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Social support, demand and control 
-the psychosocial work environment in a recruitment agency 

                   
Abstract 

Coming to new job is not that easy, sometimes the feeling of insecurity appears. Working 
for recruitment agencies includes constant changes of colleagues and places of work and at 
the same time one has two different managers. Who does the individual turn to when 
problems occur and who do the employed see as his/her manager? Why do people search 
for work in recruitment agencies? How does it feel not having a fixed place of work or 
colleagues and how do the aspects of this affect the employed psychosocial work 
environment? This is a few questions asked when we tried to find answers on the employed 
feelings about his/hers psychosocial work environment in a recruitment agency. The 
purpose of this study was to find a deeper understanding on employees working in a 
recruitment agency experiences their psychosocial work environment on the basis of social 
support, demands and control. To find answers on our questions we made a deep qualitative 
interview with eight employees from a recruitment agency. We had help from the 
recruitment agency with the selection of respondents from our criteria’s. They had to be 
from different ages, genders and come from different ethnical backgrounds and the time of 
employment had to vary between them all. 
 
As earlier researches we discovered some deficiencies within the recruitment agency and 
particularly about the social relations. Coming to demands our respondents has not 
expressed any despair. On the other hand there are suggestions that the demands are higher 
from the customer and the stationary employees, than from the recruitment agencies 
managers. The employed recons they have control over their working situation, based on 
their right of saying no to assignments that does not appeal them. Earlier research shows 
that employees within a recruitment agency are employed for an average of two years and 
that personal turnover is high in this business. Our respondents has worked in this trade of 
industry for two weeks up to four years and a number of them has been offered stationary 
employment at customers. All of them have turned them down with the justification about 
them being comfortable in the recruitment agency business and that the customer has not 
been appealing. 
 
Our conclusion is that the experience of the psychosocial work environment can be seen as 
good. The positive experiences outweigh the negative experiences. 
 
Keywords: Psychosocial work environment, social support, demand, control, consultants 
and recruitment agency. 
 
 

 
 

 



Förord 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som medverkat till att denna studie har kunnat 
genomföras. Ett speciellt tack riktas till våra respondenter som hjälpsamt tog sig tid att 
svara på våra frågor. 
 
Vi vill även rikta ett tack till bemanningsföretaget och dess personal för all den hjälp och 
tid de har lagt ner på oss. 
 
Till vår handledare Niklas Westberg känner vi en stor tacksamhet. Tack för att du har läst 
och kommit med konstruktiv kritik under arbetets gång. Tack för att du har stöttat och 
inspirerat oss under vårt skrivande. 
 
Självklart vill vi också tacka varandra och våra nära och kära för allt tålamod, stöd och 
samarbete. 
 
Sandra & Sara 
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1. Inledning 

De dagliga arbetsuppgifterna tar en allt större del av våra liv i anspråk, de utgör en 
väsentlig aspekt av vår tillvaro och påverkar vårt psykosociala välbefinnande (Lennéer – 
Axelsson & Thylefors, 1979). Synen på arbetsmiljön har under flera decennier handlat om 
de fysiska aspekterna av människans miljö och hälsa (Statistiska Centralbyrån [SCB], 
1992). De senaste åren har fokus emellertid flyttats till att handla om individens 
psykosociala arbetsmiljö. Det vill säga individens upplevelse av miljö och hälsa i arbetet. 
Den nya inriktningen beror på att individens ohälsa på arbetet är ett växande problem inom 
företag, organisationer och samhället i stort. Men det är svårt att mäta den psykosociala 
arbetsmiljön på ett sanningsenligt och objektivt sätt då det handlar om den enskilde 
individens upplevelse och den varierar beroende på humör och stressfaktorer etcetera 
(Eriksson & Larsson, 2002). Den psykosociala arbetsmiljön berör ledningens utformning, 
arbetskamraternas roll och arbetets uppläggning och allt som rör de sociala relationerna i 
arbetet, arbetets innehåll och organisering. Den handlar följaktligen om omgivningens 
betydelse för hur människan skapar sin egna personliga identitet, om samspelet mellan 
arbetsmiljön och individen. 
 
Den psykosociala arbetsmiljön kan delas upp i två områden: psykosociala faktorer och 
psykosociala effekter (Eriksson, 1991). Psykosociala faktorer syftar på arbetets innehåll och 
organisering i relation till individens förhoppningar och gemenskap till arbetskamraterna. 
Psykosociala effekter rör vilka psykologiska och sociala konsekvenser arbetsmiljön kan 
medföra för individen. Oftast särskiljs inte dessa åt, utan när den psykosociala arbetsmiljön 
nämns, syftar man på båda områdena.  
 
Genom den växande globaliseringen förändras världen och konkurrensen i samhället ökar 
(Sennett, 1999). Globaliseringen medför och kräver en större flexibilitet hos organisationer 
och företag än vad som tidigare behövts. I takt med att världen förändras, bidrar 
bemanningsbranschen till att organisationerna kan klara av de ökade krav på förändring 
som ställs. Till exempel kan bemanningsbranschen stå till förfogande med 
specialistkompetens. En anställning måste löna sig ekonomiskt och är ett mycket viktigt 
beslut för arbetsgivaren. Fel rekrytering av personal är kostsamt och det är inte lika lätt att 
avsluta en anställning som det är att anställa.   
 
För den enskilda personen innebär globaliseringen en större arbetsmarknad och ökad 
rörlighet på arbetsmarknaden (ibid). Arbete inom bemanningsbranschen medför att den 
uthyrde individen får prova på olika arbeten, samtidigt som han/hon möter många olika 
människor och breddar sin kompetens. Den flexibla anpassningen kan likväl upplevas 
negativ. Individen blir utbytbar, har inga fasta arbetskamrater eller fast arbetsplats och flera 
chefer. Sennett skriver att den ökade flexibiliteten har lett till en kraftigt ökad osäkerhet 
gällande anställningstryggheten samt ovetskapen om vad framtiden har att erbjuda. De 
kunskaper och erfarenheter individen förvärvat är inte lika viktiga längre, utan det är vad 
som presteras här och nu som är det primära. Detta kan leda till att förtroende och 
engagemang blir svagare, vilket i sin tur kan leda till att individen inte vill eller kan 
identifiera sig med sitt arbete.  
 
Vi anser att en ny arbetsmiljö kan uppfattas som ansträngande av många, eftersom den 
enskilde inte vet hur mottagandet blir. Välkomnandet kan ha stor betydelse för hur 
upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön kommer att utvecklas. Inflytande, möjlighet 
till kontakt, samarbete och personlig utveckling är andra viktiga faktorer för att individens 
psykosociala välbefinnande ska upplevas tillfredställande. Utifrån dessa faktorer riktades 
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vår uppmärksamhet mot att undersöka ovannämnda förhållande inom 
bemanningsbranschen. Skälet till vårt intresse av bemanningsbranschen är att det speglar 
det flexibla samhället vi lever i idag, med rörliga arbetstider, arbetsplatser och 
arbetskamrater. 
 

1.1 Problemformulering 
Att inte ha en fast punkt i arbetslivet kan påverka många människors syn på arbetslivet. I 
dagens samhälle blir det allt vanligare med bemanningsföretag som är en växande bransch. 
Detta innebär att många arbetande individer inte har en fast arbetsplats, fasta arbetskollegor 
eller bemanningsföretagets chef på samma arbetsplats. Detta kan påverka den anställdes 
upplevelse av arbetssituationen ur ett socialt perspektiv, samtidigt som det kan påverka 
individens känsla av krav och kontroll. Det vill säga den enskilde kan uppleva känslan av 
större krav genom att till exempel behöva prestera bättre och mindre kontroll genom att till 
exempel inte kunna påverka sin arbetssituation på den uthyrda arbetsplatsen. Samtidigt kan 
det sociala livet upplevas som tillräckligt för den enskilde individen.  
 
1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 
Syftet med studien är att undersöka hur de anställda på ett bemanningsföretag upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö med avseende på faktorerna socialt stöd, krav och kontroll. Det 
vill säga hur de anställda upplever sin arbetsmiljö på kundföretaget utifrån de tre 
ovannämnda komponenterna. Samtidigt är syftet att undersöka hur de anställda upplever 
det sociala stödet, kraven och kontrollen från bemanningsföretaget.  
 
De frågeställningar som vi anser vara relevanta är: 
 

1. Hur upplever och beskriver konsulterna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende 
på socialt stöd? 

2. Hur upplever och beskriver konsulterna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende 
på de krav som ställs? 

3. Hur upplever och beskriver konsulterna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende 
på den kontroll de anser sig har? 

 
Huvuddelen av vårt arbete kommer att ligga på den anställdes upplevelse av sin 
psykosociala arbetsmiljö på kundföretaget utifrån faktorn socialt stöd. Det sociala stödet är 
den komponent som vi anser intressantast eftersom den har störst betydelse för oss i 
arbetslivet. Utan ett socialt stöd på arbetsplatsen anser vi att känslan av välbefinnande 
uteblir, oavsett hur hög kontroll individen har, vilken position denne innehar och vilka krav 
som ställs. Därför har vi valt att lägga tonvikten på denna aspekt. Ålder, utbildning, kön, 
klass och etnicitet är inget vi kommer att diskutera, inte heller hur det sociala livet utanför 
arbetet påverkas av att individen arbetar inom bemanningsbranschen. Vi kommer inte heller 
att koncentrera oss på om det är frivilligt eller ofrivilligt att arbeta inom 
bemanningsbranschen. I uppsatsen ligger fokus främst på konsultens upplevelse av sin 
psykosociala arbetsmiljö på kundföretaget och inte på bemanningsföretaget, eftersom det är 
på kundföretaget och inte på bemanningsföretaget konsulterna har sin arbetsplats.  
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2. Centrala begrepp  
I detta avsnitt kommer centrala begrepp som är av betydelse för vår uppsats förklaras och 
förtydligas. Detta för att minska risken för misstolkningar och ge läsaren en tydligare bild 
av vad vi avser undersöka. Andra centrala begrepp som psykosocial arbetsmiljö och 
bemanningsföretag beskrivs under andra rubriker i uppsatsen. Vi definierar emellertid 
psykosocial arbetsmiljö som innehållande tre komponenter: 1) socialt stöd, 2) kontroll och 
3) krav. 

 
• Krav: Handlar om hur hårt individen arbetar, vilka krav chefen och övrigt anställda 

ställer på individen (Jeding et al, 1999). Det kan gälla deadlines, producerade 
produkter per timme och arbeta övertid etc. Samt vilka krav individen ställer på sig 
själv.  

• Kontroll: Innebär till exempel i vilken utsträckning den anställde har inflytande att 
påverka sina arbetsuppgifter, samt ge förslag och fatta beslut (Schutz, 1997).  

• Socialt stöd: Rör huruvida individen upplever stöd och hjälp från människor i sin 
omgivning (Jeding et al., 1999). Socialt stöd innefattar även sociala relationer. 

• Konsult: Individ som hyrs ut av bemanningsföretaget till olika kundföretag, är 
anställd av bemanningsföretaget (uppgifterna är hämtade i en broschyr från 
bemanningsföretaget).1 

• Projektledare: Individer som ansvarar för konsulterna och deras uppdrag. 
Projektledarna är fast anställda på bemanningsföretaget.  

• Stationärt anställd: Person som är fast anställd på kundföretaget. 
 
3. Bakgrund 
I denna del av uppsatsen beskrivs arbetets historia och utveckling, från jordbrukarsamhället 
till modern tid. Sedan följer en redogörelse av bemanningsbranschens utveckling och 
historia, sist kommer vi att beskriva vårt valda företags historia och arbetsområden. 
 
3.1 Arbetets historia  
En beskrivning av arbetets historia är relevant för uppsatsen, eftersom läsaren och vi själva 
därigenom förhoppningsvis får en större förståelse för arbetets utveckling och därmed 
bemanningsbranschens framväxt. 
 
3.1.1 Jordbrussamhället 
Andra halvan av 1700-talet präglades av jordbrukssamhällets ökade tillväxt (Schön, 2002). 
I Sverige fick bönderna en allt starkare ställning i samhället och när äganderätten av mark 
blev mer tillgänglig, ändrades förhållandena gällande produktionsinriktning och 
investeringar.  Detta påverkade marknadens utveckling på så vis att bonden själv fick 
fastställa vad som skulle odlas på sin mark. Utvecklingen innebar att jordbruket blev 
kommersiellt inriktat och överskott av en speciell vara kunde produceras för en marknad. 
Inriktningen mot en bestämd marknad ökade avkastningen och bönderna hade råd att 
anställa lönearbetare och köpa ny teknik.  
 
 
 
 
 
 

                                                
1 På grund av anonymitetsskäl har vi valt att inte skriva ut bemanningsföretagets riktiga namn. 
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3.1.2 Industrialismen 
Under 1800-talets första hälft kunde man se en ökad utveckling inom hemindustrin, 
hantverks- och fabriksindustrin (Schön, 2002). Detta var början på den industriella 
revolutionen med ny teknik i egenskap av maskiner samt utvecklandet av nya kemiska 
processer. Teknikens utveckling förde med sig att den svenska industrin kunde koncentrera 
sig på att exportera de varor som producerades i fabrikerna. I samband med 
exportexpansionen utvecklades infrastrukturen, främst med avseende på järnvägen och 
vägarna. Ju närmre sekelskiftet, desto stabilare blev sysselsättningen i Sverige och behovet 
av utbildade människor ökade.  
 
3.1.3 Tjänstesamhället 
År 1975 uppfanns mikrodatorn och skapade nya förutsättningar för många branscher 
(Castells, 2002). Informationssamhällets genombrott hade till följd att rutinarbeten 
minskade och istället ökade kunskapsintensiv produktion. Samtidigt som 
arbetsorganisationen förändrades genom att automatisering och samordning av 
produktionsprocesser möjliggjordes (Schön, 2002). Flexibilitet, arbetslag och större ansvar 
för den enskilde blev centralt i organisationerna istället för de tidigare hierarkiskt 
uppbyggda organisationerna.  
 
3.1.4 Det postmoderna samhället 
I slutet mot 1900 – talet bidrog IT - revolutionen till skapandet av nya produkter och 
utnyttjandet av kunskap (Schön, 2002). Fenomenet krympte världen och kommunikationen 
blev lättare. När den nya tekniken växte blev organisationerna beroende av immateriella 
tillgångar som specialkompetens, kvalificerad arbetskraft, informationsteknik samt 
nytänkande. Det nya samhället kännetecknades av flexibilitet, samverkan och arbetet blev 
friare. Den nya organisatoriska omvandlingen, tekniken och produktionsförhållandena 
bildade kärnan till den nya globaliserade samhällsstrukturen (Castells, 2002).  En ny 
bransch växte fram för att kunna möta det nya globaliserade och flexibla samhället och stå 
till tjänst med kompetent personal (Andersson & Wadensjö, 2004). Den nya branschen var 
bemanningsföretag och har i dagens flexibla samhälle blivit allt viktigare. 
Bemanningsbranschens framväxt kan bland annat förklaras med att det är dyrt att anställa 
och rekrytera personal. När en organisation befinner sig på sin högsta topp och det krävs 
nyrekryteringar, kommer den växande bemanningsbranschen väl till pass. Företag kan 
anpassa antalet anställda efter sina toppar och dalar. Samtidigt är de flexibla och 
anpassningsbara inför omvärldens krav. När efterfrågan sedan sjunker har organisationen 
inget ansvar för den inhyrda konsulten och därmed ingen extra kostnad för övertalig 
personal. 
 
3.2 Beskrivning av bemanningsbranschen 
Vi vill börja med att förklara begreppet personaluthyrningsföretag och precis som SOU 
beskriver det avser vi: 
  

”Företag vars anställda mot särskilt avgift till företaget för annan 
arbetsgivares räkning utföra arbete, som hör till den senares 
verksamhet och står under dennes arbetsledning.” (SOU, 1997, s 11)  
 

 
 
 
 



 5 

3.2.1 Bemanningsbranschen historia 
1953 grundades Stockholms Stenografservice, ett företag som kan liknas vid dagens 
bemanningsföretag (www.almega.se). 2 Företaget hyrde ut sekreterartjänster och inspirerade 
en våg av bemanningsföretag som hyrde ut tjänster i form av kontorsservice. 
Bemanningsbranschen har en lång historia men det är först de sista 10-15 åren som 
branschen har växt. Fram till 1992 reglerades verksamheterna av en arbetsförmedlingslag 
som hindrade utvecklingen. Lagen innebar att all uthyrning av arbetskraft skulle styras av 
staten genom arbetsförmedlingsmonopol. Den första avregleringen skedde i början av 
1990-talet. Med strikta restriktioner tilläts företag hyra ut arbetskraft så länge de inte gick 
med vinst och hade tillåtelse från AMS (arbetsmarknadsstyrelsen). Ytterliggare avreglering 
skedde 1993 och syftet var att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Den stora 
förändringen skedde emellertid först 1997 då bemanningsbranschen roll på 
arbetsmarknaden erkändes som viktig. Accepterandet innebar att branschen ansågs fungera 
bra och att ordinarie arbeten inte trängdes undan. Istället ansåg man att 
bemanningsbranschen lyckades skapa fler arbeten och därmed minska arbetslösheten. 
 
3.2.2 Bemanningsbranschen idag 
Bemanningsbranschen idag är en naturlig del av det svenska samhället (www.almega.se). 
Eftersom företagen snabbt och enkelt kan erbjuda kompetent personal till olika 
verksamheter. Den ökade efterfrågan på bemanningsföretag beror bland annat på 
tjänstesektorns utveckling. Företagen väljer att anställa och fokusera på sina huvudområden 
för att sedan hyra in personal till andra områden. Det innebär att det lätt och snabbt måste 
finnas möjlighet att få in kompetent arbetskraft vid behov. Denna efterfråga kan 
bemanningsföretagen erbjuda då de sitter på stor kunskap gällande rekrytering och 
matchning av personal till olika verksamheter. 
 
Bemanningsbranschen är idag en bransch med betydande facklig verksamhet och med 
centrala avtal för sina anställda (www.almega.se). Det innebär att de flesta anställda har en 
anställning med en överenskommelse om garantilön. Är konsulten inte uthyrd till ett 
kundföretag får han/hon en garantilön på cirka 90 % av sin ordinarie lön. År 2005 arbetade 
cirka 32 000 individer inom bemanningsbranschen och berörde cirka 0,90 % av Sveriges 
arbetskraft. Eftersom många konsulter engageras och arbetar under kortare projekt eller får 
fast anställning av kundföretagen så är siffran på antalet sysselsatta lågt räknad. Räknas de 
individer som inte arbetar heltid med i beräkningarna uppskattas sysselsättningen hamna på 
det dubbla.  
 
3.2.3 Beskrivning av vårt valda företag  
Det företag vi valt att skriva vår uppsats om är verksam inom bemanningsbranschen och är 
organiserat kring fyra olika tjänsteområden: bemanning, utbildning, rehabilitering och 
omställning (uppgifterna är hämtade i en broschyr från bemanningsföretaget). Dessa 
områden ska hjälpa företagets kunder att täcka upp deras behov. Hjälpen rör bl.a. 
rekrytering av rätt personer och kompetensutveckling. Bemanningsföretaget anser att 
dagens ökade konkurrens och ständiga förändringar kräver företag som klarar av flexibilitet 
och höga krav. Det kan till exempel gälla lågkonjunktur, säsongsvariationer etc. 
 
 
 
 

                                                
2 Almega är en organisation för tjänsteföretag inom svenskt näringsliv. 
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 Följande kompetens anser företaget kunna stå till tjänst med genom de fyra områdena: 
 

• Bemanning: Inom detta område erbjuds rekrytering och personaluthyrning, främst 
inom industrisektorn (uppgifterna är hämtade i en broschyr från 
bemanningsföretaget). Företaget hyr ut cirka 5000 konsulter varje år och många av 
dem får fast anställning på kundföretaget. Bland bemanningskonsulterna är 85 % 
visstidsanställda och 15 % tillsvidareanställda.  Genomsnittlig anställningstid för 
visstidsanställda är fyra månader som kan utökas, för tillsvidareanställda är det 17 
månader. Alla konsulter har en fast månadslön, så kallad personlig lön som aldrig 
understiger ett visst belopp. Lönen utbetalas oavsett om konsulten är uthyrd eller 
inte och lönen kan sedan utökas beroende på vad kundföretaget betalar 
bemanningsföretaget. När det gäller utbildning är målet att konsulterna ska få två 
dagars kompetensutbildning per år, samtidigt som de kontinuerligt utbildas i sina 
uppdrag. En gång om året försöker bemanningsföretaget ha medarbetarsamtal.  

 
• Utbildning: Företaget är inom detta område flexibelt, vilket innebär att det försöker 

anpassa sig efter företagens villkor och människors livssituation. Årligen utbildas 
50 000 människor av företaget. Utbildning inom kompetensutveckling, rekrytering 
och distansutbildning är några av de tjänster som erbjuds. 

 
• Rehabilitering: Här inriktar sig företaget på att hjälpa till i rehabiliteringsprocessen 

för att individen ska hitta tillbaks till arbetet och med rätt förutsättningar. 
 

• Omställning: När det går dåligt på arbetsmarknaden vill företaget försöka ta tillvara 
på arbetsgivarens och medarbetarens intressen. Tanken är att försöka hjälpa det 
drabbade företaget att fokusera på sin verksamhet, samtidigt som medarbetaren får 
hjälp att finna ett nytt arbete. 

 
Vårt företags historia går tillbaka till 30–talet och är ett statligt ägt bolag (uppgifterna är 
hämtade i en broschyr från bemanningsföretaget). Bemanningsföretaget har kontor på 80 
orter över hela Sverige med cirka 4500 kunder från stora koncerner, kommuner, 
organisationer och mindre företag. Affärsidén och målsättningen är att erbjuda rätt 
kompetens på rätt plats. Företagets vision är att inom de fyra verksamma områdena vara 
ledande för kompetensförsörjningen på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt vill 
bemanningsföretaget försöka bidra till att utveckla sina kunders konkurrenskraft och stärka 
individen i arbetslivet. För att kunna nå dessa mål och visioner anser företaget att det krävs 
nöjda medarbetare som trivs och utvecklas. Och därtill sitter på kompetens som är 
tillfredställande för kunden. Således genomför man årligen en enkätundersökning för sina 
anställda. Liknande undersökningar gemomförs av kunderna för att se vad som kan 
förbättras angående företaget och dess tjänster. 
 

I arbetet kommer vi endast att inrikta oss på området bemanning, av den orsaken att de 
andra områdena inte är relevanta för syftet med denna uppsats. Detta på grund av att vi är 
ute efter konsulternas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö, de andra områdena 
innefattar inte konsulter i den bemärkelsen att de hyrs ut. Kontoret vi valt inom 
bemanningsföretaget ligger på en ort i Hallands län. Företaget har cirka 50 konsulter 
anställda, av dessa är cirka 85 % visstidsanställda och 15 % fast anställda.  Två 
projektledare är anställda för uthyrningen av konsulterna och allt som där tillkommer, till 
exempel introduktion av uppdrag och löneförhandling. 
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4. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

Under denna rubrik följer en redogörelse för våra teoretiska utgångspunkter. Först 
presenteras begreppet socialt stöd, följt av en modell som fokuserar på tillhörighet, kontroll 
och öppenhet. Vidare beskriver vi det psykologiska kontraktet samt ansträngning– och 
belöningsmodellen. Med följande avsnitt hoppas vi kunna öka vår och läsarens förståelse 
för konsulternas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö på kundföretaget. Dessutom 
innehåller avsnittet en sammanställning av resultat som tidigare forskning presenterat i 
undersökningar rörande bemanningsbranschen som är relevant för denna uppsats. Vårt 
intresse för valda teorier väcktes då vi granskade tidigare forskning och intresset för 
teorierna djupnade efter våra intervjuer och dess resultat. I analysen kommer vi att 
diskutera den tidigare forskningen och teorierna utifrån resultatet från vår egen 
undersökning.  
 
Vi är väl medvetna om att krav, kontroll och stöd är komponenter som används i Karaseks 
krav- kontroll och stöd modell (Jeding et al., 1999). I sin teori beskriver Karasek hur dessa 
tre komponenter påverkar individens välbefinnande i arbetslivet och hur dessa komponenter 
kan leda till ohälsa. Vi vill påpeka att vi inte använder oss av Karaseks modell i denna 
studie då den bäst lämpar sig för en kvantitativ undersökning. Istället kommer vi att 
använda oss av de ovannämnda komponenter kopplade till andra forskare och deras 
definition av socialt stöd, krav och kontroll anpassat efter bemanningsbranschen och 
konsultens arbetssituation. Vidare anser vi att socialt stöd innefattar samhörighet och 
relationer mellan konsulten, bemanningsföretaget, kundföretaget och de stationärt anställda. 
Det kan till exempel handla om feedback och besök. Krav innefattar bland annat rimligt 
med tid för att utföra arbetsuppgifter, ansvar och krav från de stationärt anställda. Kontroll 
kan bland annat handla om påverkan av arbetssituationen, tillvaratagandet av åsikter, 
inflytande och beslutsfattande. 
 
4.1 Socialt stöd 
För att fungera och utföra ett bra arbete har individen sociala behov som måste uppfyllas 
(Granér, 1994). Människor klarar av en kortare period utan att det sociala behovet 
tillgodoses men i förlängningen tar individen skada, både fysiskt och psykiskt. För att skapa 
och bibehålla sociala relationer på en arbetsplats krävs det att tillfällen ges för individer att 
mötas. Vidare måste individer få lära känna varandra och kommunicera fritt. Socialt stöd 
innefattar alla typer av stödjande mekanismer och kan vara bra relationer till 
arbetskamraterna, stöd från chefen och stöd från familj och omgivning. Får den enskilde 
uppleva detta stöd ökar den upplevda tillfredsställelsen på arbetsplatsen.  
 
Houses (1981) teori beskriver fyra olika sorters socialt stöd som har betydelse för individen 
i arbetslivet. De fyra stöden är emotionellt, värderande, informativt och instrumentellt. 
 
Det emotionella stödet kännetecknas av att individen bryr sig om, känner empati och tillit 
för andra. På samma gång måste den enskilde uppleva känslan av att det finns stöd från 
andra individer. House påpekar att det emotionella stödet är den viktigaste aspekten av de 
fyra för en bra arbetstrivsel. Det värderande stödet innebär att individen använder sig av 
andra människor som informationskällor för att kunna värdera sig själv. Till exempel kan 
det värderande stödet vara feedback från chefen. Det informativa stödet handlar om att 
människor i individens omgivning ger information för att denne lättare ska kunna lösa 
problem eller arbetsuppgifter. Denna hjälp innefattar både verbal och handgriplig hjälp. 
Slutligen innebär det instrumentella stödet huruvida individen får hjälp med sina 
arbetsuppgifter eller avlastning i arbetet.   
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Vi kommer att diskutera dessa olika former av socialt stöd i förhållande till vårt eget 
resultat för att belysa hur konsulterna upplever det sociala stödet. 
 
4.2 Tillhörighet, kontroll och öppenhet 
Schutz (1997) teori handlar om tre viktiga komponenter i ”det goda arbetslivet”: 
tillhörighet, kontroll och öppenhet. 
 
Tillhörighet handlar om i vilken grad det finns en förbindelse mellan och bland människor, 
i vilken utsträckning individen känner sig betydelsefull. Oftast finns det en önskan att få 
uppmärksamhet från omgivningen och individen oroar sig över att tillhöra eller inte 
tillhöra, till exempel en grupp. En ständig oro för att befinna sig utanför existerar då det 
innebär att man är oviktig eller betydelselös. För att få behovet av tillhörighet tillgodosett 
anpassar sig individen till arbetsgruppens villkor, olika situationer och andra människor. 
Det kan även handla om i vilken utsträckning individen vill ha kontakt med andra eller inte, 
hur han/hon kan anpassa sig till olika situationer.   
 
Kontroll kan handla om makt och vilket inflytande individen kan ha över beslutsfattande 
gällande till exempel sina arbetsuppgifter. Människan kan trivas med att ha en roll som 
innebär att han/hon styr, men kan även ta på sig en underordnad roll där denne låter sig 
styras. Ett beteende som tyder på låg kontroll är när individen intar en underordnad roll där 
ansvar och beslutsfattande avsägs. Individen vill då att andra ska överta hennes/hans plikter 
och berätta vad som ska utföras. Lågt kontrollbeteende kan innebära att andra uppfattar en 
avsaknad av kompetens hos individen. Kompetens kännetecknas av förmågan att fatta 
beslut och lösa problem. Har individen hög kontroll innebär det att han/hon kan hävda och 
konfrontera sig i förhållande till andra. Därmed kan individen våga ta egna beslut rörande 
sin arbetssituation och våga ge förslag. Samtidigt som andra anställda accepterar och ser 
individen som en självständig person.  
 
Öppenhet bygger på i vilken utsträckning individen är beredd att vara öppen och flexibel 
mot omgivningen och andra, i vilken omfattning han/hon vill möta och närma sig andra. 
Öppenheten är inte konstant utan skiftar med tiden, nya människor och relationer. En sida 
av öppenheten kännetecknas av en rädsla av att vara öppen och därmed sårbar inför sin 
omgivning. 
  
Denna teori är relevant för vår uppsats då vi vill belysa och diskutera våra respondenters 
upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö – känslan av tillhörighet och vad som gör 
konsulten öppen eller återhållsam i sin omgivning. Respondenternas kontroll över sin 
arbetssituation vill vi också diskutera eftersom det är en intressant aspekt att ta upp ur den 
bemärkelsen????????? 
 
4.3 Psykologiska kontraktet 
Det psykologiska kontraktet lägger fokus på det outtalade kontrakt som existerar mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Kontraktet handlar om det ömsesidiga åtagande 
arbetsgivaren och arbetstagaren har (Jeding et al., 1999). Det vill säga hur individerna 
ställer upp för varandra och vad som förväntas av varandra. Det kan till exempel innebära i 
vilken utsträckning den anställde är lojal, engagerad och anpassningsbar, i utbyte mot vad 
arbetsgivaren kan erbjuda i form av trygghet, stöd, befordringsmöjligheter och 
vidareutbildning. Upplevelsen av det psykologiska kontraktet kan skiljas sig åt mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. I många fall kan detta leda till missnöje. Om båda parterna 
upplever att den andre inte uppfyller sin del av kontraktet kan den motsatta parten förlora 
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engagemanget. Missnöjet kan leda till att den anställde mister lojaliteten för sin tjänst och 
anställning. Upplever däremot den anställde att det psykologiska kontraktet uppfylls, blir 
han/hon lojalare mot arbetsgivaren och mer engagerad i arbetet. 
 
Denna teori är vald eftersom paralleller kan dras till konsultens lojalitet och engagemang 
mot kundföretaget och bemanningsföretaget. Jämförelser kommer även att göras utifrån 
belöning och uppskattning från de ovan nämnda organisationerna. 
 
4.4 Ansträngning- och belöningsmodellen 
Ansträngning- och belöningsmodellen introducerades av Johannes Siegrist och grundtanken 
med modellen är att det måste finnas en ömsesidighet i arbetssituationen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare (Jeding et al., 1999). Modellen delas upp i två variabler, 
ansträngning och belöning. För individens bästa upplevelse bör variablerna vara i balans 
med varandra. Om den anställde gör en stor ansträngning och upplever liten belöning trivs 
han/hon sämre på arbetsplatsen. Ansträngning kan vara både yttre och inre ansträngningar. 
Inre är individens krav på sig själv och handlar om den egna personens sätt att hantera 
arbetet. Yttre ansträngningar avser omgivningens krav på den anställde, till exempel höga 
arbetskrav. Belöning avser mekanismer som den anställde uppfattar som belöningar. Dessa 
kan vara lön, befordran och förmåner, men belöning i form av erkännande är av större 
betydelse.  
 
Denna modell är användbar för oss i den bemärkelsen att den belyser de inre och yttre krav 
konsulten upplever i sin arbetsmiljö. Och därtill även vilken betydelse belöningen har för 
konsultens välbefinnande.  
 
4.5 Kontroll 
I tidigare forskning framkommer det att konsulten bör och vill ha mer kontroll över sin 
ekonomiska situation (Birgersdotter, Schmidt & Karlsson, 2002). Avsaknad av ekonomisk 
kontroll innehar stor otrygghet. Konsulten vet inte alltid hur stor nästkommande lön 
kommer att bli. Detta eftersom konsulterna inte har full lön de dagar de inte är uthyrda, utan 
endast en garantilön med varierande procentsats. 
 
Forskning visar att konsultens arbetstider har med deras välbefinnande att göra (Isaksson, 
Aronsson, Bellaagh & Göransson, 2001). Resultatet pekar på att det är viktigt för 
konsultens upplevelse av kontroll över sin arbetssituation att kunna kontrollera sina 
arbetstider och hur mycket han/hon kommer att arbeta. Kontrasten mellan önskad arbetstid 
och faktisk arbetstid samt att inte ha ett konstant antal timmar per vecka påverkar 
välbefinnandet negativt. Andra undersökningar bekräftar att välbefinnandet är beroende av 
i vilken utsträckning individen har kontroll över arbetstiderna och arbetstidens omfattning 
(Birgersdotter et al., 2002; Isaksson & Bellaagh, 1999). Tidigare forskning kommer även 
fram till att konsulten vill känna större delaktighet i beslutfattande rörande sin 
arbetssituation. Viktigt är till exempel att möjligheten att fatta viktiga beslut beträffande 
arbetsuppgifter föreligger utan att chefen behöver rådfrågas. 
 
4.6 Socialt stöd  
Tidigare forskning pekar på att många konsulter trivs inom bemanningsbranschen även om 
missnöje också föreligger (Isaksson och Bellaagh, 1999). Om missnöje föreligger beror på 
om anställningsformen som konsult är frivillig eller inte, det vill säga om de själva har valt 
att arbeta inom bemanningsbranschen eller inte. Är man i branschen ofrivilligt, till exempel 
om arbetsförmedlingen har ”tvingat” in individen i bemanningsbranschen, leder detta i 
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regel till lägre välbefinnande på arbetsplatsen. För att konsulten ska trivas bäst krävs det att 
anställningen känns trygg och att upplevelsen av utveckling inom yrket är stark 
(Birgersdotter et al., 2002). Sociala kontakter är av stor betydelse för konsultens upplevda 
välbefinnande. Socialt stöd från arbetskamrater och bemanningsföretaget är en annan 
viktigt aspekt för konsultens upplevelse. Till exempel är personalmöten, personalfester och 
ett forum där de uthyrda kan få information faktorer som utgör avgörande element för den 
psykosociala trivseln.  
 
Ett annat resultat forskningen redovisar är att konsulten känner en lägre grad av socialt stöd 
jämförande med stationärt anställda (Isaksson och Bellaagh, 1999). Konsulten upplever 
ibland att det saknas stöd från de stationärt anställda och kundföretagets chef. Vidare har 
forskningen kommit fram till att upplevelsen av socialt stöd är starkare om det inte upplevs 
som ett problem att ha en chef på kundföretaget och en annan på bemanningsföretaget. 
Annan forskning visar att konsulten håller en viss distans till det tillfälliga arbetet och 
arbetskamraterna men att de känner sig relativt hemma på arbetsplatsen, trots att den är 
tillfällig (Tsoukalas, 2003).  När det gäller aktiviteter som företagsfester och pubkvällar kan 
en viss känsla av delaktighet existera. Utanförskapet infinner sig oftast när det gäller 
avdelningsmöten och utvecklingssamtal på den tillfälliga arbetsplatsen.  
Anledningen till att konsulten söker sig till bemanningsbranschen är främst för att bredda 
sin kompetens. Samtidigt vill konsulten träffa och lära känna nya människor och prova på 
arbete inom olika branscher. Ytterligare en anledning kan vara förhoppningen om en 
stationär anställning (Isaksson & Bellaagh, 1999). 
 
Angående kontakten mellan konsulten och bemanningsföretaget visar forskningen att 
kontakten är väl utvecklad (Olofsdotter, 2005). Vid många tillfällen följer projektledaren 
med sin konsult till kundföretaget för en introduktion till den nya arbetsplatsen. Samtidigt 
upplever konsulterna ofta att de kan vända sig till projektledarna via telefon om problem 
uppstår.  Vidare ordnar de flesta bemanningsföretag och projektledare olika aktiviteter och 
fester för sina konsulter (Birgersdotter et al, 2002). Uppslutningen är emellertid inte stor, 
eftersom konsulterna ofta saknar en vikänsla med de andra konsulterna på 
bemanningsföretaget.  
 
4.7 Krav 
Konsultens upplevelse av krav på sin arbetsprestation är stark och tydlig uttalad (Tsoukalas, 
2003). Det finns krav på att vara mer till lags och göra bättre ifrån sig än de stationärt 
anställda eftersom konsulten inte är ”anställd” på kundföretaget. Cheferna på de tillfälliga 
arbetsplatserna förväntar sig också att konsulten snabbt ska komma in i arbetet. Detta krav 
kan även komma från de stationärt anställda. Trots detta upplever många konsulter det som 
positivt att ha två chefer eftersom man får uppmärksamhet från två håll. Konflikter kan 
dock uppstå när de stationärt anställda anser att konsulten får mer beröm för sitt arbete än 
den stationäre (Arvidsson 1997).  
 
Eriksson och Larsson (2002) har genomfört en undersökning som bygger på Statistiska 
centralbyråns redovisning av arbetsmiljöundersökningar från 1997/99. Resultatet visar att 
över hälften an konsulterna är utsatta för höga krav och kvinnor är den mest utsatta 
gruppen. Undersökningen visar också att kvinnor är den grupp som har minst egenkontroll 
och inflytande över sin arbetssituation inom bemanningsbranschen. Inom 
bemanningsbranschen är kvinnor och invandrare överrepresenterade bland de anställda. 
Medelåldern ligger mellan 25-30 år och många är ensamstående (Bellaagh & Isaksson, 
1999).  
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5. Metod 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redogöra för den metod vi valt när vi samlat in vårt 
empiriska material. Vi redovisar även varför vi valt just denna metod, etiska principer samt 
hur urvalet av respondenter gjorts. Tillvägagångssätt och transkribering av vårt empiriska 
material kommer också att klargöras. Metodens nackdelar kommer att diskuteras utförligare 
i metoddiskussionen.  
 

5.1 Val av metod 
Valet av metod är relaterat till vad som ska undersökas, vad forskaren vill ha kunskap om 
och vad resultatet ska användas till (Kvale, 1997). Det är inte alltid en självklarhet vilken 
undersökningsmetod som är bäst att använda i en forskningsprocess. Forskning med 
kvalitativ metod innebär att ett fenomens karaktär eller egenskap klargörs. Primärt söker 
man efter ett undersökningsobjekts innebörd eller mening (Widerberg, 2002). 
Tillvägagångssättet inom kvalitativ forskning innefattar en rad olika metoder, vi har valt att 
använda oss av intervjuer. Vid intervjuer använder forskaren sig av muntlig konversation 
för att få fram uppgifter och berättelser. Ambitionen är att öka förståelsen kring det 
fenomen som undersöks. Forskaren använder sig också av det direkta mötet han/hon får 
med intervjupersonen i den kontext de befinner sig i. Det väsentliga med en kvalitativ 
intervju är att fokus ligger på intervjupersonens berättelser, ur vilka forskaren försöker dra 
paralleller till forskningstemat ifråga. 
 
Forskning med kvantitativ metod handlar om mängder, att undersökningsresultatet 
kvantifieras. Det sätts ett procenttal på den information som insamlats (Hartman, 2004). I 
kvantitativ forskning klassificeras och undersöks den numeriska relationen mellan ett antal 
mätbara egenskaper, till exempel hur många som gillar glass. Vanligast är att ta hjälp av 
enkäter med färdigställda svarsalternativ för att besvara frågeställningen. 
 
Valet att använda en kvalitativ metod i vår undersökning avgjordes av vårt syfte och 
frågeställning, nämligen att vi ville undersöka individers upplevelser. Om vi valt en 
kvantitativ undersökning hade vi kunnat redovisa det insamlade materialet genom siffror, 
diagram och staplar i uppsatsen.  Vi anser att genom en kvantitativ undersökning hade vi 
inte fått den önskade, fördjupade förståelsen för konsulternas upplevelse av socialt stöd, 
kontroll och krav som var baserad i respondenternas egna berättelser, redogörelser och ord. 
Vi vill med en kvalitativ metod få konsulternas egna ord återberättade för oss och genom 
detta få en förståelse för den enskilda individens upplevelse, därmed valet av metod.  
 
5.2 Urval 
Vi tog kontakt via telefon med ett antal bemanningsföretag, två företag gav positiv respons. 
Det ena kunde inte tillfredställa vårt syfte och tillvägagångssätt på grund av att deras 
konsultregister var helt och hållet konfidentiellt. Vårt nu valda företag kunde tillgodose 
våra krav. Dock fanns det vissa kriterier vi var tvungna att följa, ett kriterium var 
urvalsmetoden. Vi upprättade en kontakt med en av de två projektledarna, som kom att bli 
vår kontaktperson, och som även utförde urvalet åt oss, i den meningen var det inget 
slumpartat urval. Anledningen att vi inte genomförde urvalet själva beror på att 
bemanningsföretagets konsultregister är konfidentiellt.  Tanken med urvalet var att få 
intervjua tio konsulter, det visade sig emellertid att åtta intervjuer, tre kvinnor och fem män, 
gav oss den mättnad vi behövde. Det vill säga att vi inte fick någon ny information 
angående konsulternas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. 
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Vårt valda företag omfattar många konsulter, därmed gjordes ett urval. Denscombe (2002) 
menar att det är praktiskt omöjligt att undersöka hela populationer och ett urval måste 
därmed genomföras.  Kvale (1997) i sin tur menar att om syftet är att förstå en upplevelse, 
räcker det med att intervjua en enda person. I likhet med Kvales resonemang anser vi att det 
inte är av någon större vikt för vår undersökning att ha med onödigt många konsulters 
upplevelser. Mängden spelar ingen roll för vår undersökning då vi inte är ute efter att 
kvantifiera, utan det är varje individs individuella berättelse och upplevelse vi är 
intresserade av. 
 
Meningen med vårt urval var att det skulle ge oss ett brett och djupt perspektiv på 
upplevelser. Vår upprättade kontaktperson försökte följa de kriterier vi hade som önskemål 
på respondenterna. Kriterierna var att en blandad ålder skulle förekomma samt att hälften 
kvinnor och hälften män skulle ingå i urvalet. Vi önskade också en blandning av etnisk 
bakgrund, anställningstid och uppdragets längd bland respondenterna. Med dessa kriterier 
hoppades vi erhålla en bred syn på de åtta intervjuade konsulternas upplevelse av sin 
psykosociala arbetsmiljö.  
 
Vårt urval resulterade i en stor variation gällande anställningstiden för respondenterna. Den 
varierar mellan några veckor till några år inom bemanningsföretaget och åldern sträcker sig 
från cirka 20 år till 35 år och uppåt. En av respondenterna har högskoleutbildning och 
endast två har haft tidigare fast anställning. Tre är fast anställda på bemanningsföretaget, 
vilket innebär garantilön och en uppsägningstid på tre månader. De resterande fem 
respondenterna är visstidsanställda, vilket innebär att de är anställda för ett speciellt 
uppdrag. Anställningstiden varierar beroende på uppdragets längd och upphör den 
visstidsanställde konsultens uppdrag på kundföretaget innan anställningstiden har löpt ut, är 
han/hon ändå garanterad fast lön för resterande månader. Antal uppdrag för 
bemanningsföretaget ligger på tre i genomsnitt och enbart en av respondenterna har haft ett 
flertal uppdrag.  
 
5.3 Intervjuguidens uppbyggnad 
Skapandet av intervjuguiden har skett genom att vi studerat tidigare forskning. Utifrån 
forskningen har vi byggt upp ett intresse för just socialt stöd, krav och kontroll. 
Intervjufrågorna har vi komponerat utifrån den kunskap vi skaffat oss genom litteratur och 
utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Intervjuguiden är uppbyggd med rubrikerna 
krav, kontroll och socialt stöd med underteman som handlar om de tidigare nämnda 
underkomponenterna (se bilaga 2). 
 

5.4 Insamling av material 
Insamlingen av empiri är en viktig del av forskningsprocessen och bör därför ta sin tid 
(Lekvall & Wahlbin, 2001). Noggranna övervägande gällande relevanta aspekter och inte 
relevanta aspekter för just vår forskning, måste tas i beaktning. För att på bästa sätt kunna 
besvara frågeställningen är det viktigt att välja rätt insamling av material. Därför är det 
viktigt att vi tittar på hur vårt forskningsproblem ser ut, samt på vilket sätt vi väljer att 
bearbeta och analysera det empiriska material vi insamlat. För att nå relevant sekundärdata 
har vetenskaplig litteratur sökts och bearbetas. Vi har dessutom tagit hjälp av tidskrifter 
från högskolans databas och sökt tidigare forskning om bemanningsbranschen på Internet. 
De sökord som användes vid sökandet av vetenskaplig litteratur över Internet och 
Högskolans databas var: psykosocial arbetsmiljö, konsulter, bemanningsbransch och 
uthyrningsföretag. Vi har även använd dessa sökord i engelsk översättning. 
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För att nå en djupare förståelse för individers åsikter och beskrivningar krävs en 
undersökningsmetod som ger utrymme för konversation och en möjlighet för respondenten 
att använda sina egna ord (Widerberg, 2002). En sådan kan vara mer eller mindre 
strukturerad, men en halvstrukturerad intervju ger oftast en god balans mellan 
standardisering och flexibilitet (Kvale, 1997). Halvstrukturerad intervju innebär att den är 
uppbyggd kring ett antal huvudteman, under varje huvudtema finns sedan öppna följdfrågor 
som kan ändras under intervjuns gång. För att samla in vårt material valde vi därför att 
använda en halvstrukturerad intervjuteknik. Detta för att respondenten därigenom lättare 
skulle kunna tala fritt om ämnet, men vi vill också ha möjlighet att styra in samtalet på 
sådant som var relevant för vårt syfte. Genom helt strukturerade intervjuer tror vi att 
värdefull information gällande konsulternas subjektiva upplevelser skulle försvunnit. 
 
5.4.1 Pilotstudie 

Kvale (1997) bedömer att vikten av pilotintervjuer är stor. Detta för att öka intervjuarens 
förmåga att skapa trygghet och ett säkert samspel med respondenten. Samtidigt som 
intervjuaren genom empirisk övning utvecklar färdigheter och tekniker.  
 
Intervjuer är ett relativt nytt fenomen för oss, därmed valet att genomföra en pilotintervju. 
Det finns två anledningar till detta, dels för att få upp självkänslan och lära oss behärska 
intervjutekniken. Dels genomfördes pilotintervjun för att se hur väl frågorna fungerar i en 
intervjusituation. Pilotintervjun genomfördes på en person som var förre detta anställd inom 
ett bemanningsföretag. Efter pilotintervjun valde vi att inte ändra på några frågor eller 
teman eftersom vår uppfattning var att frågorna fungerade väl. Vi bestämde att inte heller 
analysera pilotintervjun utan endast lyssna och betrakta det material vi insamlat.    
 
5.4.2 Genomförandet av intervjuer  
Vi genomförde åtta enskilda intervjuer av konsulterna inom bemanningsföretaget, tre 
kvinnor och fem män. Inför intervjuerna bad vi vår kontaktperson att vidarebefordra ett 
informationsbrev till våra respondenter där vi presenterade oss själva och syftet med 
studien. 
 
När kontaktpersonen hjälpt oss med urvalet och fått bekräftelse på att telefonkontakt 
accepterades av respondenterna kontaktade vi dem över telefon. Därefter bestämdes tid och 
plats för intervjutillfälle. För att respondenten skulle känna sig tillfreds med situationen 
valde vi att låta intervjutillfällena se olika ut beroende på respondentens önskemål. En 
intervju utfördes på respondentens arbetsplats och övriga intervjuer genomfördes i 
bemanningsföretagets lokaler och på tider som passade våra respondenter. Innan varje 
intervju hade vi bestämt vem av oss som skulle utgöra huvudintervjuaren och vem som 
skulle iaktta och anteckna. Vi genomförde intervjuerna tillsammans eftersom vi ansåg att 
det var av stor vikt att bådas intryck av kontexten i samband med intervjuerna tillvaratogs.  
Då kroppsspråk och mimik kan vara av betydelse för vår analys. När vi diskuterade 
upplägget av intervjuerna kom vi fram till att gruppintervjuer inte var att föredra av den 
orsaken att vi inte är vana intervjuare. På samma gång ansåg vi att det fanns en risk att 
respondenterna inte skulle våga tala fritt utan känna sig hämmade inför varandra. En 
gruppintervju skulle också vara svår att genomföra då respondenterna arbetade på olika 
företag och skift. 
 
Vi frågade varje enskild respondent om de accepterade att vi spelade in intervjun på mp3-
spelare och alla godkände. Valet att spela in intervjuerna berodde på att viktig och relevant 
fakta inte skulle gå oss ur händerna. De fick också information om när och var uppsatsen 
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skulle kunna läsas. Vi frågade även om vi fick återkomma ifall det skulle behövas 
kompletteringar kring intervjun, vilket vi fick. 
 
5.4.3 Etiska aspekter 
Etik är ett ställningstagande för hur undersökningar bör bedrivas (Stenbock–Hult, 2003). 
När en undersökning genomförs är det viktigt att ta hänsyn till respondentens känslor och 
emotioner. Undersökaren måste även se till andras synvinkel och känna en omsorg för varje 
persons värdighet och värde. Detta har vi tagit i beaktning genom att inte ställa allt för 
personliga frågor rörande våra respondenters privata liv, till exempel inkomst och sexuell 
läggning. Genom att inte göra detta anser vi, att våra respondenter inte utsätts för kränkning 
eller förödmjukelse. Det är även av stor vikt att forskaren bryr sig om att undersökningen 
blir så korrekt som möjlig. Det är dessutom viktigt när en studie genomförs att 
respondenterna får förklarat för sig att de är anonyma i arbetet samt att deras medverkan är 
frivillig (www.vr.se). I enlighet med Vetenskapsrådets principer uppfylldes kraven genom 
att vi upplyste varje enskild respondent att deltagandet var frivilligt, samtidigt gavs 
information om att de kunde dra sig ur studien under processens gång om det önskades. I 
uppsatsen har vi också behandlat all material rörande respondenterna och 
bemanningsföretaget konfidentiellt.  
 
5.5 Bearbetning av empiri 
Vid transkribering översätter man det sagda till en skriven text (Kvale, 1997). 
Uppdelningen kan bestå av olika mängd information. Det kan vara stycken ur en intervju, 
mindre meningar eller bara ett fåtal ord. Det är viktigt i transkriberingen att man 
uppmärksammar att intervjun kan likna en berättande text. Så är inte alltid fallet, då 
respondenten kanske har berättat flera olika historier.  
 
Meningskategorisering innebär att skilja någonting åt eller att dela upp en helhet i mindre 
bitar och att intervjun kodas i olika teman (ibid). Med hjälp av teman kan en stor text 
reduceras till mindre delar och strukturera upp berättelsen. I vår bearbetning av den 
insamlade empirin har vi delat in intervjuerna under teman som socialt stöd, krav, kontroll 
och bakgrund.  
 
Vi utförde en meningskategorisering för att lättare kunna beskriva våra tre perspektiv: krav, 
kontroll, och socialt stöd. Delarna kommer tillsammans med en bakgrund utgöra teman i 
analysen, därmed valet av analysmetod. Genom att analysera intervjuerna i sin helhet 
utifrån Kvales (1997) analysmetod meningskategorisering anser vi oss kunna finna ett 
relativt djupt och tillfredställande svar om hur individerna upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö. För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt analyserades först intervjuerna 
var för sig, sedan jämfördes de i en gemensam analys. Under transkriberingen valde vi att 
utesluta alla småord såsom uh, ah, ähm och andra utfyllnadsord. Detta för att underlätta 
analysen och för att vi ansåg det orelevant att analysera materialet på en sådan detaljerad 
nivå. 
 
5.6 Validitet och Reliabilitet 
Validitet avser att forskaren mäter det som är relevant i sammanhanget (Lekvall & 
Wahlbin, 2002). Om en undersökning har hög validitet, beror på huruvida väl valet av 
metod mäter det den avser att mäta.  Det vill säga att verktygen som används, till exempel 
en intervjuguides frågor, verkligen handlar om det man vill undersöka (Trost, 2001). 
Reliabilitet handlar om att forskaren mäter det som ska mätas på ett tillförlitligt och pålitligt 
sätt (Lekvall & Wahlbin, 2002). Det bör alltid eftersträvas en hög validitet och reliabilitet. 
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Att få validiteten och reliabiliteten så hög som möjligt kan ofta vara ett besvärligt problem. 
Vår validitet kan vi göra så tillförlitlig som möjligt, genom att endast ställa frågor som rör 
vårt syfte. Genom att ha intervjuer och inte enkäter anser vi att validiteten blir högre givet 
vårt syfte och vår frågeställning, eftersom vi är ute efter att undersöka upplevelser. 
Reliabiliteten kan vi göra så god som möjligt genom att upprätthålla en så hög och 
likvärdig standard som möjligt under alla åtta intervjuer.  
 

6. Metoddiskussion  
Under detta avsnitt kommer vi att diskutera eventuella problem som vi hade med vårt val 
av metod, urval, tillvägagångssätt och bearbetning av vårt insamlade material. 
 
6.1 Problem med vald metod 
Vi har inte upplevt något större problem med vårt val av metod. Eftersom vi önskade en 
större förståelse för individernas upplevelse var en kvalitativ metod att föredra. Det 
tänkbara hade varit att genomföra fler intervjuer med konsulter. Vi ansåg emellertid att vi 
hade erhållit en mättnad i informationsflödet. Med en kvantitativ studie hade vi kunnat 
generalisera vårt insamlade material, vilket inte lika enkelt låter sig göras med en kvalitativ 
studie. Det resultat vi har fått fram berör endast vårt utvalda företag och kan inte 
generaliseras till andra bemanningsföretag. 
 
6.2 Urvalsproblem   
Det finns alltid en risk med urvalet och hur det har gått till väga. Vi är medvetna om att den 
största bristen i vår urvalsprocess är att vi inte har haft full kontroll över den. Vår 
upprättade kontaktperson på bemanningsföretaget kan till företagets fördel ha gjort ett 
förmånligt urval bland konsulterna. Urvalsmetoden kan ha påverkat hur kritiska 
informanterna är. Vi har emellertid utgått från att de talar sanning, att tro något annat anser 
vi vara oetiskt mot våra respondenter. Ett etiskt problem kan även ha uppstått i 
urvalsprocessen, då projektledarna vet vilka som ingår i vår studie. Därför kan inte någon 
fullständig anonymitet garanteras.  Det kan också ha förekommit ett uttalat eller outtalat 
tvång bakom respondenternas medverkan, vi har dock berättat att deltagandet är frivilligt. 
Vi tror emellertid inte att detta har påverkat vårt resultat. 
 
6.3 Problem vid genomförande av intervjuer  
Ett störningsmoment som uppstått vid tre tillfällen är att kontaktpersonen vid dessa 
tillfällen kommit in och avbrutit intervjun. Detta kan ha resulterat i att respondenterna blivit 
avhållsamma i sina svar. Vi har troligtvis påverkats genom att vi kom av oss och inte kunde 
hitta den röda tråden igen. I efterhand är det lätt att se att vi borde ha rekommenderat en 
annan intervjuplats, där inga liknande störningsmoment skulle kunna uppstå.  
 
Att vi båda varit närvarande vid intervjuerna är en faktor som kan ha påverkat eller hämmat 
respondenten från att öppna sig. Vi har emellertid varit mycket noga med att få 
respondenten att känna sig bekväm, både under och efter intervjun. Att få 
intervjusituationen att likna ett samtal mer än en formell intervju har varit av stor vikt för 
oss.  
 
På grund av vår ovana som intervjuare ser vi nu i efterhand betydelsen av en mer 
strukturerad intervju och intervjuguide. Anledningen till att detta skulle vara att föredra är 
att våra teman skulle bli tydligare och transkriberingen skulle underlättas. Samtidigt som vi 
inte var vana vid en öppen intervju, där oplanerade följdfrågor är en viktig faktor. Som 
ovana intervjuare var vi ostrukturerade och för snabba med att ställa nästa fråga. En 
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reflektion efter de första intervjuerna hade även varit att föredra då hade vi kanske på ett 
tidigt stadium kunnat ändra metoden till en mer strukturerad intervju.  
 
6.4 Bearbetning av material 
Den analysmetod vi har använt, meningskategorisering, kan ha medfört att relevanta fakta 
har åsidosatts, vilket kan ha haft betydelse för resultatet. Om hela intervjuskriften 
redovisats hade andra fakta kunnat komma fram för läsaren, sådant som vi ansåg orelevant 
men som för läsaren kanske hade varit relevant. Att vi valde att ta bort alla småord i 
transkriberingen och i intervjucitaten kan ha medfört att läsaren och vi missar vissa 
aspekter. Genom småord och andra utfyllnadsord går det att upptäcka tveksamheter och 
osäkerhet hos respondenterna. 
 
7. Resultat av empiri 

I denna del av uppsatsen kommer resultat från intervjuerna att redovisas. Resultatet 
kommer att redovisas utifrån komponenterna socialt stöd, krav och kontroll, det vill säga 
vår definition av psykosocial arbetsmiljö. Bakgrunden om respondenterna kommer också 
att utgöra ett tema.  
 
Respondenternas namn, ålder, kön eller anställningsform kommer inte att nämnas. Vi 
förstår att det för läsaren kan vara intressant att veta om intervjupersonen är en man eller 
kvinna, men av anonymitetsskäl väljer vi att utesluta om det är en man eller kvinna som har 
sagt vad. Orsaken är att vi inte kan garantera deras anonymitet inför bemanningsföretaget i 
och med att det är personal därifrån som har gjort urvalet. Vi kommer istället att skriva till 
exempel IP: 1 efter ett citat, för att läsaren lättare ska kunna följa vilket uttalande som 
kommer från vilken respondent (IP står för intervjuperson.). 
  
7.1 Bakgrund 
På frågan varför respondenterna valt arbete inom bemanningsbranschen svarar de flesta att 
det är avsaknaden av sysselsättning. Någon nämner att den främsta anledningen var att det 
inte fungerade med arbetsförmedlingen. Personen nedan anser att det är smidigt att arbeta 
inom bemanningsbranschen: 

 
”Sedan var det smidigt här, det är ju som en liten arbetsförmedling.” 
(IP:3) 

 

Ett annat motiv till konsulternas dragning till branschen är möjligheten att få prova på olika 
arbeten, konsulterna vill träffa nya människor, utvecklas som personer, få in foten 
någonstans och få nya erfarenheter. Negativa aspekter med att arbeta som konsult är risken 
att få utföra mindre attraktiva arbetsuppgifter, till exempel sopa golvet. Denna risk 
upplevdes främst i början av ett uppdrag. 

 
”Ibland på de skitjobben man varit på som varat i ett par dagar, dels 
var det knappt någon info om vad man ska göra, man blir inte visad 
runt, ingen som presenterar sig och ingen bryr sig. Bara pekar på vad 
som ska göras.” (IP:5) 
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Det betraktas också som jobbigt och nervöst att komma till en ny arbetsplats, men samtidigt 
är det en spännande upplevelse. Konsulterna menar att de får en inblick i en ny ”värld” och 
är förväntansfulla inför det nya uppdraget inte minst på grund av att de då träffar nya 
människor. 

 

”Det är jobbigt att komma som ny till ett företag varje gång. Man 
får börja om från början hela tiden. Lära känna nytt folk hela tiden 
och lära sig uppdraget, men man kommer in i det och gillar det.” 
(IP:8) 

 
Respondenternas lojalitet ligger både hos bemanningsföretaget och kundföretaget.  

 
”Ska jag vara lojal mot… måste jag vara lojal mot kundföretaget 
också.” (IP:1) 

 
 
En anledning är att de vill ha bra referenser från kunden, så att bemanningsföretaget ger 
dem nya uppdrag. Samtidigt anser respondenterna att de inte är anställda hos kundföretaget 
och är väl medvetna var lönen kommer ifrån. Respondenter poängterar även deras 
medvetenhet om att de representerar och är ansiktet utåt för bemanningsföretaget. 
 
Nästa alla respondenter har vid något tillfälle blivit erbjuden fast anställning på 
kundföretaget. De har avböjt av olika orsaker, bland annat trivs konsulterna bra inom 
bemanningsbranschen. Kundföretaget har inte heller ansetts tillräckligt attraktivt för 
konsulten. Undantaget en respondent trivs alla bra inom bemanningsföretaget och vill inte 
sluta sin anställning där, oavsett om de har fast anställning eller visstidsanställning.  
 
7.2 Socialt stöd 
På frågan vem konsulterna anser är deras närmsta chef får vi kluvna svar.  
 

”Jag spenderar min tid där. Det är där jag är och man har sina 
arbetsuppgifter där. Så kunden är det.” (IP:7) 

 
Ett fåtal konsulter svarar att det i första hand är projektledarna som är deras chefer:  
 

”Det är dem jag vänder mig till.” (IP:6) 
 
”De betalar min lön.” (IP:8) 

 
Flertalet anser att det är på kundföretaget deras chef finns, det är dem konsulterna träffar 
varje dag och får instruktioner av. Det är hos kunden deras arbetsplats finns och 
konsulterna menar att det är chefen där som vet vad som ska utföras. Det är också i första 
hand till kundföretaget konsulterna vänder sig till om problem uppstår. Dessa problem kan 
innebära att de har problem med de stationärt anställda eller med arbetsuppgifternas 
utförande. Anledningen till att konsulterna först vänder sig till chefen på kundföretaget är 
att problemen faktiskt uppstår på plats. Konsulterna har såsom åsikt att de först måste ta 
upp problemen med chefen hos kunden, innan de vänder sig till projektledarna. 
Konsulterna poängterar dock att de vänder sig till projektledarna för att få hjälp om 
problemet inte går att lösa på kundföretaget. 
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Konsulterna ser de stationärt anställda som sina kollegor eftersom de träffas varje dag. Det 
är genom de stationärt anställda som de får sina sociala behov tillfredsställda. På raster 
sitter de gemensamt ner och då ventileras många gånger problem. Några respondenter 
finner ingen större gemenskap med andra konsulter. Eftersom de tycker att kontakten dem 
emellan är obefintlig då de träffas för sällan. Det är lika vanligt att konsulten är ensam hos 
kundföretaget som det är att flera konsulter från bemanningsföretaget är stationerade på 
samma arbetsplats. När det befinner sig andra konsulter på samma kundföretag upplever de 
en starkare samhörighet med dessa än med kundföretagets anställda. Trots att konsulterna 
upplever de stationärt anställda som deras kollegor existerar det en kluvenhet hos dem. 
Detta på grund av att de vet hur det känns att komma ny till en arbetsplats i egenskap av 
konsult. På något sätt upplever respondenterna att de befinner sig i en utsatt position och 
upplever det som nervöst att komma som ny. Därmed är känslan av andra konsulters 
närvaro en trygghet. 

 
”Man försöker ta hand om… konsulterna som kommer som nya.” 
(IP:2) 

Att bli en i gänget på kundföretaget och mötas som en ”vanlig” anställd av de stationärt 
anställda, kan ta lång tid. En del av anser att de stationärt anställda håller ihop, vilket kan 
upplevas som ett avståndstagande. Efterhand som tiden går kommer emellertid konsulten in 
i arbetsgruppen bättre. Konsulterna berättar att det underlättar om de själva är sociala, då de 
därigenom snabbare kommer in i gemenskapen. Någon enstaka menar att det bästa vore om 
det inte finns andra konsulter på kundföretaget, då de snabbare kommer in i gemenskapen.  
 

”På ett sätt kan det vara en fördel att vara ensam, man är mer en i 
gänget om man är ensam.” (IP:5) 

 
Vidare påpekas att de märker vilka de kan prata med och vilka anställda som vill vara ifred. 
Att en stationärt anställd vill vara ifred upplevs inte av konsulten som att det beror på 
denne själv utan på att personen istället är en tillbakadragen och tyst person. Vissa anser att 
mottagandet från de stationärt anställda kunde ha varit bättre till exempel vid tillfällen där 
konsulten själv fått leta upp lunchrummet. Trots dessa negativa aspekter är det ingen 
konsult som i längden vantrivs med de stationärt anställda. Undantaget en konsult som 
själv väljer att dra sig undan de övriga i arbetsgruppen. Valet är gjort på grund av dennes 
upplevelse av brist på gemenskap och att det inte finns någon jämnårig anställd. 

 
”Det känns som om man är i vägen och vad fan gör han här, ska jag 
behöva lära upp en till. Men när dem ser att man kan jobbet så blir 
det okej, men man kommer aldrig in i gänget och blir en av dem.” 
(IP:2) 
 

På många kundföretag upplever emellertid konsulten att mottagandet är positivt. De tror att 
de stationärt anställda upplever det som roligt när det kommer nya människor. Flertalet 
poängterar också att de stationärt anställda är positiva till att det kommer någon från ett 
bemanningsföretag och hjälper till med arbetsuppgifter. 
 
Feedback från de stationärt anställda är enligt konsulterna vanligt förekommande och är 
nästan alltid positiv. Det finns dock undantag och det händer att det inte förekommer någon 
feedback alls från de stationärt anställda. I enskilda fall får konsulterna inte heller någon 
feedback från kundföretagets chef. Detta uppskattas inte från respondenternas sida, det är 
genom feedbacken de vet om ett bra arbete utförs eller inte. 
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”För det är felen man lär sig av… det är tråkigt att få skit efter 
uppdraget.” (IP:2) 

 
När vi frågade respondenterna om hur de upplever de sociala relationerna till 
projektledarna gällande besök och telefonsamtal svarar de flesta att de är nöjda med antalet 
besök. I genomsnitt sker besöken några gånger i månaden. Konsulterna upplever att det 
mest är för att undersöka att allt står rätt till. Besöken är väldigt uppskattade eftersom 
konsulterna får en chans att prata om eventuella problem och om den miljö de befinner sig 
i. Samtidigt som de känner att de fortfarande har en kontakt med bemanningsföretaget. 
Ibland är besöken spontana och andra gånger vet konsulten att projektledaren ska komma.  

 
”Ja, de har kommit ner nu 1-2 gånger i veckan, kommit ner med kläder 
och frågar hur vi har det, hur det går och pratar lite med oss.” (IP:6) 
 

Vissa gånger upplever konsulten att de inte hinner prata med projektledarna när de kommer 
på besök.  

”Man upplever dem som stressade, när [de] var där, var det hej hej, 
man hann inte prata.” (IP:6) 

 
Hos andra intervjupersoner finns uppfattningen att projektledarna inte har tid att komma till 
kundföretaget på besök. Emellertid försvaras detta av konsulterna med att projektledarna 
har mycket att göra. Dessutom har projektledarna hand om många konsulter och därmed 
många kundföretag att besöka. När det kommer till telefonkontakten med projektledarna 
anser konsulterna att den skulle kunna förbättras. Konsulterna upplever att det är dem som 
ansvarar för kontakten per telefon. De gånger telefonkontakt sker från projektledaren sida 
är om problem har uppstått.  
 

”Inget spontant, typ hur är det med dig, det sociala fick jag på 
kundföretaget.” (IP:1) 

 
Respondenterna betraktar sig inte som åsidosatta av projektledarna och den allmänna 
åsikten är att de utför ett bra arbete. Vid problem kan kontakt tas med projektledarna om 
hjälp önskas. Problemen kan till exempel röra stationärt anställda, chefen på kundföretaget 
eller att konsulten inte trivs på kundföretaget. Respondenterna upplever att projektledarna 
gör allt för att lösa de problem som finns och för att konsulten ska trivas.  
 

”Vet de om att det är problem, håller de kontakten oftare.” (IP:1) 
 
Konsulterna är överlag nöjda med kontakten mellan sig själva och projektledarna. De 
beskriver att den mest värdefulla kontakten sker när konsulterna själva tar sig upp på 
kontoret, för att till exempel hämta kläder. Det är då man stannar och snackar lite längre, 
som någon uttrycker det. 
 
Feedback från projektledarna anses från konsulternas sida vara något bristfällig. Den 
bristande feedbacken rör till exempel konsulternas arbetsvilja och utförandet av 
arbetsuppgifterna på kundföretaget. I de flesta fall sker feedbacken från projektledarna efter 
slutfört uppdrag. Respondenternas åsikt är att eftersom de i vissa fall inte får någon 
feedback från kundföretaget är det av större vikt att få det från projektledarna, då det är 
projektledarna som håller i kontakten med kundföretaget.  
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Likaså kan konsulterna uppleva de enskilda samtalen som bristfälliga och för få. Samtal 
eller möten med projektledarna på bemanningsföretaget sker oftast i samband med en 
större förändring. Trots att konsulterna anser att det är för få enskilda möten med 
projektledarna, är detta inget man fäster någon större vikt vid. På kundföretagen får 
konsulterna oftast vara med på personalmöten som har betydelse för arbetsuppgifterna.  
Vissa undantag kan däremot förkomma gällande fackrelaterande möten, som inte berör 
konsulten. Respondenterna påpekar att det inte påverkar deras sociala relation till 
kundföretaget. 
 
Varje år anordnar bemanningsföretaget en julfest för sina konsulter men uppslutningen är 
emellertid inte särskilt stor. Förklaringen är att konsulterna inte känner varandra och 
därmed inte upplever någon samhörighet med varandra. De få respondenter som infinner 
sig svarar att de tycker det är roligt att träffa andra konsulter. Erfarenheter och historier om 
kundföretag utbyts vid dessa tillfällen. Vidare får konsulterna både en sommarpresent och 
en julklapp. Konsultens medverkan på kundföretagets personalfester och möjligheten att ta 
del av andra belöningar som de stationärt anställda får varierar beroende på kundföretaget. 
Ett flertal av konsulterna säger att de får ta del av belöningar och vara med på 
kundföretagens fester. Dock är julklappar endast vigda åt de stationärt anställda. I ett fall 
har det förekommit att konsulten inte har fått ta del av någon som helst belöning.  

 
”Nej, nej det är tråkigt, men vi får inte äta tårta och vara med på 
firmafester, för det kostar pengar… då vet man och känner att man 
bara är inhyrd.” (IP:2) 
 
”Det är jävligt viktigt att man får vara med, annars blir det vi och 
dem.” (IP:5) 
 

På frågan om konsulterna upplever det som känslosamt att bryta upp de sociala relationerna 
de byggt upp på kundföretaget varierar svaren. De flesta anser inte att det är något konstigt. 
De menar att människor byter arbete hela tiden och att det inte är något konstigt med det. 
Några få konsulter menar att de saknar sina gamla arbetskamrater och att det kan vara 
känslosamt att bryta upp. Någon påpekar att kontakt med gamla arbetskamrater fortfarande 
existerar. Alla konsulter upplever det ändå som lärorikt och roligt att få nya arbetskamrater. 
Slutligen kan vi konstatera utifrån intervjuerna att ingen av respondenter anser att deras 
sociala liv utanför arbetet påverkas av deras arbete som konsulter. 
 
7.3 Krav 
Gällande krav från bemanningsföretaget upplever konsulterna inte att detta är något 
problem, då kraven anses normala. Däremot känner konsulterna att de ställer höga krav på 
sig själva. En orsak till detta är att de upplever sig som bemanningsföretagets ansikte utåt. 
På samma gång vill respondenterna genomföra ett så bra arbete som möjligt. Många vill 
leva upp till det som anses vara bemanningsföretagets förväntningar och visa framfötterna 
på kundföretaget.  Detta för att i framtiden erbjudas fler uppdrag eller en fast anställning på 
bemanningsföretaget.   
 

”Ja, jo det var i början så fick man verkligen visa att man ville arbeta 
här och man är inte lika viktig för företaget innan de vet att man gör 
bra ifrån sig.” (IP:2) 
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”När vi går ut på ett företag är det ju vi som marknadsför 
bemanningsföretaget, vi är ansiktet utåt, vi måste göra vårt, de 
förväntar sig att vi gör vårt bästa.” (IP:4) 

 
Respondenterna upplever dock inga orimliga krav från bemanningsföretaget, de påpekar att 
kraven är normala. Kraven bemanningsföretaget ställer innebär att de ska komma i tid till 
arbetet, göra sitt bästa och höra av sig vid sjukdom till kunden och bemanningsföretaget. 
Samma krav som alla arbetstagare har på sig i arbetslivet. Krav från kundföretagen kan 
emellanåt upplevas som höga. Respondenterna uppfattar det som att kunden kräver att 
inlärningsprocessen av arbetsuppgifterna ska gå fort. En del upplever att de kastas in i 
arbetet och känner press på sig att vara felfri. Några konsulter menar att kraven på 
producerade enheter per timme eller dag stundom kan kännas orimligt höga. Andra 
reflekterar inte över dessa krav utan ignorerar dem och åsikten är att de endast kan göra sitt 
bästa. 
 

”Ja det skulle vara ackordet i så fall, håller man inte det får man ju 
lönesänkning.” (IP:3) 
 
”Att man ska vara felfri, blir det fel får man skit. Man blir kickad, de 
säger hejdå och tar in någon annan.” (IP:8) 
 

Kraven från kunden upplevs inte på det stora hela som höga ur konsulternas synvinkel. De 
upplever arbetet inom bemanningsbranschen som en prövotid och höga krav ställs därmed 
av konsulten själv eventuellt för att kunna gå över till en fast tjänst hos kunden. När 
respondenterna har blivit mer etablerade inom kundföretaget upplevs det som tryggt. 
Upplevelsen av stabilitet i utförandet av arbetsuppgifterna infinner sig också. Slutligen 
medför den nya känslan att respondenterna inte längre upplever några höga krav från 
kundföretaget, utan endast rimligt ställda krav. Ingen av konsulternas nuvarande uppdrag 
kräver att de arbetar helger eller övertid. Detta är frivilligt och varje enskild konsult får 
välja om de vill arbeta vid sådana tidpunkter eller ej. Endast en av konsulterna har varit 
med om att det är ett krav på ett tidigare uppdrag.  
 
På frågan om konsulterna upplever att de får rimligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna 
svarar majoriteten ja. Flertalet konsulter menar att stressiga situationer på arbetsplatsen kan 
uppkomma beroende på till exempel vilken maskin de arbetar vid eller hur många kunder 
som ska betjänas. Blir pressen stor får de oftast hjälp att hinna med sina arbetsuppgifter. De 
stressiga situationerna påverkar inte konsulternas arbetssituation, utan respondenterna anser 
att det är normal stress som alla arbetstagare någon gång får uppleva under sina 
yrkesverksamma år.  
 
När konsulterna blev tillfrågade att svara på frågan om hur de upplever krav från de 
stationärt anställda varierade svaren även här. Uppfattningen bland en del respondenter är 
att höga krav kan ställas från de stationärt anställda.  Oftast handlar kraven om att snabbt 
och effektivt lära sig och komma in i arbetet. Ett annat påpekande angående höga krav är 
att de stationärt anställda kräver en viss arbetstakt för att inte överskrida ackordet. Vilket 
skulle medföra ett högre tempo i produktionen och arbetsbördan skulle därmed bli högre. 
Andra anser att det inte ställs några krav från de stationärt anställda och upplever snarare 
tacksamhet från de stationärt anställda över att de är på kundföretaget och hjälper dem. De 
stationärt anställda betraktas som hjälpsamma och istället för att ”snacka bakom ryggen” 
säger de till direkt om fel uppstår. 
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7.4 Kontroll 
Många respondenter upplever en delaktighet i beslut som berör ett uppdrag och de känner 
att de kan tacka nej till ett uppdrag. Därmed känner konsulterna en kontroll rörande sin 
arbetssituation. De påpekar att om de inte trivs kan de alltid vända sig till 
bemanningsföretaget och efter en utredning kan de bli förflyttade till ett nytt företag. 
Emellertid måste respondenten infinna sig på kundföretaget innan bemanningsföretaget 
hittar ett nytt uppdrag och förflyttning kan ske. Vidare poängteras att respondenterna först 
vill prova på uppdraget innan de avböjer, som regel är de nyfikna på uppdraget. 
Konsulterna anser dessutom att det bör finnas en anledning till att avvisa ett uppdrag. 

 
”Det är alltså ganska bra, för om de frågar om man vill ha ett jobb 
kan man ju tacka nej till det, om det inte känns bra. Men man får ju 
testa på det, men säger man nej jag trivs inte här, så hittar de ett 
annat eller dem försöker göra det i alla fall.” (IP:2) 
”Man har ju alltid något att säga till om, vad som är bra och dåligt, 
om man trivs eller ej. För att vantrivas på ett företag funkar inte.” 
(IP:6) 

 
På frågan om delaktighet i beslut gällande arbetssituationen på kundföretaget och om beslut 
kan påverkas går åsikterna isär. Några konsulter upplever att de inte är delaktiga i beslut 
rörande sin arbetssituation och därmed inte kan påverka. Ett uppsatt ackord som ska 
uppfyllas per dag är till exempel något som inte går att påverka. Raster och arbetstider är 
andra komponenter som också är svårpåverkade. Framförallt beroende på att 
respondenterna arbetar inom industrin och flextid inte förekommer på arbetsplatserna. Som 
nyankommen anser många konsulter att det inte alltid är lätt att styra sin arbetssituation på 
kundföretaget. Några gånger har konsulterna upplevt att de fått utföra ”skitjobben” i början 
av uppdraget. Med uppdragets tid känner respondenterna dock att de får mer kontroll över 
sin arbetssituation om de visar ”framfötterna”.  

 
”Inte från början, det är väldigt svårt från början, det är så mycket 
man måste lära sig från början. Sen när tiden går och man kommer in 
i arbetet, då kan man påverka.” (IP:8) 
 

Ett fåtal respondenter anser att de har något att säga till om, därmed kan arbetssituationen 
påverkas och kontrolleras. De som betraktar sig som delaktiga i beslutsprocessen och kan 
påverka sin arbetssituation syftar på kontrollen av arbetstakten. Som i citatet ovan, 
framhålls det emellertid att de ska ha arbetat ett tag på kundföretaget innan det går att 
känna sig delaktig i beslut. 
 
Många respondenter säger att de kan uppleva en osäkerhet gällande att fatta beslut utan 
chefens medgivande. De känner en rädsla för att göra fel, vilket kan beror på att 
respondenterna inte känner sig tillräckligt insatta i kundföretaget. Som konsult anser 
flertalet att det inte går att komma som ny och fatta egna beslut innan de vet hur företaget 
fungerar och är uppbyggt. Det är viktigt att sätta sig in i arbetet först. Därför vill flertalet av 
respondenterna konsultera sin närmsta chef innan de fattar beslut. En del respondenter 
anser däremot att det är av stor vikt att kunna fatta egna beslut. På samma gång menar de 
att det är beroende på vilken sorts beslut som ska fattas.  

 
”Jag går helst igenom med närmsta chefen, det är en osäkerhet från 
mig eftersom jag inte vill göra fel.” (IP:8) 
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”Nej det är så pass styrt, så noggrant så jag vill gärna ha något i 
ryggen innan jag gör det, men om en månad kanske jag, kanske, och 
jag kommit in mer i min roll och arbetat längre, att ta mer egna 
initiativ.” (IP:4) 

 
Efterhand som konsulterna finner sig tillrätta och blir bekväma i sin roll inom 
kundföretagets väggar desto mer ansvar och initiativ vågar de ta.  
 
Tillvaratagandet av åsikter från konsulterna mottages på olika sätt. Flera respondenter anser 
att det beror på vem som lyssnar på deras förslag, eller vilket företag man är på. En del har 
befunnit sig på kundföretag där man tacksamt tar emot, lyssnar och tar tillvara på förslagen. 
Medan vissa företag enbart ignorerar konsulternas åsikter. Detta tror flertalet av 
respondenterna inte beror på att de är just konsulter. De menar att det är företagets kultur 
och rör även de stationärt anställda. På vissa företag får konsulterna en känsla av att de 
stationärt anställda anser att de inte ska ha åsikter om arbetet eftersom det inte är deras fasta 
arbetsplats. Känslan av att de stationärt anställda är bättre och kan mer finns hos ett flertal 
av dem. Vissa upplever även en osäkerhet i att ge förslag och vill helst inte basunera ut dem 
högt.  
 
Information angående uppdragets omfattning och uppgifter är en komponent som kan 
påverka kontrollen över konsulternas arbetssituation. Emellanåt fungerar informationen bra. 
Konsulten och projektledaren träffas på bemanningsföretaget och går igenom uppdraget 
och många gånger åker de gemensamt till kundföretaget för en rundtur och presentation. I 
ett fåtal fall erhåller konsulten ett brev med information gällande uppdraget, där de 
viktigaste detaljerna presenteras. Flertalet konsulter upplever inte detta som något negativt 
utan vet att information om uppdraget kan vidareutvecklas om det behövs. Konsulterna får 
på plats en mer ingående och utförligare introduktion av arbetsuppgifterna i form av till 
exempel upplärning av maskiner som ska skötas på kundföretaget. 
 
7.5 Resultatsammanfattning 
Vi kan konstatera att våra konsulter söker sig till bemanningsbranschen på grund av 
arbetslöshet och avsaknad av sysselsättning. En annan anledning är att få prova på olika 
arbeten och träffa nya människor. Att det känns jobbigt och nervöst att komma till nya 
arbetsplatser kan vi fastställa samtidigt som det är en spännande upplevelse. Var lojaliteten 
ligger är kluven, konsulten anser sig känna lojalitet både mot kundföretaget och 
bemanningsföretaget. Likaså gäller det i fråga om vem de anser vara deras chef. 
Konsulterna anser att de stationärt anställda är deras kollegor, men en stor samhörighet 
finns konsulter emellan. Mottagandet från de stationärt anställda skulle kunna vara bättre, 
även om helhets intrycket av mottagandet i många fall är positivt. Det sociala stödet från 
projektledarna anses vara bra. Feedbacken upplevs dock vara något bristfällig, likaså från 
kundföretagets chef. Konsulterna benämner vikten av att få delta i kundföretagets 
aktiviteter på grund av känslan av tillhörighet, detta har dock visat sig vara något 
bristfälligt. Kraven från bemanningsföretaget anses vara relativt låga utifrån konsulternas 
eget tycke. De högsta kraven kommer från dem själva. Från kundföretaget kan det ibland 
upplevas komma höga krav, men inte helt orimliga. När det gäller delaktighet i beslut 
rörande sin arbetssituation anser konsulterna denna vara knapphändig. Allt eftersom 
konsulterna finner sig till rätta och blir bekväma i sin roll inom kundföretaget, desto mer 
ansvar och initiativ vågar de ta. 
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8. Analys 

I analysen kommer vi att diskutera det resultat som framkommit från den empiriska studien. 
Resultatet kommer att diskuteras och jämföras med tidigare forskning samt valda teorier. 
Upplägget i analysdiskussionen följer de tema som redovisades i resultatet.   
 
8.1 Bakgrund 
Bellaagh och Isakssons (1999) tidigare forskning påvisar att medelåldern bland konsulterna 
ligger mellan 25 – 30 år. Vår undersökning visar en likvärdig medelålder, då respondenters 
ålder ligger mellan cirka 20 år till drygt 35 år. Vidare kan vi dra samma slutsatser som 
Bellaagh och Isaksson gjort, angående varför konsulten sökt sig till bemanningsföretaget. 
Anledningen är främst för att bredda sin kompetens, samtidigt vill konsulten träffa och lära 
känna nya människor och prova på arbete inom olika branscher. Förhoppningen är ibland 
också att erbjudas en stationär anställning. Något som visats i vår studie, men inte i den 
tidigare forskning vi tagit del av, är att en del individer söker sig till bemanningsbranschen 
för att de upplever den reguljära arbetsförmedlingen som problematisk. Därför valde den 
enskilde att söka sig till bemanningsbranschen.  
 
Merparten av våra respondenter ser bemanningsbranschen som en genomfart till en 
stationär anställning, precis som framkommit i tidigare studie (ibid). Samtidigt har 
erbjudandet om en stationär anställning hos kunden avböjts av våra konsulter. Detta anser 
vi kan bero på den kluvna lojaliteten konsulterna kan ha gentemot de båda ”arbetsgivarna”. 
Det psykologiska kontraktet beskriver i vilken utsträckning den enskilde individen känner 
lojalitet med arbetsgivaren (Jeding et al., 1999). Respondenterna i undersökningen upplever 
en sorts trofasthet mot kundföretaget och en annan mot bemanningsföretaget. Lojaliteten 
mot kundföretaget å ena sidan beror på konsultens önskan om en stationär anställning på 
arbetsplatsen. Om inte detta erbjuds finns önskan om bra referenser, för att sedan kunna få 
så bra uppdrag som möjligt från bemanningsföretaget. Den trygghet och det stöd 
bemanningsföretaget erbjuder genom garantilön och utlovad hjälp vid problem, kan å andra 
sidan vara grunden till respondentens trofasthet mot denne. Som teorin om det 
psykologiska kontraktet visar är det av stor vikt att ett ömsesidigt åtagande mellan 
arbetsgivare och arbetstagare återfinns i vardagen (ibid). Konsulterna påpekar under 
intervjuerna att stödet finns genom att de alltid kan vända sig till projektledarna. 
Tryggheten kopplas till bemanningsföretaget som erbjuder lön, fast anställning och stöd vid 
behov. De tror att om de gör ett bra arbete och är lojala erbjuds de fler uppdrag. Vidare kan 
den starka lojaliteten grunda sig i att konsulten uppfattas som ansiktet utåt för 
bemanningsföretaget.  
 
Som det psykologiska kontraktet (Jeding et al., 1999) beskriver så är belöningen viktig och 
den största belöningen konsulten kan få kommer från bemanningsföretaget. Det är det som 
kan erbjuda den största tryggheten bland annat i form av socialt stöd och vidareutbildning 
Kundföretaget kan även dem erbjuda en belöning i form av en stationär anställning och 
ovannämnda faktorer. Kunden kan dock inte ge konsulten någon garanti på att uppdraget 
övergår till en fast tjänst. Det sociala stödet är till exempel inte konstant eftersom 
arbetsplatserna varierar. Genom att använda sig av inhyrd personal avsäger sig 
kundföretaget visa delar av ansvaret som till exempel fast anställning. Vi anser i och med 
detta att kunden inte kan erbjuda konsulten samma trygghet som bemanningsföretaget. 
 
När det gäller den ekonomiska situationen för konsulterna har tidigare forskning kommit 
fram till att den är otillfredsställande (Birgersdotter et al., 2002). Detta grundar sig i att 
tidigare forskningsresultat bygger på att konsulten inte har full lön de dagar de är obelagda. 
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Tidigare resultat skiljer sig från vårt eftersom respondenterna i vår undersökning har lön 
oavsett uppdrag eller inte. Vilket vi anser vara grunden till att deras ekonomiska situation 
inte påverkar deras välbefinnande på ett negativt sätt. Konsulterna har olika positioner inom 
bemanningsföretaget, några har fast tjänst och andra har anställning för uppdragets längd, 
så kallad visstidsanställning. Ingen skillnad i upplevelse av den ekonomiska situationen har 
upptäckts utifrån dessa två olika anställningsformer, då konsulterna har fast lön oavsett 
anställningsform. Vi anser också det kan bero på att alla respondenter är mer eller mindre 
säkra på att deras anställning kommer att förlängas eller övergå till en fast tjänst. 
 
8.2 Socialt stöd  
De sociala mötena blir många när man arbetar som konsult. Det är av stor vikt att det 
sociala stödet och relationerna fungerar för välbefinnandet. Som House (1981) teori påvisar 
finns det fyra sorters stöd, det emotionella, värderande, informativa och instrumentella. Det 
emotionella stödet är det viktigaste av dessa fyra. Våra konsulter upplever ett starkt 
emotionellt stöd från sina projektledare, eftersom det är till dem de vänder sig när råd 
eftersöks och problem har uppstått. Konsulterna känner tillit till projektledarna då de vet att 
hjälp finns att tillgå när det verkligen behövs. Projektledarna arbetar med det upplevda 
problemet tills konsulten känner att det är löst. Slutresultatet kan i vissa fall bli att 
problemet löses på arbetsplatsen och att konsulten fortsätter. I andra fall blir lösningen att 
konsulten omplaceras till ett nytt uppdrag. Det medför att det emotionella stödet övergår till 
att bli ett instrumentellt stöd. När projektledaren arbetar med ett uppstått problem känner 
konsulten att någon bryr sig om och att det finns andra individer som känner empati för 
dem. När projektledaren sedan handgripligen övertar problemet och avlastar genom 
eliminering av konsultens problem, övergår det till att bli instrumentellt stöd. Det 
sistnämnda stödet innebär att individen får hjälp med sina arbetsuppgifter och problem, 
vilket de får av bemanningsföretaget. Som House (1981) menar övertar arbetsgivaren den 
anställdes arbetsbörda i en sådan stödsituation.  
 
En viss brist existerar dock när det gäller det informativa stödet från projektledarna. 
Bristfälligheten ligger främst i telefonkontakten, många gånger upplever konsulten i detta 
fall att de själva är ansvariga för kontakten. Det informativa stödet blir lidande när 
projektledarna inte är kontaktbara och konsulterna kan gå miste om viktig information 
gällande uppdraget och arbetsuppgifterna. Detta skulle kunna medföra problem för 
konsulten ute på arbetsplatsen. Vi menar även att den sociala kontakten, det vill säga det 
emotionella stödet, blir lidande när projektledarna inte är kontaktbara i den utsträckning 
konsulterna önskar. Det kan resultera i att de känner sig åsidosatta av projektledarna. Detta 
borde uppfattas som en negativ aspekt i konsultens upplevelse av sin psykosociala 
arbetsmiljö. Men som resultatet visar upplever konsulterna emellertid inte bristen som ett 
stort problem för sin psykosociala arbetsmiljö.  
 
Tidigare forskning visar att konsulter inom bemanningsbranschen ofta upplever en 
avsaknad av socialt stöd från de stationärt anställda och kundföretagets chef (Isaksson & 
Bellaagh, 1999). Detta gäller inte i vår undersökning. Konsulterna menar att den sociala 
tillfredställelsen tillgodoses genom de stationärt anställda. Enligt House (1981) blir det 
emotionella stödet tillgodosett genom att individer visar att de bryr sig om varandra. Detta 
kan vi se genom till exempel att konsulterna berättar att raster tas gemensamt och där har de 
tillfälle att diskutera eventuella problem. Trots denna uppfattning upplever respondenterna 
ett större emotionellt stöd från andra konsulter som befinner sig på samma arbetsplats. 
Dessa är medvetna om hur det är att komma som ny och man värnar om sina likar. 
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Emotionellt stöd uttrycker konsulterna genom medkänsla och förståelse för andra, till 
exempel tar de hand om nyanlända från bemanningsbranschen.  
 
För att det sociala stödet och relationerna ska fungera bra och för att konsulten ska bli en i 
gänget underlättar det, som konsulterna själva påpekar, om man är en social person. Som 
Schutz (1997) beskriver i sin teori om öppenhet handlar det om i vilken utsträckning 
individen är beredd att vara öppen inför andra. Utifrån vårt resultat kan vi utläsa att flertalet 
av respondenterna har svarat att det är svårt att bli en i gänget. Vi anser att detta kan bero på 
att de stationärt anställda inte är beredda att öppna sig för nyanlända konsulter, troligtvis 
eftersom medvetenheten finns om att konsulten försvinner. I vissa fall tror vi även att de 
stationärt anställda kan avvisa konsulten på grund av att denne faktiskt inte tillhör 
arbetsplatsen och att anställningstiden är oviss. I vår studie anser vi att det kan bero på att 
konsulterna ideligen byter arbetsplatser och därmed kanske varken hinner, orkar eller vill 
bygga upp sociala relationer.  
 
Upplevelsen av att ha ett bra socialt stöd kan höra samman med att man känner tillhörighet 
till en grupp eller en organisation. Som Schutz (1997) skriver har varje individ mer eller 
mindre en önskan om tillhörighet. Han menar att individen har en förmåga eller oförmåga 
att kunna anpassa sig till olika situationer. Vi kan utifrån vårt resultat se att respondenterna 
inte har några större problem med att anpassa sig till nya situationer och arbetsplatser.  
Vilket kan bero på att konsulterna numera är vana vid att byta arbetsplats, kanske har de 
lärt sig att bli flexibla och anpassningsbara genom att arbeta inom bemanningsbranschen. I 
vissa fall kan de uppleva det som nervöst, men på det stora hela framstår det som givande 
och lärorikt att komma till en ny arbetsplats. En faktor gällande tillhörighet innefattar 
huruvida individen känner oro över att tillhöra eller att inte tillhöra en grupp. Vi kan inte se 
utifrån vårt resultat att detta förekommer bland respondenterna. Upplevelsen av icke 
tillhörighet infinner sig inte trots ett eventuellt avståndstagande från de stationärt anställda. 
Vi tror att det kan bero på att det i flertalet fall finns andra konsulter hos kunden, vilket 
medför att de istället känner samhörighet med dessa.  
 
Emellertid kan vi se att det finns ett samband med en annan aspekt som Schutz (1997) 
beskriver och som betonar att den enskilde har ett behov av att känna sig betydelsefull och 
inte känna sig åsidosatt, oviktig eller betydelselös. Utifrån svaren vi mottagit i resultatet ser 
vi att det stämmer. Flertalet av respondenterna påpekar vikten av att få vara med på till 
exempel personalfester eller få jul- och sommarpresenter. Utanförskapet är tydligast när 
respondenterna nekas att delta på kundföretagets festligheter. Detta har även konstaterats i 
tidigare forskning gjord av Tsoukalas (2003). Vi anser att om människan känner sig 
betydelsefull och behövd är det enklare att ta kontakt med andra och därmed lättare att 
socialiseras in i gruppen, eftersom individens själförtroende växer med känslan av att vara 
behövd och betydelsefull. 
 
Konsulterna anser sig få bra feedback från de stationärt anställda. De anser även att det är 
bra att få direkt feedback eftersom det är viktigt för att kunna utföra ett bra arbete. 
Ansträngnings- och belöningsmodellen visar att det existerar ett samband mellan hur 
mycket den anställde vill och orkar anstränga sig innan en belöning kommer (Jeding et al., 
1999). Belöningen kan bestå i just feedback, som konsulterna påpekar. Vi tror även att 
konsulterna upplever feedbacken som viktig av den orsaken att de får bekräftelse på att vara 
”en i gänget” och på att de utför ett bra arbete. Det vi har kunnat urskilja från vårt resultat 
är en låg grad av tillfredställelse gällande feedback från kundföretaget och dess chefer. Som 
ovan nämnda modell beskriver måste det finnas en balans mellan ansträngningen och 
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belöningen (ibid). Men då feedback från kundföretaget ges via projektledarna har konsulten 
ingen direkt möjlighet att försvara sitt handlande eller rätta till fel som uppstått. Vi menar 
att det kan medföra att de inre kraven blir för höga genom att konsulten inte upplever någon 
direkt belöning utan endast en stor ansträngning. Upplevelsen kan även bero på att 
belöningen inte står i relation till ansträngningen.  
 
En annan upptäck som gjordes vid analysen av intervjuerna var konsulternas antydan om 
brist på enskilda möten. Tidigare forskning påpekar att sådana faktorer är viktiga för 
konsultens välbefinnande (Birgersdotter et al., 2002). Brist på mötestillfällen kan kopplas 
till House (1981) och hans påstående om att det värderande stödet är en viktig aspekt för att 
individen ska kunna bedöma sig själv, genom feedback får individen möjlighet att värdera 
sig själv.  Vi anser att feedbacken är en av de viktigaste informationskällor som behövs för 
att kunna värdera sig själv. Det är genom feedbacken individen får bra och dålig 
information gällande sitt handlande. Mottages feedback kan resultatet bli att individen 
fortsättningsvis ändrar sitt beteende på grund av omvärdering av sig själv och sitt 
handlande. När det gäller informationen projektledarna ger konsulterna kan det diskuteras 
ifall det är korrekt information som framkommer, då det är andrahands information som 
kommer från projektledarna. Vi betvivlar inte på att det är korrekt information konsulterna 
får, dock är kontexten av stor betydelse för den mottagna informationen. Till exempel blir 
tonläge, mimik och sammanhang inte desamma när det kommer från en andrahandskälla. 
 
8.3 Krav 
Konsulterna anser inte att projektledarna ställer orimligt höga krav. I allmänhet ställer 
konsulterna höga krav på sig själva. Detta anser vi indirekt vara ett inre krav. Som Jeding et 
al. (1999) beskriver i ansträngnings- och belöningsmodellen handlar de inre kraven om 
individens sätt att hantera arbetet på. Anledningen till konsulternas inre krav, tror vi, 
grundar sig i en önskan om fortsatt arbete på bemanningsföretaget samt bra referenser från 
kunden. Att vara ansiktet utåt åt bemanningsföretaget kan konsulterna också uppfatta som 
ett inre krav, samtidigt som det kan bli ett yttre krav på dem. De yttre kraven bygger på 
omgivningens krav på den enskilde. Detta är inga uttalande krav, men konsulten upplever 
att bemanningsföretaget räknar med att de sköter sig och gör sitt arbete. 
 
Tidigare forskning visar att upplevelsen av krav på konsultens arbetsplats är hög 
(Tsoukalas, 2003). I likhet med denna forskning, kan vi konstatera att flertalet av våra 
respondenter upplever kundföretagets krav som relativt höga. Kraven innebär att inlärning 
av arbetsuppgifterna ska ske fort och effektivt. När det gäller hur mycket tid konsulterna får 
på sig att utföra arbetsuppgifterna upplevs varken yttre eller inre krav (Jeding et al., 1999). 
Däremot känner konsulten ett inre krav på att utföra ett bra arbete eftersom de eventuellt 
vill ha en fast tjänst på kundföretaget. Vi har dock inga uppgifter om konsulterna känner att 
de måste göra bättre ifrån sig än de stationärt anställda, som tidigare forskning påpekar 
(Tsoukalas, 2003).  De yttre kraven (Jeding et al., 1999) från kundföretaget och de 
stationärt anställda tar sig uttryck i konsultens känsla av att behöva framstå som felfri. De 
yttre kraven från kundföretagets chefer å ena sidan och de stationärt anställda å andra sidan 
kan ibland uppfattas som motstridiga. Kundföretaget och dess chefer ställer krav på till 
exempel höga ackord medan de stationärt anställda ställer krav på att inte höja ackordet. Vi 
tror att sådana yttre krav på konsulten kan omvandlas till inre krav, då konsulten kanske vill 
vara alla till lags. I de fall där kraven är motstridiga torde detta kunna leda till en viss 
osäkerhet som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Hur som helst visar vår 
undersökning att de yttre och inre krav konsulten upplever minskar ju längre tid de befinner 
sig på kundföretaget. 
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8.4 Kontroll 
Tidigare forskning har visat att konsulterna vill känna mer kontroll över sina arbetstider 
samt sin ekonomiska situation (Birgersdotter et al. 2002; Isaksson et al., 2001). Detta är inte 
nödvändigt för konsulterna som medverkar i vår studie. Till stor del tror vi det beror på att 
de har sin personliga lön oavsett om de är placerade i ett uppdrag eller inte. Respondenterna 
har inte heller några större problem med att arbeta skift. Anledningen tror vi rör den relativt 
unga åldern samt att det endast var två av våra åtta medverkande som har barn.   
 
Schutz (1997) skriver i sin teori angående kontroll att det handlar om makt, inflytande och 
auktoritet. Han menar att ett beteende som tyder på låg kontroll är när individer intar en 
underordnad roll och avsäger sig ansvar och beslutsfattande. Många av våra respondenter 
har svarat att de avsäger sig ansvaret att ta egna beslut och att de föredrar att först fråga 
chefen på kundföretaget. Detta beror till största sannolikhet på, som respondenterna också 
själva säger, att man först måste komma in i arbetet innan egna beslut kan fattas. Vidare 
säger Schutz att hos individer med låg kontroll kan det verka som om det finns en avsaknad 
av kompetens. Detta är svårt för oss att avgöra eftersom vi inte varit med respondenterna 
ute i arbetslivet.  
 
Schutz (1997) menar att individen istället har hög kontroll när han/hon kan försvara sig mot 
andra. I flertalet av respondenternas svar påpeka att problem först tas upp med 
vederbörande eller kundchefen, även om denne inte är deras närmsta chef. Detta anser vi 
vara ett uttryck för hög kontroll i enlighet med Schutz. Att inte vara rädd för att ta upp 
problem anser vi vara ett tecken på att man som individ inte är konflikträdd och därmed har 
hög kontroll. En annan aspekt som påpekas i teorin är att omgivningen har ett accepterande 
bemötande mot individer som upplevs ha ett högt kontrollbeteende. Samtidigt uppfattas 
individen som en självständig person av sin omgivning. Utifrån konsulternas egna 
beskrivningar verkar de ha ett högt kontrollbeteende och de stationärt anställda tycks visa 
ett accepterande beteende mot dem genom att de låter konsulterna arbeta självständigt.  
 
Utifrån konsulternas beskrivning av tillvaratagandet av deras åsikter på kundföretaget har 
vissa hög kontroll medan andra har låg. Konsulterna upplever att vissa kundföretag gärna 
tar emot och tar tillvara på deras åsikter genom att till exempel ändra på de fel som 
påpekas. Det kan medföra att konsulten upplever en hög kontroll, då de har möjligheten att 
påverka arbetssituationen genom sina åsikter. Vi menar att motsatsen kan leda till en 
upplevelse av låg kontroll, vissa respondenter upplever även att deras förslag åsidosätts. 
Därmed skulle vi vilja dra slutsatsen att vissa respondenter har hög kontroll och andra 
lägre. Avslutningsvis har tidigare forskning kommit fram till att konsulterna vill uppleva 
större delaktighet i beslutfattande, vilket kan ha betydelse för deras psykosociala 
arbetsmiljö (Isaksson et al., 2001). Vi kan inte se att våra respondenter har denna önskan, 
då de anser sig vara nöjda med situationen. 
 
House (1981) redogör för det informativa stödet i sin teori. Han beskriver vikten av 
information för att individen ska kunna lösa sina arbetsuppgifter och eventuella problem. 
För konsulten på ett nytt uppdrag kan detta ha en stor betydelse för den psykosociala 
arbetsmiljön. Våra konsulter känner att informationen gällande det nya uppdraget är bra 
och att de får det informativa stödet de behöver. Det informativa stödet från projektledarna 
innefattar också att konsulterna blir visade till den nya arbetsplatsen och blir presenterade 
för de ansvariga där. Genom att projektledarna tar detta ansvar anser vi att de bryr sig om 
sina konsulters välbefinnande. Det visar också att det för dem är av stor vikt att konsulterna 
kan lösa sina arbetsuppgifter. Vi anser att de genom detta får den nödvändigaste känslan av 
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upplevd kontroll för att påbörja ett nytt uppdrag. Det handgripliga informativa stödet får 
konsulterna på kundföretaget, vilket vi anser förstärker deras kontroll över 
arbetssituationen. I positiv bemärkelse kan detta resultera i att individen kan lösa sina 
arbetsuppgifter lättare. Ingen av våra konsulter upplever en total avsaknad av 
påverkningsmöjligheter. Genom detta kan vi konstatera att oavsett om de har hög eller låg 
grad av påverkansmöjlighet upplever konsulterna att de är delaktiga i beslutsfattandet. Vi 
anser att konsulterna har hög kontroll gällande information om uppdraget då de inte har 
påpekat någon bristfällighet i informationsflödet samt rörande introduktionen på 
kundföretaget.  
 
9. Slutsatser  
Syftet med studien var att undersöka hur de anställda på ett bemanningsföretag upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö med avseende på faktorerna socialt stöd, krav och kontroll.   
 
Hur upplever och beskriver konsulterna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende på 
socialt stöd? Vi kan genom intervjuerna konstatera att konsulterna upplever att de har ett 
bra socialt stöd från bemanningsföretaget, kundföretaget och de stationärt anställda. De 
känner sig trygga i sin sociala relation till projektledarna och till kundföretagets chef, då de 
är väl medvetna om att de kan vända sig till dessa om problem uppstår. De stationärt 
anställda har stor betydelse för konsultens välbefinnande. Till dessa kan de vända sig för att 
få det sociala utbytet tillfredsställt. Vissa av konsulterna påpekar att mottagande från de 
stationärt anställda kunde ha varit något bättre, men att de överlag är nöjda med den sociala 
tillfredställelsen de får från dem. Vidare påpekar konsulterna att de kunde ha funnits en 
starkare social kontakt konsulterna emellan, denna kan vara bristfällig i många fall. Trots 
detta så känner konsulterna en starkare samhörighet med de andra konsulterna som befinner 
sig på samma uppdrag än med de stationärt anställda. Detta beror till stor del på att de vet 
vilka svårigheter det kan finnas med att komma som ny till ett uppdrag.  
 
Visst kan vi se att det finns vissa brister angående de olika faktorerna men dessa är inte 
något som tycks påverka den psykosociala arbetsmiljön starkt i negativ riktning. En brist vi 
har upptäck är dock att konsulterna önskar att projektledare tog mer kontakt med dem, när 
konsulterna befinner sig ute på uppdrag. I nuläget upplever konsulterna att det är de själva 
som får kontakta projektledarna om problem uppstår ute på kundföretaget. Vidare kan vi 
konstatera att konsulterna upplever tidsbrist när projektledarna är ute på kundföretaget för 
att besöka dem. Upplevelsen kan då vara att de inte riktigt får den tid de hade önskat sig 
med projektledarna. 
 
Hur upplever och beskriver konsulterna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende på de 
krav som ställs? Vi kan konstatera att de krav som ställs på konsulterna utifrån deras 
synvinkel inte upplevs som orimliga. I viss mån finns en känsla av att inlärningen ska vara 
så effektiv som möjligt. Detta är krav som konsulterna inte ser som speciellt höga från 
kundföretaget. Men det kan i vissa fall vara ansträngande att ha dessa krav på sig samtidigt 
som man ska vara ansiktet utåt för bemanningsföretaget och alltid vara glad, positiv och 
göra sitt bästa på kundföretaget. Det starkaste kravet kommer från konsulterna själva, detta 
till stor del för att de vill ha en stationär anställning eller bra referenser från kunden. Den 
psykosociala arbetsmiljön påverkas dock inte negativt av detta, anser konsulterna. Kraven 
från de stationärt anställda kan vara motstridiga de krav kundföretaget har på konsulterna i 
den bemärkelsen att de stationärt anställda inte vill att konsulterna ska arbeta för fort och 
för effektivt. Detta kan påverka deras arbetsbörda i negativ bemärkelse. Konsulterna tror 
samtidigt att de stationärt anställda kan känna sig utkonkurrerande av konsulterna.  
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Hur upplever och beskriver konsulterna sin psykosociala arbetsmiljö med avseende på den 
kontroll de anser sig har? Konsulterna beskriver att de inte har någon större kontroll över 
sin arbetssituation på kundföretaget, detta beror till stor del på att de inte är stationärt 
anställda. En annan anledning till detta är att de i början av ett uppdrag inte upplever en 
delaktighet i beslut rörande sina arbetsuppgifter. De påvisar emellertid att ju längre tid de 
har befunnit sig på kundföretaget desto större kontroll anser de sig ha gällande 
arbetssituationen. Ett fåtal respondenter anser att de har hög kontroll när det gäller 
delaktighet i beslut. De syftar då på att de kan kontrollera sin arbetstakt, därmed upplever 
de att de kan påverka och kontrollera arbetssituationen. Gällande kontrollen över sin 
arbetssituation på bemanningsföretaget anser sig konsulterna ha relativt hög kontroll, detta 
för att de är väl medvetna om att de kan tacka nej till ett uppdrag som inte lockar. Det 
visade sig dock i resultatet att ingen av våra respondenter har tackat nej till ett uppdrag 
innan de prövat på det. Kontrollen över arbetssituationen kan öka och minska beroende på 
hur mycket information konsulten mottager innan ett uppdrag. De anser att informationen 
från projektledarna är så pass bra så att kontroll över arbetssituationen tillgodoses. Mer och 
utvecklad information angående uppdraget får de på kundföretaget vilket kan medföra en 
ökad kontroll. 
 
Vi kan inte se att våra respondenter upplever sig ha en dålig psykosocialarbetsmiljö. Detta 
då de flesta anser sig ha en relativt hög kontroll över sina arbetsuppgifter och sin 
arbetssituation. Vidare är kraven inte orimliga och det sociala stödet är tillfredställande. 
 
Avslutningsvis vill vi ge förslag till fortsatt forskning. I den tidigare forskning vi tagit del 
av har vi upptäckt vissa brister. Mycket material har funnits gällande 
bemanningsbranschens framväxt genom årtiondena. Vi har även hittat ett väl utforskat 
område när det gäller den allmänna psykosociala arbetsmiljön för konsulter inom 
bemanningsbranschen. En rekommendation till fortsatt forskning, är dock att undersöka 
skillnader mellan könens upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Vi upptäckte en brist 
inom svensk forskning rörande bemanningsbranschen och genusfrågor. Vi tänkte först 
skriva studien utifrån ett genusperspektiv, men på grund av tidsbrist lyckades vi inte göra 
studien så omfattande som vi önskade.  
 
En annan brist rör att det finns lite material att tillgå gällande projektledarnas arbete för 
konsulternas välbefinnande. Därför skulle vi önska att detta utforskas vidare. Det hade varit 
intressant att få en djupare inblick i projektledarnas arbete. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser Arbetsvetenskap på Högskolan i Halmstad och som ska skriva 
vår c – uppsats. Uppsatsen kommer att genomföras på er arbetsplats och vi skulle vara 
tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss med vår studie. 
 
Att inte ha en fast punkt i arbetslivet kan påverka många människors arbetstillfredsställelse. 
I dagens samhälle blir det allt vanligare med bemanningsföretag som är en växande 
bransch. Detta innebär att många arbetande individer inte har en fast arbetsplats, fasta 
arbetskollegor eller sin närmsta chef på plats. Detta kan påverka den anställdes upplevelse 
av arbetssituationen ur ett socialt perspektiv, samtidigt som det kan påverka känslan av krav 
och kontroll.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur rekryteringspersonalen upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö, det vill säga hur individerna upplever sin arbetstillfredsställelse 
utifrån perspektiven krav, kontroll och socialt stöd.  
 
Genomförandet av studien kommer att bygga på individuella intervjuer med 
rekryteringspersonal. Studien är konfidentiell och deltagandet är frivilligt, det är endast vi 
som skriver uppsatsen som kommer att beröra det material vi samlar in. Enskilda svar och 
citat från respondenterna kommer att publiceras men kommer inte att kunna knytas an till 
enskilda individer. Det färdiga materialet kommer att kunna läsas på högskolans hemsida, 
www.hh.se våren 08, samt att den kommer att finnas i tryckt format på högskolebiblioteket 
vid samma tidpunkt. 
 
Ditt deltagande är viktigt för oss, men samtidigt för dig då vår studie kan resultera i ett 
bättre arbetsklimat.   
 
 
Tack på förhand för din medverkan 
 
Sandra och Sara 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

Bilaga 2  

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor och Allmänt 
• Anställningstid 

• Civilstånd 
• Antal uppdrag/Uppdrag nu 

• Uppdragens längd 
• Tidigare stationärt anställd hos annan arbetsgivare 

• Ålder 
• Utbildning 

• Varför har du valt att arbeta inom bemanningsbranschen? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att arbeta som konsult? 

• Beskriv din upplevelse av att komma som ny till ett uppdrag.  
 Positiva och negativa aspekter 

 Vem känner du dig lojal mot 
 

Kontroll 
• Hur ser din arbetsdag ut? 

• På vilket sätt uppfyller din anställning dina förväntningar på arbetslivet? 
• Hur känns det kvällen innan du börjar ett nytt uppdrag?  
• Känner du dig delaktig i beslut gällande din arbetssituation?  

 På vilket sätt? 

• Hur kan du påverka din arbetssituation? 
 Tider  
 Raster 
 Ja/Nej till uppdrag 
 Upplägg av arbetsuppgifter 

• Känner du att dina åsikter och förslag tas tillvara på? 
 På vilket sätt? 

• Upplever du att du kan fatta egna beslut som rör ditt uppdrag utan chefens 
medgivande? 

 I vilken grad kan dessa beslut fattas? 
• Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig? 

 Uppdragsförklaring samt utbildning inför uppdrag 
 Vidareutbildning från bemanningsföretaget (truckkort, datakurs) 
 Erbjudande om stationär anställning 

 
Sociala relationer/Stöd 
• Vem anser du är din chef? 
• Vilka är dina arbetskamrater? 
• Hur upplever de sociala relationerna med projektledarna på bemanningsföretaget? 

 Kommer på besök 
 Ringer 

• Känner du att du kan vända dig till projektledarna vid behov? 
 Uppdragsproblem 
 Enskilda möten/medarbetarsamtal 
 Feedback/belöning 
 Sjukdom 
 Stationära arbetskamrater 



  

 Stationär personalansvarige/chef 
 Personliga problem 

• Upplever du att det finns samhörighet på bemanningsföretaget mellan er konsulter? 
 Möten 
 Firmafester/Kick off 
 Erfarenhetsutbyten 

• Känner du att du kan vända dig till din chef på uppdraget? 
 Feedback/belöning 
 Uppdragsproblem 
 Möten 
 Stationära arbetskamrater 

• Upplever du att det finns samhörighet mellan dig och dina arbetskamrater på ditt 
uppdrag? 

Hur dem ser på dig som uthyrd 
 Skillnad på dig och en stationärt anställd 
 Feedback 
 Kick off 
 Fikarummet 

• Hur upplever du de sociala relationer då du ständigt byter arbetsplats? 
 Nya arbetskamrater 
 Ny chef 

• Önskar du mer kontakt med projektledarna än vad som erbjuds idag? 
• Hur påverka arbetet din fritid? 

 
Krav 

• Upplever du kraven från bemanningsföretaget och kundföretaget som motstridiga? 
• Vilka krav ställs på dig från bemanningsföretaget? 

 Mål och Strategier 
• Vilka krav ställs på dig från kunden? 

 Övertid 
 Ansvarsområde 

• Får du rimligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna? 
• Känner du att de stationärt anställda ställer krav på dig? 

 På vilket sätt? 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 
 


