våra informanter uttryckte att det var viktigt för dem att ha kollegor som stöttade 

dem i arbetet samt att de trivdes med sina kollegor eftersom det ökade den generella 

arbetstrivseln. Detta redogjorde vi för i det fjärde temat “Gemenskap och att ha kul på jobbet 

är viktigt”.  Här poängterade samtliga informanter att det var viktigt att ha kollegor som de 

trivdes och kom överens med. Det var också viktigt för dem att ha kollegor som de kunde ha 
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en öppen och ärlig relation med där det var tillåtet med feedback eftersom de ansåg att det 

gynnade kommunikationen mellan kollegor såväl som bemanningskonsulternas utveckling. Vi 

tolkade det också som att bemanningskonsulterna ansåg att de tillhörde flera 

praktikgemenskaper, där de ibland uttryckte en tillhörighet till kundföretagets 

praktikgemenskap medan de i andra sammanhang uttryckte en tillhörighet till 

bemanningsföretagets praktikgemenskap. Därmed ansåg vi att det kan ha varit viktigt för 

informanterna att relationerna till andra på kundföretaget var goda eftersom det skulle kunna 

rättfärdiga deras deltagande i praktikgemenskapen på kundföretaget. Det var dock inte bara när 

det gällde gemenskap som våra bemanningskonsulter såg ett värde i att ha stöd från kollegor, 

detta gällde även när det kom till att kollegor kunde lära sig av varandra. Informanterna 

uttryckte att de inte ansåg att de var fullärda utan att de tog hjälp av kollegor och tillsammans 

löste problem som kunde uppstå. 

När våra informanter talade om lön, vilket redovisades i det femte och sista temat ”Belöning 

och uppskattning i förhållande till arbetsinsatsen”, kunde vi se att åsikterna skiljde sig åt. Tre 

informanter uttryckte ett tydligt missnöje med sin lön vilket var kopplat till ett för lågt löneläge 

i förhållande till kollegorna som var ordinarie anställda på kundföretaget. Vi hade också 

informanter som vi förstod som mer positiva till lönen, men detta var inte nödvändigtvis för att 

lönen var hög utan snarare för att lönen var tillräcklig för att ha råd med en bra vardag. Lönen 

hade också en stark koppling till bemanningskonsulternas upplevda prestation där lönen 

fungerade som en bekräftelse på prestationen, eller som brist på bekräftelse i de fall där 

konsulterna hade en hög arbetsbelastning och lönen inte motsvarade prestationen. Bekräftelse 

och feedback, i såväl negativ som positiv bemärkelse, var något som våra informanter berättade 

om att de värdesatte eftersom det ökade deras motivation och lust till att arbeta. Bekräftelsen 

från kollegor på kundföretaget tolkade vi också som ett bevis på att konsulterna var accepterade 

i kundföretagets praktikgemenskap samtidigt som det gav en signal om huruvida konsulten 

hade möjlighet att få uppdraget förlängt eller en fast anställning hos kundföretaget. 

I analyserna som vi gjorde utifrån studiens resultat använde vi de teorier vi valde ut för denna 

studie, dessa var Wengers (1998) teori om praktikgemenskap, Lave och Wengers (1991) teori 

om situerat lärande samt Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori om hygien och 

motivationsfaktorer. När det gäller Herzbergs et al. (1993) tvåfaktorteori menar 

upphovsmännen att ouppfyllda hygienfaktorer kan leda till missnöjda medarbetare och en 

försämrad attityd mot arbetet men att en uppfyllnad av dessa däremot inte leder till nöjdare 

medarbetare. Uppfyllnad av motivationsfaktorer menar Herzberg et al. (1993) istället leder till 

nöjdare och mer motiverade medarbetare, men en frånvaro av motivationsfaktorer leder inte till 

missnöje kring arbetet. I vår studie såg vi att de nio utvalda faktorerna ur tvåfaktorteorin till 

stor del fungerade som dessa beskrivs av Herzberg et al. (1993). Dock såg vi att lön och 

interpersonella relationer, som båda är hygienfaktorer, också liknade det som Herzberg et al. 

(1993) definierar som motivationsfaktorer. Enligt vår tolkning kopplade våra informanter ihop 

lön, prestation och bekräftelse vilket gjorde att lönen fick en effekt som liknade en 

motivationsfaktor enligt oss. De informanter som uttryckte ett missnöje kring sin lön sa aldrig 

något om att deras missnöje påverkade deras attityd till arbetet, vilket en hygienfaktor borde 

kunnat gjort. Å andra sidan var det heller ingen av informanterna som uttryckte att lönen fick 

dem att bli nöjdare och prestera bättre i arbetet. Lön som faktor menade vi därför kunde ses 

som både hygienfaktor och motivationsfaktor, vilket även Herzberg et al. (1993) påpekar. Vi 

såg dessutom att interpersonella relationer som hygienfaktor kunde tolkas som en 

motivationsfaktor i vårt fall i och med att våra informanter uttryckte att goda relationer och det 

stöd de fick av kollegor var väldigt viktigt för dem. Vi tolkade dem som att det var väldigt 

viktigt att trivas med kollegorna på arbetet samt att det var en stor del i att det var kul att gå till 

jobbet och något som motiverade dem i arbetet. Om interpersonella relationer endast vore en 
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hygienfaktor skulle en frånvaro av denna faktor bidra till missnöje, men en uppfyllnad av den 

skulle inte bidra till nöjdare och mer motiverade medarbetare. I vår studie var det tydligt att 

informanterna blev nöjdare och mer motiverade i sina arbeten när de interpersonella 

relationerna uppfylldes, därmed ansåg vi att denna faktor även kunde tolkas som en 

motivationsfaktor. Informanterna beskrev också att de tog hjälp av kollegor och lärde sig 

tillsammans med dem. Detta kan kopplas ihop med hur Lave och Wenger (1991) beskriver 

situerat lärande. Relationerna mellan kollegor och andra på företaget speglades också i de olika 

praktikgemenskaper som informanterna antydde att de ingick i då de berättade om att de i vissa 

sociala kontexter var en del av kundföretagets praktikgemenskap medan de i andra kontexter 

tillhörde bemanningsföretagets praktikgemenskap. I enlighet med Wengers (1998) teori om 

praktikgemenskap kan människor ingå i olika praktikgemenskaper beroende på kontext, detta 

var alltså något som vi också kunde se i berättelserna från våra informanter.  

6.8 Slutsats i förhållande till syfte och frågeställningar 
Denna studie har syftat till att utveckla kunskap om långtidsinhyrda tjänstemäns upplevelser 

gällande sin anställningsform. Detta har undersökts genom att behandla de två 

frågeställningarna nedan: 

- Hur upplever långtidsinhyrda bemanningskonsulter sin anställningsform? 

- Vad upplever bemanningskonsulterna motiverar dem att göra ett bra arbete? 

Den första frågeställningen behandlade bemanningskonsulter med långtidsuppdrag och hur de 

såg på sin anställningsform. Det som framförallt var talande för denna frågeställning var 

informanternas tudelade uppfattningar angående hur de upplevde sin anställningstrygghet. Det 

fanns både positiva och negativa utsagor kring hur anställningstryggheten upplevdes vilket vi 

redogjorde för tidigare i denna uppsats. De generella åsikterna från informanterna var ändå att 

de, i och med att de var långtidsinhyrda, kände sig förhållandevis säkra på kommande 

förlängningar eller erbjudanden från kundföretaget men att de samtidigt var medvetna om att 

dessa kunde utebli. Ovissheten om hur länge de skulle få vara kvar hos kundföretaget fanns 

ändå hos alla våra informanter vilket bidrog till att många av dem strävade mot en fast 

anställning. Således menar vi att anställningstrygghet var en faktor som till stor del bidrog till 

huruvida bemanningskonsulterna var nöjda eller inte med sin nuvarande situation. Trots att 

anställningstryggheten delvis var bristande var inte alla informanter negativt inställda till 

anställningsformen som bemanningskonsult, flera påpekade flexibiliteten som anställningen 

gav som positiv. Vi tolkade informanternas berättelser som att de ofta var väl integrerade i 

kundföretagets organisation vilket gjorde att de kände en tillhörighet trots anställningsformen. 

Det var snarare i relation till bemanningsföretaget som informanterna upplevde en större brist i 

kommunikationen med sin konsultchef/kontaktperson vilket gjorde att flera upplevde 

anställningsformen som problematisk. Enligt vår undersökning bidrog långtidsinhyrningar till 

något bättre upplevelser av anställningstryggheten hos bemanningskonsulterna men det bidrog 

också till att bemanningskonsulterna knöts väldigt nära kundföretaget och till viss del tappade 

kontakten med bemanningsföretaget. 

Den andra frågeställningen behandlade motivation och vad bemanningskonsulterna upplevde 

motiverade dem att göra ett bra arbete. Informanterna talade en hel del om vad som var viktigt 

för dem på en arbetsplats. Under intervjuerna nämndes bland annat faktorer såsom 

anställningstrygghet, utvecklingsmöjligheter och arbetsförhållanden som viktiga för trivseln. 

Dessa var faktorer som påverkade huruvida de var nöjda eller inte på arbetsplatsen men som 

inte bidrog nämnvärt till att höja motivationen. Detta låg i linje med hur Herzberg et al. (1993) 

formulerade sin tvåfaktorteori där de skiljde på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. En 
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ouppfylld hygienfaktor kan leda till missnöje på arbetsplatsen medan en uppfylld sådan endast 

leder till relativt neutrala känslor (ibid.) Detta är i likhet med hur en ouppfylld motivationsfaktor 

fungerar, en sådan leder också till mer eller mindre neutrala känslor om de inte uppfylls, 

däremot bidrar en uppfylld motivationsfaktor till nöjdare och mer motiverade medarbetare 

(ibid.). Informanterna talade mycket om de interpersonella relationerna på arbetet, detta förstod 

vi som en väldigt viktig faktor för flera informanters motivation. Enligt sättet de talade om sina 

kollegor kunde vi tolka de interpersonella relationerna som något mer än enbart en hygienfaktor 

eftersom de interpersonella relationerna även fungerade som en motivationsfaktor hos våra 

informanter. Något som dessutom var viktigt för våra informanter utifrån hur vi förstod dem 

var att få bekräftelse, från kollegor likväl som från ledning. Detta förstod vi var viktigt för dem 

eftersom de ville ha bekräftelse på sin prestation, dels för att kunna veta om andra uppskattade 

deras arbete men också för att kunna förbättra sig. Bekräftelse verkade också fungera som ett 

kvitto på att de platsade i kundföretagets praktikgemenskap vilket vi uppfattade var viktigt för 

våra informanter. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till de studier som vi redogjort för under 

avsnitt 3. Tidigare forskning. Det lyfts skillnader såväl som likheter i förhållande till den 

tidigare forskningen och avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  

7.1 Bristande anställningstrygghet 

Våra informanter talade om att bekräftelse var viktigt för dem på en arbetsplats, något som även 

Wiley (1995) konstaterar i sin studie. I sin artikel skriver hon om att de olika faktorerna som 

motiverar människor mest i arbetet har förändrats över tid, framförallt på grund av att 

samhällsstrukturen förändras (ibid.). Vi noterade att erkännande nämndes som den viktigaste 

motivationsfaktorn 1946 (ibid.), något som vi förstår som en form av bekräftelse, vilket också 

visade sig vara något som informanterna i vår studie värdesatte. Detta då bekräftelse fungerade 

som bevis på en god arbetsprestation som därmed gav en indikation på om de hade en chans till 

förlängning av uppdraget. Wiley (1995) likväl som Allan och Sienko (1998) och de Wolff 

(2000) skriver även om hur viktigt det är med en upplevd anställningstrygghet, något som också 

våra informanter vittnade om. Wiley (1995) analyserar kring anställningstryggheten och att 

denna är viktig för människor då bristande anställningstrygghet kopplas ihop med låg 

självkänsla och en känsla av maktlöshet inför sin egen situation. Detta var något som vi kunde 

se hos de informanter som inte hade tillsvidareanställning hos sina arbetsgivare och som därmed 

fick sätta sin tillit till att ständigt bli förlängda på sina uppdrag, vilket förstärkte känslan av 

maktlöshet. Informanterna talade med oss om hur de tog förlängningarna för givet efter en viss 

tid, vilket i sig var en osäkerhet eftersom de inte hade en tydlig plan för vad de skulle göra om 

de helt plötsligt inte skulle få förlängning. En upplevd bristande anställningstrygghet visar sig 

också i Allan och Sienkos (1998) studie där de kommer fram till att de medverkande 

bemanningskonsulterna inte alls upplever samma anställningstrygghet som de fast anställda på 

samma företag.  

7.2 Målet är en fast anställning  

Noterbart för Allan och Sienkos (1998) studie är att bemanningskonsulterna uppvisar högre 

nivåer av motivation till att göra ett bra arbete än de fast anställda. Just detta var också något 

som en av våra informanter lyfte; att denne gärna tog på sig lite mer arbete än andra för att 

bevisa sitt värde och vad denne kunde bidra med hos kundföretaget. Vi tolkade detta som en 

strategi för att öka chansen för ett erbjudande om en fast anställning hos kundföretaget. 

Utbytbarhet är också något som Olofsdotter (2008) rapporterar om i sin avhandling, då 

bemanningskonsulterna vittnar om känslor av otrygghet kring sin anställning som leder till 

känslor av utbytbarhet. Att vår informant tog på sig mer arbete tolkar vi som en moteffekt till 

känslorna av utbytbarhet; utför man mer arbete och gör sig oumbärlig så ökar också chanserna 

för en anställning. Håkansson och Isidorsson (2015) menar att utvecklingsmöjligheterna i det 

dagliga arbetet ökar känslan av anställningstrygghet, vilket ytterligare stärker vår tolkning om 

varför vissa av våra informanter tog på sig allt mer arbete. Att bemanningskonsulter är stressade 

och inte trivs med sitt arbete när anställningstryggheten brister är något som Bellaagh och 

Isaksson (1999a) kommer fram till i sin studie. Detta var dock inget som vi kunde se i vår studie 

då våra informanter snarare trivdes väldigt bra och förhöll sig förhållandevis ledigt till 

uppdragslängden, även om det fanns en medvetenhet om att uppdraget plötsligt kunde avslutas 

och en strävan mot en fast anställning. Detta kan bero på att våra informanter var 

långtidsinhyrda vilket vi uppfattade bidrog till en ökad känsla av anställningstrygghet. 

Olofsdotter (2008) skriver dessutom om att bemanningskonsulter använde sin anställning för 
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att få kontakt med intressanta kundföretag där de sedan kunde få fast anställning. Detta var 

något som vi kunde se i vår studie då flertalet av våra informanter uppgav att de gärna hade 

tackat ja till ett erbjudande från sina kundföretag gällande en fast anställning. 

Långtidsinhyrningen resulterade i långa uppdrag där konsulterna hade möjlighet att verkligen 

knyta an till kundföretaget vilket vi tror påverkade konsulternas förhoppningar om en fast 

anställning hos kundföretaget som hyrde in dem. 

7.3 Upplevd kontakt med bemanningsföretaget, en vattendelare 

Kontakten och känslan av tillhörigheten till bemanningsföretaget var något som upplevdes olika 

av våra informanter. Några var mer positivt inställda än andra när det gällde inställningen till 

sitt bemanningsföretag. Vi har tidigare problematiserat kring detta resultat och diskuterat kring 

om det kan vara så att de som var mer positiva, också var de som var verksamma inom branscher 

där de var eftertraktade och där nya jobb var enkelt att finna. Det är också troligt att dessa 

informanter var mer positivt inställda just för att de innehade en fast anställning hos sitt 

bemanningsföretag. Detta betyder att om det dåvarande uppdraget skulle avslutas så hade de 

ändå en grundtrygghet i sin anställning hos bemanningsföretaget som innebar att de kunde bli 

erbjudna uppdrag hos andra kundföretag. Detta är aspekter som det inte går att blunda för i detta 

sammanhang. Vad gäller de som var mer missnöjda med kontakten med sitt bemanningsföretag 

visar Olofsdotter (2008), Bellaagh och Isaksson (1999b) samt Kantelius (2010) studier på 

liknande resultat. I exempelvis Kantelius (2010) studie tar den bristande kontakten med 

bemanningsföretaget sig i uttryck genom att konsulterna inte hade haft något utvecklingssamtal 

med bemanningsföretaget samtidigt som det varit en stor omsättning av chefer hos 

bemanningsföretaget vilket bidragit till en svag anknytning. Detta hade stora likheter med de 

resultat som vår studie kom fram till eftersom våra informanter också upplevde en avsaknad av 

utvecklingssamtal med bemanningsföretaget och att de knappt visste vem deras konsultchef 

eller kontaktperson på bemanningsföretaget var.  

7.4 Kundföretaget, det viktigare företaget 

Även Bellaagh och Isaksson (1999b) rapporterar i sin studie om att bemanningskonsulterna 

upplever en bristande kontakt med bemanningsföretaget, vilket är problematiskt för konsulterna 

eftersom de också upplever press från bemanningsföretagen att vara ansiktet utåt för dessa. 

Samtidigt menar de att deras roll som ambulerande bemanningskonsulter ställer krav på att de 

levererar arbete av hög kvalitet men ändå håller en låg profil ute hos kundföretaget (ibid.). Detta 

anser vi inte alls ligger i linje med vad våra informanter uttryckte kring sitt arbetsklimat hos 

kundföretaget. Våra informanter poängterade snarare hur viktigt det var att de fann sin plats hos 

kundföretaget och att de blev en del av arbetsgruppen. Sättet de uttryckte sig på tolkade vi 

snarare som att de kände sig som en del av kundföretaget, och inte alls kände att de arbetade 

för att representera bemanningsföretaget. De arbetade snarare hårt för att representera sig själva 

och sin egen kompetens för att få nya möjligheter på kundföretaget. Håkansson, Isidorsson och 

Kantelius (2013) konstaterar i sin studie att det blir allt vanligare att även kortare uppdrag 

övergår till långtidsinhyrningar. Detta bidrar till att bemanningskonsulterna blir mer jämlika 

med kundföretagets ordinarie personal och blir mer involverade i kundföretagets organisation 

(Håkansson et al., 2013; Håkansson & Isidorsson, 2015; Kantelius, 2010). Eftersom de 

långtidsinhyrda bemanningskonsulterna som ingår i vår studie utförde likvärdiga 

arbetsuppgifter som kundföretagets ordinarie personal kan vi förstå att de kände sig jämlika 

med den ordinarie personalen. Kantelius (2010) menar att bemanningskonsulternas varierande 

arbetsuppgifter bidrar till att kundföretaget lägger lång tid på upplärning vilket gör att de vill 

behålla samma konsult på uppdrag så länge som möjligt. Det verkar således som att både de 
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långtidsinhyrda bemanningskonsulterna och kundföretagen gynnas av långtidsinhyrning 

samtidigt som det får följden att konsulterna knyts nära kundföretagets organisation. Det är 

ändå kollegor och chefer från kundföretaget som konsulterna omges av varje dag vilket gör det 

svårt för bemanningsföretagen att skapa en nära kontakt med sina anställda som de inte har 

daglig kontakt med. 

7.5 Samhällsstruktur, en faktor att räkna med 

Wiley (1995) gör en poäng av att variationer kring vad människor värdesätter mest och 

motiveras av i arbetet varierar över tid. Detta förklarar hon som strukturella förändringar i 

samhället. Att man till exempel 1992 ansåg att lön var den viktigaste motivationsfaktorn kan 

förklaras med en industriell nedgång vilket medförde att människor prioriterade basala behov 

(Wiley, 1995). Vi finner detta resonemang intressant då flera av våra informanter la stor vikt 

vid de interpersonella relationerna på arbetsplatsen och talade om hur viktigt det var att ha bra 

relationer till sina kollegor. Även Olofsdotter (2008) finner i sin studie att 

bemanningskonsulterna värdesätter de sociala relationerna på sina arbetsplatser. Att 

prioriteringarna ändras över tid anser vi kan förklaras med den utveckling som sker i samhället. 

Vår uppfattning är att allt större vikt läggs vid självförverkligande och vad människor kan göra 

för att uppnå detta. Arbetet får då en annan roll än vad det haft tidigare, det är inte längre bara 

en källa till inkomst utan det kan även vara en plattform för detta självförverkligande. Detta 

kan då enligt oss vara en bidragande faktor till att våra informanter lägger sådan vikt på 

interpersonella relationer på arbetsplatsen.  

7.6 Begränsningar och vidare forskning 
Vi presenterade under avsnitt 3.5 Sammanfattning av tidigare forskning något som vi ansåg 

vara ett kunskapshål inom den svenska forskningen av bemanningsbranschen då forskning som 

fokuserade på långtidsinhyrda bemanningskonsulter inom tjänstemannasektorn inte var särskilt 

vanligt förekommande. Därför valde vi att rikta in vår uppsats mot detta för att bidra till ett 

relativt outforskat område. Vi är dock införstådda med begränsningarna som en 

kandidatuppsats medför då omfattningen av en sådan uppsats inte är tillräckligt stor för att helt 

och hållet kunna fylla ett sådant kunskapshål, även om vår uppsats kan bidra med viss kunskap 

till området. Vi anser därför att det skulle vara intressant med vidare forskning inom samma 

område men i en större omfattning där fler informanter ingår i undersökningen för att ytterligare 

bidra till forskningsområdet. Vi menar att en undersökning av större omfattning med fler 

informanter skulle kunna bidra till större möjligheter till generaliserbarhet, vilket skulle vara av 

samhälleligt intresse då bemanningsbranschen, som vi redan fastslagit, är en växande bransch 

som sysselsätter allt fler på den svenska arbetsmarknaden. 

Vidare finner vi att det skulle det vara av intresse att baserat på vårt resultat också kunna rikta 

in sig på specifika branscher, då vi tyckte oss kunna urskilja vissa mönster i vårt material som 

pekade på att användandet av bemanningskonsulter fungerade på olika sätt i olika branscher. 

Eftersom vårt resultat även visade på att bemanningskonsulterna upplevde en bristande kontakt 

med sina bemanningsföretag vore det också intressant att rikta in vidare forskning på vad 

bemanningsföretagen skulle kunna göra för att förbättra kommunikationen med sina anställda. 

Detta eftersom vi anser att en förbättrad kommunikation skulle kunna leda till bättre upplevelser 

av anställningsformen. En sådan undersökning skulle kunna bestå av intervjuer med både 

konsultchefer och bemanningskonsulter för att skapa förståelse för hur konsultcheferna å ena 

sidan uppfattar att kommunikationen sker och hur bemanningskonsulterna å andra sidan 

uppfattar denna. Vidare hade det också enligt vår mening varit intressant att intervjua båda 

dessa grupper tillsammans för att gemensamt komma fram till förslag på hur denna 
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kommunikationsproblematik kan förbättras. Vi menar att en sådan undersökning skulle kunna 

bidra med intressant information och kunskap som bemanningsföretagen skulle kunna 

implementera i sin verksamhet. Detta skulle kunna bidra med en förändrad syn på 

bemanningsföretag och hur de anställda bemanningskonsulterna upplever dessa. Denna form 

av undersökning skulle också ha fortsatt relevans för det pedagogiska forskningsfältet eftersom 

en bättre kommunikation skulle kunna bidra till ökad motivation vilket i sin tur kan förbättra 

lärmiljön för de anställda.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Detta brev riktar sig till dig som valt att ställa upp i vår intervjustudie rörande 

bemanningskonsulters anställning och motivation. 

Vi är två studenter vid Programmet för personal- och arbetsliv vid Uppsala universitet som just 

nu skriver vår kandidatuppsats i ämnet Pedagogik C med inriktning mot vuxna och arbetsliv. 

Din och flera andras intervjuer kommer att ligga till grund för vår studie som ämnar att 

undersöka hur du som konsult ser på din anställningsform samt vad som motiverar dig i ditt 

arbete. Det är därför av högsta intresse för oss att få höra vad Du har att säga inom ämnet. 

Med detta brev vill vi bjuda in dig till att delta i denna studie genom att medverka i en intervju. 

Intervjuerna kommer att ta mellan 30–60 minuter och de kommer att spelas in. Dessa 

inspelningar kommer endast att användas till denna studie, och kommer därför inte att spridas. 

Materialet vi samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken din 

identitet, bemanningsföretaget eller kundföretaget kommer att kunna identifieras för 

utomstående. Deltagandet i denna studie är självklart frivilligt och kan närsomhelst avbrytas, 

men vi uppskattar verkligen om du har möjlighet att ta dig tid att delta. 

Vår färdiga uppsats kommer att publiceras och finnas tillgänglig på databasen Diva, men en 

kopia kan givetvis skickas till dig om du är nyfiken på resultatet. 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss: 

 

Emelie Danielsson                                     Sandra Sjöblom 

(mailadress)                                               (mailadress) 

(telefonnummer)                                        (telefonnummer) 

 

Vi vill på förhand tacka för ditt deltagande! 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Emelie Danielsson & Sandra Sjöblom 

Handledare: Béatrice Hallman 

Institutionen för pedagogik,  

didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

- Namn, ålder 

- Hur länge har du arbetat på bemanningsföretaget du är anställd på? 

- Berätta lite kort om det uppdrag du är på nu: 

- Hur långt sträcker sig det uppdrag du är på nu? 

- Vad har du för anställningsform? 

- Finns det fler bemanningskonsulter på ditt nuvarande kundföretag?  

Allmänna uppfattningar om anställningsformen 

- Vad var det som fick dig att söka/ta det arbete du har nu? 

- Vad är det som gjort att du stannat kvar? 

- Hur trivs du i rollen som bemanningskonsult? 
- Fördelar/nackdelar 

- Hur ser du på din framtid inom bemanningsbranschen? 

- Hur trivs du på din arbetsplats/arbete? 

- Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats? 

- Berätta lite om hur du upplever din anställning som bemanningskonsult? 
- T.ex. anställningsformen, delaktighet i bemanningsföretaget, kundföretaget, 

grupperingar på arbetsplatsen, erfarenhet av andra anställningsformer, 

utveckling, 

Motivation 

- Om du har problem med/undrar över något i ditt arbete var vänder du dig då? 
- T.ex. om anställning, arbetsuppgifterna, dagliga arbetet, arbetsmiljö osv. 

- Kan det vara svårt ibland att veta vart du ska vända dig? 

- Har du haft samma chefer under hela perioden? (både hos bemanningsföretaget och 

kundföretaget) 

- Hur upplever du den lön och de förmåner du får på ditt jobb?  
- Berätta om en situation då du fått feedback i ditt arbete! 

- T.ex. vem var det som gav, hur mottogs det, är det fler parter som ger feedback 

(kundföretag, bemanningsföretag, kollegor), är det något som 

bemanningskonsulten värdesätter. 

- Berätta om hur du har utvecklats under den tid du varit på nuvarande uppdrag? 
- Om du har varit på andra uppdrag tidigare, berätta gärna om hur du utvecklats 

under din tid inom bemanningsföretaget, är detta något som värdesätts? 

- Hur upplever du utvecklingsmöjligheterna hos kund-/bemanningsföretaget?  

- Vilka förutsättningar behöver du för att känna dig motiverad till att utföra ett bra 

arbete? 
- Tycker du att dessa förutsättningar finns idag? Eller behöver du mer av något? 

- Kan du beskriva en situation då din motivation försvunnit? (vad får dig att tappa 

motivationen) 

Avslutande frågor 

- Har du något som du vill lyfta fram som vi inte redan har pratat om? 
- Har du några andra frågor till oss rörande studien? 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

Samtyckesformulär Intervjustudie 

Uppsala universitet, HT-18 

Studenter: 

Emelie Danielsson 

Sandra Sjöblom 

Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om motivation och bemanningsanställning  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka bemanningsanställning och motivation.  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204).  

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

Datum  __________________________________________ 

 

Underskrift  __________________________________________________ 


