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I takt med att arbetsmarknaden blivit alltmer global vill företagen snabbt kunna förändra 

arbetsstyrkan vid behov. Detta har lett till att efterfrågan på inhyrd personal har växt och 

bemanningsbranschen har således blivit en naturlig del av den svenska arbetsmarknaden. 

Individer som arbetar på ett bemanningsföretag, ambulerande tjänstemän, är en del i ett 

trepartsförhållande med arbetsgivaren och uppdragsgivaren. Syftet med undersökningen är att 

undersöka ambulerande tjänstemäns relation till arbetsgivaren och vilken betydelse relationen 

har för känslan av tillhörighet till arbetsgivaren hos de ambulerande tjänstemännen. Till grund 

för undersökningen ligger intervjuer med fem ambulerande tjänstemän samt en gruppintervju 

med tre chefer. Vårt insamlade material analyserades sedan med hjälp av våra valda teoretiska 

utgångspunkter som vi ansåg kunde sammankopplas till den typ av tillhörighet vi ville 

undersöka, psykologiskt kontrakt, ”commitment” och socialt stöd. Analysen visar att 

tillhörighet kan sammankopplas med vilken uppfattning och relation den ambulerande 

tjänstemannen har gentemot arbetsgivaren. De ambulerande tjänstemännens önskan om 

tillhörighet till arbetsgivaren verkar även kunna sammankopplas med vilken tillhörighet de 

känner till uppdragsgivaren. 

Nyckelord: psykologiskt kontrakt, ”organizational commitment”, socialt stöd, ambulerande 

tjänsteman, bemanningsföretag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Title: To whom am I committed? – A qualitative research of the experience of commitment to 

a temporary work agency for temporary agency workers 

Authors: Karin Jungqvist and Ida-Marie Tagesson 

Högskolan in Halmstad 

 

Spring 2009 

 

As the labor market globalizes the companies will have to/are forced to change their 

workforce when needed. This has lead to a demand of temporary agency workers to increase 

and the temporary work agency has become a natural part of the Swedish working market.  

Temporary agency workers are a part of a three-part relationship with employer and the third 

party employing organization. The purpose of the research is to study the relationship 

between the employer and the temporary agency workers and what effect the relationship has 

for the temporary agency worker feelings of commitment to the employer. The research 

contains of interviews with five temporary agency workers and a group interview with three 

leaders. The collected material from the interviews was analyzed with help of the theories we 

found compatible with the kind of commitment we wanted to study, psychological contracts, 

commitment and social support. The analysis of the result showed that commitment can be 

related to which experience and relationship the temporary agency worker has towards the 

employer. The temporary agency workers desire of commitment to the employer seems to also 

be associated with the commitment they have to the third party employing organization.  
 

Keywords: psychological contract, “organizational commitment”, social support, temporary 

agency worker, temporary work agency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRORD 

Vi vill tacka bemanningsföretaget där vi utförde undersökningen för all den tid och 

engagemang de gav oss och ett särskilt tack till de konsultchefer vi fick intervjua. Ett stort 

tack till de ambulerande tjänstemän som ställde upp på intervju då detta var ovärderligt för 

uppsatsens syfte. Vi vill även tacka vår handledare Eivor Hoffert Pålsson för all hjälp och för 

de värdefulla synpunkter hon givit oss under arbetet med uppsatsen.  

Med vänliga hälsningar 

Karin och Ida-Marie 
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1. Inledning 

 

I takt med att arbetsmarknaden blir allt mer global har företag och organisationer fått nya 

utmaningar att ta sig an. Dagens arbetsmarknad kännetecknas av ”just in time” vilket innebär 

att företag snabbt vill kunna förändra arbetsstyrkan när efterfrågan ökar eller minskar. I den 

nya globala konkurrensen är företagen i behov av flexibilitet för att snabbt kunna omställa sig  

efter behov. Ett sätt för företagen att möta den snabbt föränderliga marknaden är 

tidsbegränsade anställningar, som ökade kraftigt på 1990-talet, då företaget genom att 

exempelvis hyra in personal under perioder kan anpassa arbetsstyrkan efter behov (Isaksson, 

K., Aronsson, G., Bellaagh, K., Göransson, S., 2001:1). 

För att möta företagens behov av den här typen av anställningar växte även på 1990-talet 

bemanningsbranschen påtaglig och har blivit en naturlig del av arbetsmarknaden i Sverige de 

senaste åren. En av de främsta bakgrundsfaktorerna till bemanningsbranschens expandering i 

Sverige ligger i den avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet som skedde 1993 (Bergström 

O., Håkansson, K., Isidorsson, T., Walter, L., 2007:45–46). Avregleringen innebar främst att 

det blev tillåtet att driva privat arbetsförmedling och nästan all reglering av 

personaluthyrningsverksamhet togs bort. Kritiker till förändringarna i lagen hävdade bland 

annat att detta skulle bidra till en minskad anställningstrygghet hos de anställda. Idag tillhör 

branschorganisationer arbetsgivarorganisationen Almega och genom tecknande av 

kollektivavtal har bemanningsbranschen införlivats i den svenska modellen, även fast 

fackföreningarna varit mycket kritiska till etableringen av branschen. Det unika med de 

svenska kollektivavtalen är att det reglerar rätten till en garantilön för de anställda även då 

ambulerande personal inte är utplacerade hos någon kund (Bergström m.fl. 2007:56–83). 

Det finns många förklaringar till varför det uppstått ett behov av bemanningsföretag, med 

bakgrund av den förändrade arbetsmarknaden. Bland annat så kan företag ha ett behov av 

anställda en viss tid. Bemanningsföretag kan hjälpa till att kombinera olika tjänster för de 

individer som kan tänka flera deltidsanställningar för att komma upp i heltidstjänstgöring. 

Bemanningsföretag kan även hjälpa företag med rekryteringar då denna process både tar tid 

och är kostsam samt att bemanningsföretag har kompetens att hitta rätt person för rätt arbete. 

Att ha anställda via bemanningsföretag kan även vara till nytta för företag vid behov av att 

förändra personalstyrkan då det är lättare att förändra antal inhyrda än antal fast anställda. För 

den anställdes del har de bemanningsföretaget i ryggen som kan hyra ut dem till något annat  

företag en kund vill dra ner på arbetsstyrkan (Andersson & Wadensjö, 2004:8-9). De motiv 

som dominerar behov av bemanningsanställda är att företagen vill anlita inhyrningspersonal 

dels vid frånvaro av ordinarie personal, dels när det finns behov av ökad kapacitet (Bergström 

m.fl. 2007:129). 
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1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för vilken betydelse relationen mellan 

ambulerande tjänstemän och bemanningsföretag har för att ambulerande tjänstemän ska känna 

tillhörighet till bemanningsföretaget. Vi vill med vår undersökning öka vår kunskap om 

ambulerande tjänstemän känner tillhörighet till sin arbetsgivare fastän de arbetar hos en annan 

part, uppdragsgivaren, och vad som bidrar till att tillhörighet uppstår.  

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

 

Den här uppsatsen behandlar en viss form av tillhörighet, tillhörighet i arbetslivet som 

anställd. En organisation består av människor som är med i organisationen för att de är 

anställda, de tillhör således organisationen. Tillhörigheten är grundläggande för all 

organisatorisk verksamhet för att de som tillhör en organisation har rätt till lön, kan fatta vissa 

beslut, får vistas inom vissa områden etc. När en individ ansluter sig till en organisation 

genom en anställning innebär det ett åtagande att utföra vissa handlingar som organisationen 

förväntar sig. De som tillhör en organisation accepterar följaktligen att följa vissa beslut. Man 

brukar säga att detta är en tillhörighet som är frivillig. Även deltagandet i verksamheten är 

frivillig, i den betydelsen att det är det bästa alternativet för tillfället för den anställde. Den här 

formen av tillhörighet förutsätter också att de som redan finns i organisationen godkänner den 

som ansluts. (Ahrne, 1999:13–15) 

En anställning är ett avtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare som sluts och som kan 

avslutas av olika anledningar. Ett anställningsavtal innebär att arbetstagaren har gått med på 

att utföra arbete för en lön och arbetsgivaren åtar sig att betala för det utförda arbetet. Det är 

det mest grundläggande i ett anställningsavtal. Men precis som Iseskog (2003:7) skriver är 

anställningsavtalet mer än så, det är också ett avtal om en relation. Det är ett individuellt avtal 

som ofta sluts skriftligen eller muntligen och som i regel gäller tillsvidare. En 

tillsvidareanställning är en pågående relation så till vida det inte kan slutas ett avtal om 

tidsbegränsad anställning. Anställningsavtalet innehåller fler delar än att arbetstagaren är 

skyldig att utföra ett arbete samt att arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön för den arbetade 

tiden. I anställningsavtalet tillkommer även andra rättigheter och skyldigheter för såväl 

arbetstagaren som arbetsgivaren. Arbetstagarens rättigheter yttrar sig att arbetsgivaren måste 

följa de arbetsrättsliga lagarna i till exempel anställningsskyddslagen och arbetsmiljölagen. 

Det innebär en skyldighet för arbetsgivaren.  Arbetstagaren har skyldighet att utföra arbete, 

följa verksamheten gällande ordningsregler, samarbeta samt följa arbetsmiljöreglerna. Det 

innebär en rättighet för arbetsgivaren (Iseskog, 2003:7-10). 

Arbetstagaren har även ett lojalitetsåtagande som Isekog behandlar i två led. Å ena sidan ett 

affärsmässigt lojalitetsåtagande som innebär att arbetstagare inte får bedriva eller medverka i 
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verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. I den affärsmässiga lojaliteten 

ingår att arbetstagaren är skyldig att följa verksamhetens beslut. De får heller inte bedriva 

verksamhet som kan medföra arbetshinder. Det vill säga att arbetstagaren har andra bisysslor 

som påverkar de arbetsuppgifter hon/han utför hos arbetsgivaren negativt.  Å andra sidan 

finns ett socialt lojalitetsåtagande för arbetstagaren som handlar om att anställda inte får 

sprida sekretesslagd information och på så vis skada arbetsgivaren och arbetsgivarens 

verksamhet (Iseskog, 2003:15-35). 

Ett anställningsavtal innebär alltid att en överenskommelse har slutits mellan en arbetsgivare 

och arbetstagare om en viss tjänstgöringsgrad som antingen är heltid eller deltid. Ett 

anställningsavtal kan i praktiken upphöra på fyra olika sätt. Det första sättet innebär att 

arbetstagaren själv säger upp sin anställning och hon/han måste då ta hänsyn till 

uppsägningstiden. I det andra sättet säger arbetsgivaren upp anställningsavtalet på grund av 

allmänna förhållanden såsom arbetsbrist eller på grund av personliga skäl om arbetstagaren 

misskött sig eller orsakat skada. Det tredje sättet innebär att anställningsavtalet kan brytas 

genom avsked vilket betyder att arbetsgivaren i samma stund avbryter anställningsavtalet. 

Orsaker som ligger till grund för avsked kan vara misskötsamhet i form av våld eller hot om 

våld, missbruk av förtroende eller otillåtet beteende. Det fjärde och sista sättet ett 

anställningsavtal kan upphöra på är i samband med att arbetstagaren på grund av 

ålderspension (Iseskog, 2003:35-37). 

Bemanningsbranschen har kollektivavtal för arbetare genom Landsorganisationen (LO), för 

tjänstemän genom Unionen och Akademikerförbunden samt med fackförbund som företräder 

vård- och behandlingsverksamhet. Enligt kolletivavtalet för ambulerande tjänstemän 

definieras dessa enligt 1.1.3 § i Avtal för tjänstemän som ”/./tjänstemän som anställts för att 

utföra arbete i kundföretag vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera 

inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.” I de följande paragraferna kan man läsa att en 

ambulerande tjänsteman får användas vid kortsiktigt behov av arbetskraft och kan återkomma 

periodiskt hos samma uppdragsgivare, men får inte användas för att täcka ett kontinuerligt 

behov av arbetskraft. Här finns också angivet de allmänna förhållningsregler som gäller. I 

3.1§ står att: ”Förhållandet mellan arbetsgivare och tjänstemän grundar sig på ömsesidig 

lojalitet och ömsesidigt förtroende. Tjänstemannen ska vara diskret när det gäller såväl 

arbetsgivarens som kundföretagets affärsangelägenheter som prissättningar, datasystem, 

undersökningar, driftsförhållanden och dylikt.” Vidare går det att utläsa att en tjänsteman inte 

får arbeta eller driva ekonomisk verksamhet för konkurrerande företag utan samråd med 

arbetsgivaren. När det gäller semester, sjukdom, olycksfall och ledighet framgår det av avtalet 

att tjänstemannen ska vända sig till arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget. Det 

påpekas att arbetsgivaren och tjänstemannen bör komma överens om hur sjukanmälan bäst 

hanteras i förhållande till kundföretaget. De ambulerande tjänstemännens månadslön fastställs 

individuellt och de har dessutom prestationslön. Efter 18 månader sammanhängande 

anställning höjs månadslönen. Vad gäller arbetstid så säger avtalet att arbetstiden förläggs 

som den ordinarie arbetstiden enligt respektive uppdrag (Unionens kollektivavtal för 

bemanningsbranschen). 
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En anställd på ett bemanningsföretag har en speciell anställning då hon/han förutom 

arbetsgivaren även har en relation till kundföretaget/ uppdragsgivaren eftersom det är där 

själva arbetet ska utföras. Ambulerande tjänstemän som anställs via bemanningsföretag står 

inför ett distanserat förhållande till sin arbetsgivare.  De arbetar fysiskt ute på kundföretag 

men deras arbetsgivare finns på annan plats. Individer som är anställda via bemanningsföretag 

ingår i en så kallad trepartsrelation då de tillhör en arbetsgivare men utför arbetet hos tredje 

part och de får därför en komplex arbetssituation.  

                                        Arbetsgivaren (bemanningsföretaget) 

   

          Ambulerande tjänsteman                          Uppdragsgivare/ kundföretaget 

Figur 1: trepartsrelation för anställda inom bemanningsbranschen 

Källa: fritt efter Biggs och Swailes (2005:131, Figure 1.) 

Med detta som bakgrund fann vi det intressant att undersöka detta speciella arbetsförhållande. 

En arbetstagare har, som beskrivits tidigare i delen om anställningen, en motpart i 

arbetsgivaren. På ett bemanningsföretag har arbetstagaren två motparter i arbetsgivaren och 

uppdragsgivaren (fig 1). Av den anledningen ville vi närmare undersöka relationen till 

arbetsgivaren utifrån den ambulerande tjänstemannens perspektiv. Vi fann att det skulle vara 

intressant att undersöka tillhörighet till arbetsgivaren hos ambulerande tjänstemän, med 

bakgrund av det speciella arbetsförhållande de befinner sig i. De frågor vi avser att undersöka 

är: 

 Vad bidrar till att de ambulerande tjänstemännen känner/inte känner sig som en del av 

bemanningsföretaget och hur åstadkoms det? 

 Känner ambulerande tjänstemän att de är en del av bemanningsföretaget? 

 Finns det en önskan bland ambulerande tjänstemän av att känna tillhörighet till 

bemanningsföretaget eller upplever de inte någon sådan önskan?  
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1.3 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med att vi presenterar en generell bild av bemanningsbranschens framväxt 

på den svenska arbetsmarknaden som avslutas med uppsatsens syfte. Vidare presenteras 

problemområdet och de frågeställningar uppsatsen baseras på. I kapitel två presenteras 

tidigare forskning som vi fann relevant i förhållande till uppsatsens syfte och 

problemformulering. I kapitel 3 redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi valt att 

använda för att kunna analysera materialet. Kapitel 4 behandlar metod och vi diskuterar också 

huruvida valet av metod var tillfredsställande vid arbetet med uppsatsen. I kapitel 5 redovisas 

och analyseras det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska begrepp vi valt. Uppsatsen 

avslutas i kapitel 6 med att föra en diskussion om resultatet och frågor som uppkom under 

arbetets gång. Vi diskuterar även valet av teorier samt ger förslag på vidare forskning. I den 

här uppsatsen kommer vi benämna den anställde som ambulerande tjänsteman, arbetsgivaren 

som bemanningsföretaget och kundföretaget som uppdragsgivare. (se även fig. 1) 
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2. Verksamhetsbeskrivning av bemanningsföretaget1  

 

Nedan presenteras en beskrivning av bemanningsföretaget. Vi ger även en närmare 

beskrivning av det företag samt den avdelning vi valt att genomföra  undersökningen på. 

Ett bemanningsföretag är en form av konsultföretag som hyr ut personal till andra företag. De 

större bemanningsföretagen bistår även med att rekrytera personal. Det företag vi valt att göra 

vår undersökning på är världens största bemanningsföretag och ett av de största i Sverige. De 

sysslar inte enbart med bemanning och uthyrning av personal utan även med andra 

konsultlösningar i form av outsourcing, omställning, ledarskapsutveckling, 

kompetensutveckling, karriärrådgivning, utbildning och rehabilitering. De är specialiserade 

och inriktade inom olika affärsområden och vi valde att genomföra vår undersökning på en 

avdelning med 90 anställda som arbetar inom kontor och Human Resources. Avdelningen har 

en kontorschef som rapporterar till en affärsområdeschef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Denna information erhölls vid möten på bemanningsföretaget samt genom besök på deras hemsida. 
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3. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras några studier som visar på arbetsvillkor för anställda i 

bemanningsbranschen för att se vad som undersökts tidigare och hur trepartsrelationen 

behandlas. Vi kommer även att presentera några studier som studerat arbetsrelationer som 

anknyter till tillhörighet till arbetsgivaren hos ambulerande tjänstemän. Vi har även valt att 

ta upp studier som är kopplat till ett par av de teorietiska begrepp vi valt att använda oss av, 

psykologiskt kontrakt och ”commitment”.  

Arbetslivsinstitutet har givit ut ett antal vetenskapliga skrifter som behandlar 

bemanningsbranschen. I undersökningen ”Att ofta byta arbetsplats – en jämförelse mellan 

uthyrda och korttidsanställda” (Isaksson m fl. 2001) jämfördes uthyrda tillsvidareanställda på 

ett uthyrningsföretag med personer som via arbetsförmedlingen söker korttidsanställningar.  

Deltagarna i de två undersökningsgrupperna var båda arbetsplatsrörliga men hade olika typer 

av anställningskontrakt. Undersökningen baserades på enkäter till 481 personer vid ett av 

Sveriges största uthyrningsföretag samt 1 377 personer som sökt korttidsanställningar via en 

arbetsförmedling. Bortfallet i de bägge undersökningsgrupperna utgjorde ungefär en lika stor 

andel av urvalet för båda grupperna. Undersökningen studerade tre frågor. 1) Vilka som söker 

sig till anställningarna, det vill säga individegenskaper. Författarna antar att olika bakgrund 

kan avgöra vilken anställning man söker. De jämförde här ålder, kön, antal barn och hur länge 

de arbetat i den typ av anställningskontrakt de hade vid undersökningstillfället. 2) Författarna 

undersökte även hur anställningskontrakt har betydelse för otrygghet, arbetsidentifikation och 

socialt stöd. De antog att preferenser som om en anställd är nöjd med sitt anställningskontrakt 

eller inte samt om en anställd är över- eller undersysselsatt påverkar detta och att det också 

ger variationer i hälsa. 3) Den tredje frågeställningen handlade om att hitta faktorer som kan 

förklara de eventuella skillnaderna i stress och ohälsa. Undersökningen visade på att likheter 

mellan jämförelsegrupperna.  Tre av fyra i båda grupperna önskade en stationär 

tillsvidareanställning. Undersökningen visade även att uthyrningspersonalen hade bättre 

socialt stöd, upplevde mindre otrygghet och hade högre arbetsidentifikation. 

Uthyrningspersonal uppvisade också mindre psykiska ohälsosymptom och hade bättre 

somatisk hälsa än jämförelsegruppen visstidsanställda. Författarna diskuterade hur 

översysselsättning var relaterat till starkt socialt stöd och hur graden av undersysselsättning 

hade en negativ inverkan på anställningstrygghet. Författarna menar att vidare forskning är 

nödvändig då resultaten inte går att generalisera till all uthyrd personal. För att kunna 

undersöka den här typen av anställningar behövs också forskning kring begrepp och 

dimensioner.  

I en annan rapport från Arbetslivsinstitutet, Anställda i uthyrningsföretag – vilka trivs och 

vilka vill sluta (Isaksson & Bellaagh, 1999) undersöktes också ett av de större 

uthyrningsföretagen i Sverige. Syftet med denna undersökning var att beskriva arbetsvillkor 

och den psykosociala arbetsmiljön för uthyrd personal samt försöka utveckla möjliga 

förklaringsmodeller. Här nämns bland annat att uthyrd personal ofta utsätts för hög 
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personalomsättning men även att det kan bero på att de ser arbetet som ett genomgångsjobb, 

det vill säga att de anställda ser bemanningsföretag som ett hjälpmedel till en fast anställning. 

Författarna menar därför att grundinställningen är viktigt att beakta vid sådana här studier, då 

missnöje med villkoren inte alltid är det som avgör varför en anställd slutar. I undersökningen 

jämfördes ekonomer och kontorister. Ett slumpmässigt urval av 481 personer gjordes vilka 

fick svara på ett frågeformulär. Författarna ställde frågor om skillnaderna mellan dem som 

arbetar som uthyrda frivilligt eller inte. Vidare undersöktes om yrke och frivillighet påverkar 

arbetstrivsel, önskan om att sluta samt stress och ohälsa. Resultatet visade bland annat att 

upplevelser av arbetet, allmän trivsel och symptom på ohälsa var relaterat till om individen 

arbetade frivilligt eller inte i uthyrningsbranschen. De frivilliga hade generellt en mer positiv 

inställning till arbetet samt trivdes bättre än anställda som planerade att sluta arbeta som 

uthyrd.  

Parallellt med ovanstående studie utförde Bellaagh & Isaksson (1999) även en kvalitativ 

studie, Uthyrd men fast anställd. I denna studie undersöktes arbete och arbetsvillkor för 

uthyrd personal. Undersökningen fokuserade på det som är nytt och annorlunda för uthyrda i 

jämförelse med traditionella, stationära arbeten samt med andra flexibla arbeten. Olika 

undergrupper undersöktes eftersom ”de uthyrda” inte är en homogen grupp. 

Intervjupersonerna lottades bland dem som svarat på den tidigare enkäten. Både personer som 

hellre skulle välja ett stationärt arbete, så kallade ofrivilliga, och personer som helst arbetar 

som uthyrd, så kallade frivilliga, intervjuades. Syftet med studien var inte att generalisera utan 

ett försök att finna teoretiska dimensioner som kan vara användbara när man studerar 

arbetssituation för uthyrd personal. Författarna kom i undersökningen fram till att uthyrd 

personal finner sitt arbete omväxlande, det gäller både arbetsuppgifter och sociala möten. 

Detta leder enligt undersökningen till både yrkesmässig kompetensutveckling och personlig 

utveckling vilket bidrar till flexibilitet och valmöjligheter för den anställde när det gäller att 

kunna kombinera arbete och övrigt liv. De negativa resultaten som framkom var att de 

anställda upplevde ekonomisk otrygghet, brist på ansvar och inflytande och direkt 

kompetensutveckling. De anställda upplevde även att de saknade kontinuitet i sina sociala 

relationer. Den främsta skillnaden mellan de som intervjuades, enligt författarna, låg i om de 

anställda arbetade frivilligt eller inte, det vill säga ofrivilligt, som ambulerande personal. Det 

var avgörande för att trivas med att arbeta som uthyrd, eftersom ”frivilliga” väljer 

arbetsformen för att kunna förena arbete och övriga delar av sina liv. De som arbetar 

”ofrivilligt” satte större värde på ekonomi och karriärmöjligheter än de ”frivilliga”. Ett annat 

viktigt resultat som handlar om den personalansvariges roll när det gäller uthyrdas upplevelse 

av sin psykosociala arbetsmiljö. De förväntningar som uthyrda har på sin personalansvarige 

som socialt stöd kan vara svåra att leva upp till då de inte träffas varje dag. Chefen på 

kundföretaget kan inte heller ge det stödet eftersom hon/han är medveten om att personal som 

hyrs in är där en begränsad tid.  

I en brittisk studie, Relations, commitment and satisfaction in agency and permanent workers, 

undersökte David Biggs & Stephen Swailes (2005) nivån av det psykologiska tillståndet som 

karakteriserar den anställdes relation och engagemang med en organisation (”organizational 

commitment”) hos uthyrningspersonal i jämförelse med fast anställda. I studien nämnde 
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författarna att tidigare forskning visat att uthyrda med hög grad av ”commitment” blir mer 

accepterade hos fast anställda då de delar varandras värderingar. Mot bakgrund av detta ville 

Biggs & Swailes undersöka relationen mellan dem. För att utföra undersökningen krävdes fast 

anställda och uthyrningspersonal med samma förutsättningar, det vill säga en arbetsplats med 

jämförbara grupper av fast anställda och uthyrningspersonal. Författarna valde därför att 

genomföra undersökningen på ”call centre” där anställda utför samma typ av arbete oavsett 

vilken typ av anställningskontrakt de har. I undersökningen utfördes även semi-strukturerade 

intervjuer med 17 uthyrningsanställda och 5 fast anställda samt 7 arbetsgivare.  Resultatet 

visade att bland uthyrda fanns en signifikant lägre nivå av ”organizational commitment” i 

jämförelse med fast anställda. Signifikanta samband fanns mellan ”organizational 

commitment”, känslan av att vara värdefull och jobbtillfredsställelse. Biggs & Swailes 

konstaterade att hur en anställd värderar sin egen arbetsposition kan associeras med 

”organizational commitment”. Studien visade att det viktiga är relationen mellan grupperna 

och att en dålig relation kan reducera ”commitment” och tillfredsställelse. Författarna menar 

att arbetsgivare måste vara medvetna om att det kan förekomma fientliga influenser mellan 

uthyrda och fast personal och att det är viktigt att inkorporera uthyrda i organisationen för att 

det stödjer deras ”commitment”(Biggs och Swailes, 2005). 

Robinson, Kraatz & Rousseau (1994) har i studien ”Changing obligations and the 

psychological contract: a longitudinal study” undersökt nyanställdas syn på de skyldigheter 

de själva och deras arbetsgivare har och hur förändringar i dessa förväntningar förändras över 

tid. Undersökningen baserades på ett frågeformulär som behandlade anställdas syn de 

ömsesidiga förväntningar som finns mellan den anställde och arbetsgivaren. I undersökningen 

skickade man ut frågeformuläret vid två tillfällen, 1987 och 1989 för att kunna mäta hur 

individen uppfattar skyldigheter när de först anställs och sedan när de varit anställda i två år. 

Efter att resultatet tagits fram kunde författarna se att förväntningarna förändrats avsevärt 

under de första åren som anställd. Resultatet tyder på att förväntningarna förändras över tid. 

De anställda känner att deras skyldigheter minskar mot företaget men att företaget samtidigt 

ger mer. Författarna kom även fram till att brott mot det psykologiska kontraktet har en 

inverkan på vad den anställde upplever sig ha för skyldigheter men att det inte påverkade de 

skyldigheter arbetsgivaren har mot arbetstagaren i samma utsträckning. De diskuterar även 

varför arbetsgivare misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter eftersom detta påverkar den 

anställdas tillit till organisationen. Författarna menar att de ömsesidiga förväntningar anställda 

och arbetsgivare upplever i början av en anställning förändras under de första åren i 

organisationen. Hos dem som upplever att organisationen brutit ett löfte uppstår bristande 

tilltro till ledningen, otrygghet och låg lojalitet. Författarna föreslår i undersökningen att 

arbetsgivare måste vara uppmärksamma på hur deras handlingar kan upprätthålla de 

psykologiska kontrakten istället för att stjälpa dem. Detta för att uppnå samstämmighet mellan 

individens och organisationens mål. Att förstå hur en anställd upplever skyldigheter är lika 

viktigt som själva skapandet av kontraktet. Genom att visa hur brott mot kontraktet kan 

påverka dessa upplevelser visar författarna hur viktig relationen är mellan arbetsgivarens 

handlingar och den anställdes upplevelser. 
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McLean Parks, Kidder och Gallagher (1998) har i deras studie Fitting square pegs into round 

holes: mapping the domain of contingent work arrangements onto the psychological contract 

integrerat två skilda men ändå förenliga områden, det psykologiska kontraktet samt 

arbetsplatsens natur. Studiens syfte var att få en djupare förståelse för hur det psykologiska 

kontraktet ter sig i olika anställningsformer. De vidareutvecklade därmed den teoretiska 

grunden för det psykologiska kontraktet och dess dimensioner: stabilitet, omfattning, 

gripbarhet, fokus, tidsperspektivet, partikularism samt hur dessa påverkar anställdas attityder 

och beteenden i arbetssituationen och på arbetsplatsen. Studien är inte empirisk utan 

begreppsmässig, vilket innebär att författarna tittat på tidigare forskning om tillfälligt 

anställda. Deras bidrag till forskningen om psykologiskt kontrakt är att de har vidareutvecklat 

dess karaktär och delat in det psykologiska kontraktet i dimensioner som är mer 

generaliserbara och applicerbara på arbetssituationer i allmänhet oberoende av 

anställningsform och anställningstyp.  

 

3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Den tidigare forskning vi presenterat i detta kapitel behandlar bemanningsanställda och deras 

villkor i arbetslivet. En studie visade på att det fanns likheter mellan uthyrda 

tillsvidareanställda på ett uthyrningsföretag och de som söker korttidsanställningar via 

arbetsförmedlingen. Tre av fyra i båda grupperna önskade en stationär tillsvidareanställning. 

Studien visade även på olikheter mellan jämförelsegrupperna då uthyrningspersonalen 

upplevde mindre otrygghet, mer socialt stöd och uppvisade även mindre psykiska 

ohälsosymptom. Studier har även visat på att upplevelser av arbetet, allmän trivsel och 

symptom på ohälsa för uthyrningspersonal är relaterat till om individen arbetar frivilligt eller 

ofrivilligt inom bemanningsbranschen. Parallellt med ovan nämnda studie utfördes en 

kvalitativ undersökning var man undersökte de som hade angett att de arbetade frivilligt eller 

ofrivilligt som uthyrd personal inom bemanningsbranschen. Syftet med studien var att få fram 

teoretiska dimensioner genom att undersöka de uthyrdas upplevelse av arbetssituationen. Man 

fann att den uthyrda personalen anser sig arbete vara omväxlande, vilket i sin tur leder till 

kompetensutveckling och personlig utveckling. Det visade sig även att de uthyrda upplevde 

ekonomisk otrygghet samt brist på ansvar och inflytande. Studien visade även att de uthyrda 

upplevde brist på socialt stöd av chefer både hos uppdragsgivaren och på 

bemanningsföretaget.  

En brittisk studie utfördes med syfte att undersöka relationen mellan uthyrd personal från ett 

bemanningsföretag och de fast anställda samt deras nivå av ”commitment”. Resultatet av 

studien visade att det fanns en lägre nivå av ”commitment” bland den uthyrda personalen. 

Forskarna framhåller därmed vikten av att uppdragsgivaren inkorporerar den uthyrda 

personalen i organisationen som ett led i att öka nivån av ”commitment” bland alla anställda.    
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En studie genomfördes i syfte att undersöka nyanställdas syn på de skyldigheter de själva och 

deras arbetsgivare har och hur förändringar i dessa förväntningar ändras över tid. Studien 

resulterade i att de anställda känner att deras skyldigheter gentemot företaget minskar mot 

företaget men att de upplever att företaget ger mer. De ömsesidiga förväntningarna mellan 

arbetsgivaren och den anställde förändras under de första åren och det är därför väsentligt att 

arbetsgivaren upprätthåller det psykologiska kontraktet.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I följande kapitel presenteras de teoretiska begrepp vi fann vara återkommande i tidigare 

forskning och som ansåg vara relevanta att använda oss av i undersökningen. Kapitlet inleds 

med att förklara det teoretiska begreppet psykologiskt kontakt följt av begreppen 

”organizational commitment” och socialt stöd.  

 

4.1 Begreppet psykologiskt kontrakt 

 

En anställning har en formell sida som innefattar de lagar och avtal som reglerar den, men den 

har även en informell sida. Den informella sidan innebär till exempel förtroenden och 

förväntningar på arbetsplatsen, sådant som styrs av relationer och informella villkor samt hur 

dessa tolkas av individerna (Isaksson, 2001:175 i Aronsson & Karlsson, 2001). Begreppet 

psykologiskt kontrakt används för att beskriva en del av den informella sidan på en 

arbetsplats. Det började användas som ett begrepp på 1960-talet av Argyris som menade att 

det finns en oskriven överenskommelse mellan individen och organisationen. Den vanligaste 

definitionen har utformats från Denise Rousseau som beskrev ett psykologiskt kontrakt som 

de förväntningar en anställd har på arbetsgivaren samt de förväntningar den anställde tror 

arbetsgivaren har på denne. Det kan röra sig om uttalade löften om till exempel löner och 

förmåner men innefattar även hur en anställd tolkar outtalade löften som till exempel 

karriärmöjligheter. Ett psykologiskt kontrakt är inget statiskt tillstånd utan är föränderligt dels 

över tid och dels i relation till vad motparten gör (Isaksson, 2001:177 i Aronsson och 

Karlsson, 2001). 

Ett psykologiskt kontrakt består av vad individen uppfattar som rättigheter och skyldigheter 

och kan beskrivas i termer av innehåll. För att kunna dela in psykologiska kontrakt i olika 

typer utformade Rousseau olika kategorier. Hon talar om transaktionella respektive 

relationella kontrakt. Respektive kontraktform kan bedömas utifrån fem dimensioner: 

innehåll, tid, stabilitet, omfattning och påtaglighet (se fig. 2). Enligt indelningen tycks 

anställningsform ha betydelse för innehåll och bredden i det psykologiska kontraktet. 

Tillfälligt anställda och nyanställda har både mer begränsade förväntningar på arbetsgivaren 

och ser sitt arbete i materiella termer då de arbetar i utbyte för en lön. Deras psykologiska 

kontrakt överensstämmer därför med kriterierna för det transaktionella kontraktet. Rousseau 

beskriver det transaktionella kontraktet som ”a fair day's work for a fair day's pay” (Rousseau, 

1995:91). Enligt Rousseau är bemanningsföretag typiska företag som erbjuder andra 

organisationer att skapa rena transaktionella kontrakt med de anställda.  Tillsvidareanställda 

har andra förväntningar på arbetsgivaren eftersom deras anställning inte är tidsbegränsad.  

Förväntningarna blir därför mer vaga, då det för tillsvidareanställda i större utsträckning rör 

sig om utvecklingsmöjligheter, stöd etc istället för rent materiella behov. I gengäld har 
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tillsvidareanställda en högre motivation och lojalitet gentemot organisationen och placeras in 

under det relationella kontraktet (Rousseau, 1995:91-92). 

 Transaktionellt kontrakt Relationellt kontrakt 

Innehåll Ekonomiskt 

Yttre (materiella) 

Ekonomiskt 

Inre (icke-materiella) 

Socio-emotionellt 

Tidsperspektiv Tidsbegränsat Utan tidsgräns 

Stabilitet Statiskt Dynamiskt 

Omfattning Snävt Genomgripande  

och mångsidigt 

Påtaglighet Offentligt 

Lätt observerbart 

Subjektivt tolkat 

Underförstått 

Figur 2: Kategorier och dimensioner av psykologiskt kontrakt 

Källa: Isaksson i Aronsson och Karlsson (2001:180) 

 

Isaksson skriver att det inte är givet att ett relationellt kontrakt är bättre än ett transaktionellt, 

utan det beror på vad den anställde har för förväntningar (Isaksson, 2001:180 i Arsonsson och 

Karlsson, 2001).  

De fem dimensioner som Rousseau skapade tar McLean Parks, Kidder & Gallagher (1998) ett 

steg längre genom att dela in ”psykologiskt kontrakt” i ytterligare några dimensioner 

beroende på hur olika kontrakt skiljer sig åt i förhållande till typ av anställning och 

anställningsrelation. McLean Parks m. fl. påpekar att det är viktigt att förstå ett kontrakts olika 

dimensioner för att förstå likheter och skillnader mellan olika typer av arbetsplatser för att de 

olika dimensionerna påverkar attityder och beteenden.  

Fokus (Focus): I de flesta anställningar erbjuder den anställde arbetskraften i utbyte mot 

ekonomisk ersättning i form av lön och förmåner. De mänskliga relationerna är dock en viktig 

del på de flesta industriländers arbetsplatser. Av den anledningen har den ekonomiska 

dimensionen lite varians och är därför inte tillräcklig för att förstå tillfälligt anställdas 

arbetssituation. (jmfr transaktionella) Fokus, som i Rousseaus indelning benämns som 

innehåll, bör därför riktas mot den andra dimensionen, i vilken grad det psykologiska 

kontraktet innehåller socio-emotionella delar. Detta innebär alltså i vilken utsträckning den 

anställde utöver ekonomisk ersättning värdesätter emotionella utbyten såsom exempelvis 

vänskap, respekt, ärlighet och lojalitet.  
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Tidsperspektivet (Time frame): Tidsperspektiv behandlar den anställdes syn på anställningens 

varaktighet. Frågan är om den anställde uppfattar att relationen kommer bli kort eller 

långvarig samt om den anställde är medveten om när anställningen kommer att upphöra. Detta 

påverkar hur det psykologiska kontraktet upplevs, och olikheter finns mellan både 

tillsvidareanställda och tillfälligt anställda.  

Stabilitet (Stability): Det psykologiska kontraktets stabilitet visar på om kontraktet är statiskt 

eller om det är formbart och kan utvecklas. Ett statiskt och stabilt kontrakt är svårt att förändra 

utan det måste till någon form av omförhandling. Om kontraktet är dynamiskt och instabilt är 

det formbart och går åt utvecklas utan omförhandling.  

Omfattning (Scope): Denna dimension används för att fånga individens arbete samt huruvida 

det inverkar på privatlivet eller inte. Ett kontrakt med liten omfattning kännetecknas av att den 

anställde tydligt kan separera arbete från privatliv. Ett psykologiskt kontrakt med stor 

omfattning däremot, kännetecknas av att arbetet inverkar på privatlivet och att den anställde 

identifierar sig med sitt arbete. Arbetat har då också en stor betydelse för den anställdes 

självkänsla. Har de anställda identitet och självkänsla i arbetet blir de mer fästa vid 

organisationen. 

Påtaglighet (Tangibility): Det psykologiska kontraktets grad av påtaglighet handlar om i 

vilken utsträckning den anställde anser att kontraktets villkor är tydligt definierade. Ett 

psykologiskt kontrakt med en hög grad av påtaglighet innebär det att det klart och tydligt 

framgår vilka villkor som gäller för utbytesrelationen. Om villkoren måste tolkas och är 

otydliga betyder det att kontraktets påtaglighet är liten, och då är kanske den anställde inte 

införstådd med vad kontraktet går ut på. En viktig aspekt är huruvida kontraktet är konkret 

och observerbart i förhållande till utomstående parter. Tillfälligt anställdas psykologiska 

kontrakt tenderar att vara mer påtagliga än andra anställdas.   

Particularism: Begreppet innebär i vilken grad den anställde upplever utbytet inom kontraktet 

som unikt och vilka resurser det är som man får ta del av. Hur kan utbytet bidra till ett 

symboliskt värde? Ett exempel på detta kan vara att den anställde får skräddarsydda 

arbetskläder att använda i sitt arbete. Exempel på patrikularism är arbetsuppgifter, talang, 

färdigheter och lojalitet (McLean Parks m.fl. 1998). 

På grund av att begreppet psykologiskt kontrakt är svårt att klart och entydigt definiera är det 

även svårt att undersöka brott mot det. Isaksson (2001:182–183 i Aronsson och Karlsson, 

2001) beskriver hur det psykologiska kontraktet hänger samman med tillit. Tillit skiljer sig 

mellan dem som känt varandra länge och mellan dem som har en ny relation. Av den 

anledningen kan tillit kopplas samman med att individer med kortvarig anställning har ett mer 

avgränsat psykologiskt kontrakt än de som arbetat länge på en arbetsplats. Detta hänger 

således även samman med brott av kontraktet då de med kortvarig eller ny anställning har en 

annan typ av tillit till arbetsgivaren vilket ger andra konsekvenser vid brott av kontraktet. 

Isaksson beskriver även hur konsekvenserna av brottet blir olika beroende på hur högt 

förtroendet var från början. Exempelvis kan personer som känner en hög tillit lyssna till 

motpartens förklaringar, tolerera mindre brott och eventuellt försöka hitta en ny nivå av tillit 
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och återställa förtroendet. Om det inte finns en stark tillit är risken större att det psykologiska 

kontraktet bryts helt ifall någon bryter eller avviker från det.  

Som tidigare nämnts består ett kontrakt av löften. Jacobsen & Thorsvik (1998:300) beskriver 

vikten av att förstå varför människor håller vad de lovar. De menar att det viktigaste för löften 

på arbetsplatser, är att organisationens mål accepteras. Arbetstagaren arbetar mot dessa mål i 

utbyte mot materiell belöning. Arbetsgivarna ger även signaler om andra belöningar i form av 

till exempel utveckling eller avancemang. Dessa signaler fångas upp av de anställda och blir 

en del av det informella kontraktet. Om inte organisationen lever upp till arbetstagarens 

förväntningar uppfattas det som löftesbrott och påverkar viljan att prestera hos den anställde. 

På grund av att ett psykologiskt kontrakt är föränderligt och påverkas av hur motparten agerar 

så kan den här typen av överenskommelsen mellan arbetstagare och arbetsgivare lätt brytas. 

Kahlke & Schmidt (2002: 27-29) betonar att det psykologiska kontraktet bör, på grund av 

dess föränderlighet, omförhandlas under karriärförloppet. När relationer förändras sker 

samtidigt förändringar av de förväntningar som finns mellan anställd och arbetsgivare.  

 

4.2 Begreppet ”Organizational Commitment” 

 

Allen & Meyer (1997:1-3) har studerat känslan av tillhörighet samt engagemang till en 

organisation, ”organizational commitment” sedan 1980-talet. I deras bok Commitment in the 

Workplace fokuserar de på vilken relation man har till organisationen där man arbetar, hur 

den kontakten etablerades, hur relationen påverkar de anställdas beteende och välmående 

samt hur det bidrar till organisationens effektivitet.    

Vad kännetecknar då en anställd som känner commitment till en organisation? Det finns olika 

beskrivningar på detta. Vissa menar att en anställd som känner commitment är en person som 

stannar i organisationen i vått och torrt, delar organisations mål och visioner, samt inte drar 

sig inte för att arbeta övertid. Ur organisationens perspektiv kan en anställd som känner 

commitment även få negativa konsekvenser. Det kan leda till att man accepterar ett tillstånd i 

organisationen som egentligen skulle behöva förändras eller att den anställde förväntar sig 

något tillbaks i gengäld mot att hon/han investerar av sig själv och sin tid i företaget, som 

företaget kanske inte kan erbjuda. Det kan även finnas negativa sidor av att en anställd känner 

commitment till en organisation. Exempelvis kan en person som känner commitment till sin 

organisation låta ens arbete ta för mycket av ens tid, vilket går ut över ens privatliv. Dessutom 

kan en person som känner stark commitment till en organisation bli så uppe i sitt arbete och 

allt vad det innebär att hon/han inte bryr sig om att utvecklas utanför ens arbetsuppgifter utan 

blir ett med sitt jobb (Allen & Meyer 1997:4-5). 

Det har vida diskuterats om commitment är betydelsefullt längre. Allen & Meyer (1997) 

lägger fram flera argument till varför commitment fortfarande är av stor vikt att undersöka i 

arbetslivet. För det första blir organisationer mer effektiviserade och de anställda bli mer 

flexibla och då blir personalen samt deras behov att känna commitment ännu viktigare. För 
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det andra finns det många företag som utkontrakterar sina anställda på olika projekt till andra 

företag men det är fortfarande väsentligt att de anställda känner commitment till arbetsgivaren 

då det är de anställda som gör dem framgångsrik. Deras tredje och sista argument menar 

Allen & Meyer att commitment utvecklas av sig självt då det ligger i människans natur att 

söka efter tillhörighet till något. Om en person inte känner commitment till sin organisation 

kommer hon/han sannolikt inte investera av sig själv i organisationen (Allen & Meyer, 

1997:4-7). 

För att klarlägga begreppet commitment har Allen & Meyer (1997) delat in commitment i två 

olika riktningar. Den ena riktningen handlar om att commitment mellan en organisation och 

en anställd kan te sig på olika sätt. Den andra riktningen innebär att man försöker urskilja vad 

som gör att en person känner commitment till organisation. Till en början skiljde man mellan 

”attitudinal commitment” och ”behavioral commitment”. ”Attitudinal commitment” innebär 

att man fokuserar på hur en anställd ser på relationen med organisationen. Den anställde har 

en viss attityd gentemot organisationen, till exempel att man delar organisationens 

värderingar. ”Behavorial commitment” innebär att individer fastnar i en organisation av en 

anledning samt hur de väljer att hantera detta.  Individen blir ”committed” till en organisations 

specifika handlingsförlopp. Allen & Meyer nämner att de är svårt att hitta en bra definition på 

begreppet commitment men de hittade en gemensam nämnare bland de olika existerande 

definitionerna: ”the view that commitment is a psychological state that characterizes the 

employee’s relationship with the organization, and has implications for the decision to 

continue membership in the organization”. De menar att det som skiljer definitionerna åt är 

det psykologiska tillståndet och de skapade därför en modell med tre komponenter av 

commitment som vardera karakteriseras av ett psykologiskt tillstånd. De vidaretuvecklade 

riktningen om ”attitudinal commitment” genom att dela in det i tre komponenter (Allen & 

Meyer, 1997:8-13). 

Affective commitment – syftar till den anställdes känslomässiga band med, identifikationen 

med samt hur mycket man engagerar sig eller är involverad i företaget. Individer med en stark 

”affective commitment” fortsätter arbeta i organisationen för att de vill det (Allen & Meyer, 

1997:11). Allen & Meyer fann genom sina undersökningar att en person med en stark 

”affective commitment” till organisationen är mer värdefulla för organisationen än de som har 

en svag commitment, genom att de inte är frånvarande från jobbet så ofta samt att de arbetare 

hårdare (Allen & Meyer, 1997:38-40). 

Continuance commitment – innebär att den anställda har en medvetenhet om vilka 

konsekvenser det får om de lämnar organisationen. De som känner ”continuance 

commitment” till organisationen stannar i organisationen för att de känner att de måste(Allen 

& Meyer, 1997:11). De som har stark ”continuance commitment” till organisationen tenderar 

att vara sämre på att bidra till organisationen, engagera sig mindre i organisationen och dess 

medarbetare, samt att bete sig på ett dysfunktionellt sätt. Det spekuleras i om de som känner 

stark ”continuance commitment” gör detta på grund av att de känner sig fångade i 

organisationen, att de måste stanna kvar. Om de känner sig fångade kan en negativ känsla 

gentemot organisationen skapas (Allen & Meyer, 1997:38-40). 
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Normative commitment – menas med att den anställde känner att de måste stanna inom 

organisationen för att de bör göra det ur en moralisk aspekt (Allen & Meyer, 1997:11). 

Studier visar även att känna ”normative commitment” till organisationen har ett positivt 

samband med hur man själv uppfattar sin arbetsinsats (Allen & Meyer, 1997:38-40). 

En anställd kan känna commitment till en organisation på olika sätt och behöver inte 

nödvändigtvis tillhöra en av de tre komponenterna utan kan relatera sig till alla tre. En person 

kan känna ett starkt band till företaget men även att hon/han bör stanna inom organisationen 

av moraliska skäl. Modellen skapades som ett led i att förstå vad som utvecklar 

”commitment”, vilka konsekvenser det får samt hur man leder en organisation för att generera 

”commitment” till organisationen bland de anställda (Allen & Meyer, 1997:13). 

 

4.3 Begreppet socialt stöd 

 

Socialt stöd är ett centralt begrepp i Robert Karaseks krav- och kontrollmodell som har sin 

utgångspunkt i att beteendet på arbetsplatsen påverkas av möjligheten att själv kunna 

kontrollera sitt eget arbete och dess arbetsuppgifter. Modellen bygger på att låga respektive 

höga arbetskrav och egen kontroll kan kombineras och på så vis skapa olika typer av arbeten, 

aktiva arbeten, passiva arbeten, högstressarbeten och lågstressarbeten. Karaseks modell har 

vidareutvecklats av Jeff Johson som har lagt till ytterligare en dimension, socialt stöd. Johsons 

visade att socialt stöd påverkar den anställdes arbetssituation dels genom att det tillfredsställer 

det basala behovet av umgänge samt känsla av samhörighet vilket kan bidra till att det 

förhindrar obalans mellan arbetskrav och egenkontroll (Hansen & Larsens 2002:133-136). 

James S House (1981:15-35) har studerat vilken effekt det sociala stödet har på stress i 

arbetslivet. House menar att det finns två huvudeffekter av socialt stöd, det kan förbättra hälsa 

och välmående genom att tillgodose betydelsefulla mänskliga behov av trygghet, social 

kontakt, gillande och tillhörighet samt minska stressnivån i arbetet på olika sätt och därmed 

förbättra hälsan. House delar in socialt stöd i fyra huvudgrupper:  

Instrumentellt stöd betyder att man på ett handgripligt sätt får hjälp i jobbet om det skulle 

behövas. Exempel på instrumentellt stöd är pengar, tid eller arbetskraft. Det kan till exempel 

vara att det kallas in extrapersonal när arbetsbelastningen är hög.  

Informativt stöd innebär att arbetskamrater och chefer hjälper till med råd, direktiv eller 

förslag så att man lyckas med en uppgift som är för svår att klara av på egen hand. Denna 

form av stöd ökar kompetensen och självkänslan stärks.  

Värderande stöd i form av ”feedback” eller bekräftelse betyder att personer på arbetsplatsen 

talar om hur bra man presterar. Det är ett effektivt sätt att höja både motivationen och 

yrkeskunnandet.  
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Emotionellt stöd tillgodoser behovet av trygghet, gemenskap, och uppskattning. Det kan till 

exempel vara den support du får av arbetskamrater vid en dålig dag. Det innebär att man visar 

empati, omtanke, kärlek och förtroende för någon annan. Det emotionella stödet främjar också 

välbefinnande och hälsa. 

4.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel har vi presenterat våra valda teorier och sammanfattar här kortfattat deras 

innebörd. Begreppet psykologiskt kontrakt innefattar de ömsesidiga förväntningar som finns 

mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Det kan röra sig om uttalade löften, såsom löner 

och förmåner men även outtalade löften såsom till exempel karriärmöjligheter. Ett 

psykologiskt kontrakt är inget statiskt tillstånd utan är föränderligt dels över tid och dels i 

relation till vad motparten gör. Det är viktigt att det psykologiska kontraktet upprätthålls och 

omförhandlas. ”Organizational commitment” innebär att det är det psykologiska tillståndet 

hos den anställde som avgör huruvida den känner ett band till organisation samt vad för motiv 

hon/han har till att stanna inom organisationen. Allen & Meyer (1997) har delat in begreppet 

”organizational commitment” i tre komponenter, affective commitment, continuance 

commitment och normative commitment för att urskilja det psykologiska tillståndet. Det 

psykologiska tillståndet hos den anställde kan påverkas av vilken grad av socialt stöd hon/han 

får av sin arbetsgivare. Socialt stöd påverkar den anställdes arbetssituation dels genom att det 

tillfredsställer det basala behovet av umgänge samt känsla av samhörighet. House(1981) 

menar att det finns två huvudeffekter av socialt stöd, det kan förbättra hälsa och välmående 

genom att tillgodose betydelsefulla mänskliga behov av trygghet, social kontakt, gillande och 

tillhörighet. Socialt stöd kan ges i olika former, instrumentellt, informativt, värderande och 

emotionellt och har olika påverkan på den anställde.     
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5. Metod 

 

I följande avsnitt kommer en metodmotivering och diskussion föras utifrån den undersökning 

som rapporten grundas på. 

 

5.1 Inledning och motiv för kvalitativ metod 

 

Undersökningen på bemanningsföretaget inleddes med ett telefonsamtal till HR-avdelningen. 

Vi lade fram vårt förslag, att undersöka känslan av tillhörighet till arbetsgivaren hos 

ambulerande tjänstemän. HR-avdelningen ställde sig positiv till vårt förslag och 

rekommenderade oss att kontakta affärsområdeschefen. Därefter besökte vi kontoret för ett 

möte med affärsområdeschefen och vi fick en del råd och tips om hur vi på bästa sätt skulle gå 

vidare med undersökningen. Vid mötet bestämdes även att affärsområdeschefen skulle vara 

vår kontaktperson på bemanningsföretaget. Tillsammans med vår kontaktperson bestämdes att 

vi skulle intervjua tre konsultchefer och sex konsulter. Kontaktpersonen rådde oss att kontakta 

kontorschefen för att få ett godkännande dels för att utföra undersökningen, dels få tillstånd 

att intervjua konsultcheferna och konsulterna. Kontorschefen hänvisade oss vidare till 

teamledaren. Tillsammans med teamledaren bestämdes att vi skulle intervjua henne/honom 

och ytterligare två konsultchefer i en gruppintervju. Det bestämdes även att teamledaren 

skulle bli vår kontaktperson istället för affärsområdeschefen. Vi fick även presenterat en 

kvantitativ undersökning som företaget hade genomfört under hösten 2008. Undersökningen 

visade olika förbättringsområden som bemanningsföretaget behövde arbeta vidare med. De 

förbättringsområden vi tyckte var intressant i förhållande till vår uppsats handlade om 

feedback och tillhörighet mellan uthyrningspersonalen och bemanningsföretaget.  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats i denna undersökning. Precis som Trost 

(2004:13) skriver har vi låtit vårt syfte samt vårt val av teoretiska perspektiv styra valet av 

undersökningsmetod. Vårt syfte var att få en förståelse för känslan av tillhörighet hos 

ambulerande tjänstemän, vilket vi inte såg som möjligt att undersöka med en kvantitativ 

studie. Hartman skriver hur ”kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå 

förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 1998:238). En 

kvalitativ metod bidrar till en mer djupgående förståelse för upplevelser och uppfattningar. 

Valet att använda en kvalitativ ansats ger möjlighet till en djupare förståelse av de 

ambulerande tjänstemännens tillhörighet till sin arbetsgivare. I syfte att fånga de anställdas 

upplevelser och uppfattningar valde vi kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer 

kännetecknas av mötet mellan intervjupersonen och forskaren och den relationen dem emellan 

i samtalet (Widerberg 2002:16). 
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5.2 Val av intervjupersoner 

 

I mötet med teamledaren kom vi överens om att först genomföra en gruppintervju med tre 

konsultchefer. Avsikten med gruppintervjun var att få en inblick i chefernas arbete med 

konsulterna ser ut samt hur de deltagande konsultcheferna själva tänker kring sin relation med 

sin grupp av anställda. Intervjuns mål var att vi skulle få en vidare förståelse för 

bemanningsföretaget eftersom varje ambulerande tjänsteman är knuten till en konsultchef. 

Inför intervjun arbetade vi fram en intervjuguide som vi utformades utifrån våra egna tankar 

och funderingar kring arbetet som konsultchef. Vi ville få en uppfattning om hur 

konsultchefen upplever relationen mellan sig själva och konsulterna samt vad de har för 

riktlinjer att följa i egenskap av konsultchefer.  

Vid urvalet av intervjupersonerna bland de ambulerande tjänstemännen fick vi en lista av 

teamledaren på bemanningsföretaget över de ambulerande tjänstemän som arbetat längre än 

sex månader. Det fanns både personer som arbetat hos flera kunder, hos en kund, ensamma 

från bemanningsföretaget och tillsammans med andra från bemanningsföretaget. När vi gjorde 

vårt urval var vi dock inte medvetna om de anställdas bakgrund och förutsättningar. Vi gjorde 

vad Trost benämner som bekvämlighetsurval och vi ringde de anställda på måfå (Trost, 

2004:120). De som svarade jakande på frågan om att delta är de som ingår i undersökningen. 

Vid samtalet med de ambulerande tjänstemännen presenterade vi oss som studenter vid 

Högskolan i Halmstad samt informerade om att ville undersöka hur ambulerande tjänstemän 

upplever tillhörighet. Vi var noga med att berätta att intervjun var på vårt initiativ samt att 

deras medverkan skulle vara anonym för bemanningsföretaget redan vid första kontakten. De 

anställda gav sitt medgivande till att delta i intervjuer, vilket kan ses som ett informerat 

samtycke (Denscombe, 2000:130). I samband med att vi ringde upp intervjupersonerna 

frågade vi även om de tillät att intervjun spelades in. Vi betonade att endast vi skulle lyssna på 

intervjuerna som ett hjälpmedel för att ta fram resultatet vilket de gav sitt medgivande till. 

Vidare nämns inte intervjupersonerna eller företaget vid namn i uppsatsen för att ytterligare 

stärka sekretessen. Intervjuguiden för konsulterna utarbetades genom en ”mindmap” vi 

utformat för att få svar på vad som skapar tillhörighet. Vår ”mindmap” bestod av de teorier vi 

tänkt använda oss av, såsom psykologiskt kontrakt, ”commitment” och socialt stöd samt vår 

egen kunskap kring ämnet. Vi tittade även på andra intervjuguider som behandlade vårt ämne 

för att få inspiration. I syfte att få en bra struktur på vårt intervjumaterial delades guiden in i 

följande teman: bakgrundsfrågor, introduktion, kontakten med konsultchefen uppfattning om 

arbetsgivaren samt hur är det att arbeta som konsult. Widerberg (2002:68) betonar att det kan 

vara en fördel att ha gjort en skiss som används som underlag för att få en mer mångskiftande 

och givande intervjuguide.  
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5.3 Intervjusituationer 

 

Inför intervjuerna skickade vi ett mail till varje respondent som meddelat att de ville delta. I 

mailet berättade vi kort om oss själva, vår undersökning samt tackade på förhand för deras 

bidrag. I mailet gav vi dem fyra områden som vi uppmanade dem att fundera på inför 

intervjun: Vad tycker du om introduktionen när du anställdes? Hur är det att jobba som 

konsult? Vad har du för uppfattning om din arbetsgivare? Hur ofta och i vilka ärenden är du i 

kontakt med din arbetsgivare? 

Widerberg (2002:93) framhåller betydelsen av att intervjuer genomförs utanför arbetsplatsen 

då intervjupersonen annars kan ha problem att koppla av och framför allt göra sig fri från 

arbetet. Först var tanken att vi skulle intervjua konsulterna på bemanningskontoret, vi tänkte 

att det skulle underlätta för dem. Det slog oss sedan att de dels kunde stöta på sina 

konsultchefer och dels att det var bättre att genomföra intervjuerna utanför arbetsgivarens 

område. Vi träffade intervjupersonerna på ett café för att det var en neutral miljö. Varje 

intervju varade mellan 45 minuter och en timme. Vid samtliga intervjuer använde vi oss av en 

semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att man behandlar ett visst antal ämnen som 

utgör grunden i intervjun. En semistrukturerad intervju ger dock möjligheten att avvika från 

mallen allteftersom ytterligare frågor uppkommer under intervjuns gång, samt att det ger 

respondenterna en chans att utveckla sina tankar och idéer (Denscombe, 2000:135).  

 

5.4 Analysmetod 

 

När vi behandlade materialet gjorde vi det utifrån tre steg som Trost (2004:125) beskriver. 

Det första steget var att vi samlade in materialet genom intervjuer som sedan transkriberades. 

Det andra steget var att vi analyserade materialet genom att läsa och lyssna igenom svaren 

medan vi tänkte och diskuterade kring vad vi uppfattat under intervjutillfället. Vi resonerade 

kring vilka generella uppfattningar som framkommit precis efter intervjuerna. Vi 

sammanfattade sedan intervjuerna genom så kallad meningskategorisering. Kvale (1997:174) 

redogör för hur man genom meningskategorisering både kan utveckla kategorier i förväg eller 

låta dem växa fram under analysens gång. När vi behandlade det empiriska materialet  fann vi 

andra teman än de som intervjuguiden baserades på. De teman vi kunde urskilja var: 

Ömsesidiga förväntningar, Anställningens olika karaktär, socialt stöd och kontakt samt 

frivillig eller ofrivillig?. Det tredje steget innebar att det empiriska materialet tolkades och 

analyseras, vilket vi gjorde med hjälp av de teorier som valts ut för att visa varför vissa 

områden är intressanta i undersökningen. 
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5.5. Metoddiskussion 

 

Syftet med undersökningen var att få en förståelse för känslan av tillhörighet hos ambulerande 

tjänstemän. Generellt anser vi att vår metod kunde hjälpa oss att svara på våra frågeställningar 

eftersom vi med hjälp av intervjuer fick en förståelse för intervjupersonernas livsvärld i 

förhållande till deras arbetssituation. När vi behandlade materialet insåg vi att vi fått ett mättat 

resultat då vi ansåg oss kunna urskilja mönster på ett tillfredsställande sätt. En fördel med 

kvalitativ metod i jämförelse med kvantitativ metod är att kvalitativ metod är mer djupgående 

då intervjupersonerna kunde utveckla sina svar och vi fick olika infallsvinklar och åsikter. Vi 

kan i efterhand tänka oss att en kombinerad undersökning med frågeformulär skulle gett oss 

ytterligare information då vi kunnat mäta hur ofta något är förekommande för att sedan förstå 

varför med hjälp av intervjuerna. En kombination med kvantitativ metod hade också gett oss 

möjligheten att undersöka variabler som till exempel personlighet eftersom vi under arbetets 

gång kunde se att sådana variabler verkade kunna inverka på hur intervjupersonerna 

uppfattade sin arbetssituation och känslan av tillhörighet.  

Det instrument vi använde, det vill säga intervjuguiden, var förankrat i teorier vilket vi anser 

styrkte reliabiliteten i undersökningen. Reliabilitet innebär att man får samma resultat varje 

gång man undersöker något (Denscombe 2000:250). För att öka tillförlitligheten i vår 

undersökning har vi använt oss av samma intervjuguide vid samtliga intervjuer. Vid 

användandet av kvalitativ metod är det svårt att få nå en hög reliabilitet eftersom 

datainsamlingen bygger på mötet i intervjusituationen. Det blir också forskarens egen 

tolkning som ligger till grund för analysen. Kvalitativ metod går dock ut på att se variationer 

och nyanser.  Vi hade som ambition att undersöka sex konsulter men vi fick ett bortfall då en 

konsult valde att inte komma till intervjun.  

Validitet innebär att man verkligen undersöker det man hade för avsikt att undersöka. Det 

handlar om i vilken grad forskningsdata och metoderna för att erhålla detta anses precisa, 

korrekta och oklanderliga (Denscombe, 2000:283). Även då vi inser att det fanns ytterliga 

frågor att ställa för att fånga upp känslan av tillhörighet hos de ambulerande tjänstemännen 

anser vi ändå att vi lyckades mäta det vi avsåg att mäta. Våra frågor visade sig fånga upp 

mycket av det vi ville veta och våra teoretiska utgångspunkter har hjälpt oss att förstå 

tillhörighet. Efter arbetet med uppsatsen upptäckte vi också att tidigare forsknings resultat 

påverkat hur vi kunde se på tillhörighet. Det var till stor hjälp för vår förståelse av tillhörighet 

hos ambulerande tjänstemän.  

Ljudupptagningen med diktafon gjorde att vi inte missade någon viktig information. Vi har 

kunnat lyssna på intervjuerna om och om igen när vi transkriberade dem. Ett sätt för oss att 

säkerställa kvaliteten var att vi skrev ut de inspelade intervjuerna ordagrant för att undvika 

feltolkningar av det som berättades för oss. Vi var dock precis som Kvale (1997:5) påpekar 

medvetna om att intervju är ett samspel mellan två människor som utspelas i ett socialt 
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sammanhang med rumsliga, tidsliga och sociala dimensioner, vilket aldrig går att återskapa 

vid transkriberingen av intervjuerna.  

När materialet analyserades hade vi en förförståelse i de teman vi använde oss av i 

intervjuguiden och med hjälp av teorier och tidigare forskning sökte vi mening i dessa teman. 

Redovisningen av vår analys hade därför andra teman som bygger på de mönster som uppkom 

under arbetet med materialet. I syfte att genomföra denna studie med hjälp av teorier fann vi 

att teorier om psykologiskt kontrakt, ”commitment” och samt socialt stöd kunde hjälpa oss att 

förstå känslan av tillhörighet hos ambulerande tjänstemän. Med hjälp av dessa begrepp har vi 

kunnat tolka resultatet på ett produktivt sätt. Vi är dock medvetna om att vi som forskare gör 

en subjektiv tolkning av resultatet och att det är något som är utmärkande för kvalitaitv 

forksning. Widerberg skriver att vid kvalitativa intervjuer är vi som forskare det viktigaste 

redskapet då det är vi som tar emot och tolkar informationen (Widerberg, 2002:16) I efterhand 

kan vi däremot säga att eftersom det inte var självklart från början vilka teoretiska 

utgångspunkter vi skulle använda oss av blev undersökningen även en fördjupning i de 

teoretiska begreppen psykologiskt kontrakt och ”commitment”.  
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6. Resultat och analys 

 

I följande kapitel kommer resultatet av intervjun med konsultcheferna presenteras för att få en 

förståelse för hur arbetet på bemanningsföretaget fungerar gentemot de ambulerande 

tjänstemännen samt för att visa hur en introduktion för ambulerande tjänstemän ser ut. Detta 

då det är vid introduktionen mellan de ambulerande tjänstemännen och bemanningsföretaget 

som det informella kontraktet etableras. Vidare kommer resultatet från intervjuerna med de 

ambulerande tjänstemännen presenteras och analyseras med teorier vi valt för att få en 

djupare förståelse för ambulerande tjänstemäns känsla av tillhörighet till arbetsgivaren.  

 

6.1. Resultat av intervjun med konsultcheferna 

 

Konsultcheferna berättar att introduktionen för en ambulerande tjänsteman är standardiserad 

och att konsultcheferna har en mall med visst material som de ska gå igenom. Eftersom 

introduktionen ofta är det tillfälle då konsultcheferna träffar de ambulerande tjänstemännen 

för första gången är det då de kan lära känna dem och därför är introduktionen viktig. Vid 

introduktionen brukar även konsultchefen och de ambulerande tjänstemännen komma överens 

om hur mycket kontakt de ska ha i framtiden. Konsultcheferna berättar att tyngden vid 

introduktionen ligger i de praktiska frågorna såsom löner och ledighet eftersom att arbetet 

som ambulerande tjänsteman är annorlunda i jämförelse med andra arbeten.  

Det finns riktlinjer som säger att konsultcheferna ska träffa de ambulerande tjänstemännen ute 

hos uppdragsgivaren minst en gång i månaden, men det varierar lite beroende på hur 

uppdragsgivaren och den ambulerande tjänstemannen vill ha det.  

Den svåraste utmaningen som konsultchef har är hur de kan bidra till att de ambulerande 

tjänstemännen känner sig som en del av organisationen, bemanningsföretaget. 

Konsultcheferna berättar att de ofta känner att de inte räcker till eftersom de ambulerande 

tjänstemännen ofta upplever att de tillhör uppdragsgivaren som de arbetar hos. De berättar att 

ambulerande tjänstemän som arbetar hos samma uppdragsgivare i många år nästan glömmer 

bort bemanningsföretaget. I vissa fall har de ambulerande tjänstemännen inget behov av 

kontakt med konsultchefen och har inget behov av att känna sig som en del av 

bemanningsföretaget. Vissa ambulerande tjänstemän har som mål att bli anställd på ett visst 

företag och söker sig till bemanningsföretaget av just den anledningen. Konsultcheferna 

beskriver att detta är en viktig aspekt eftersom de ambulerande tjänstemännen gör detta val 

medvetet och att arbetet som konsultchef därför kan vara komplicerat. Vidare framhåller 

konsultcheferna att de tror att tillhörigheten är starkare hos dem som har varit anställda länge 

på bemanningsföretaget. Ambulerande tjänstemän som ”hoppat runt” mycket vill gärna vara 

med och påverka och tycka saker. 
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De förväntningar konsultcheferna tror att de ambulerande tjänstemännen har på dem 

innefattar främst information, tillgänglighet, stöd/support samt regelbunden kontakt. 

Konsultcheferna tror att gemensamma mål är en bidragande källa till tillhörighet och 

samhörighet. Eftersom de ambulerande tjänstemännen arbetar hos olika kunder med olika mål 

och visioner kan detta vara en anledning till att de inte känner att de tillhör 

bemanningsföretaget. Konsultcheferna tror att när de ambulerande tjänstemännen vänder sig 

till dem i första hand så känner de tillhörighet till dem, när de förstår att bemanningsföretaget 

faktiskt är arbetsgivaren.  

 

6.2. Presentation av intervjupersonerna 

 

Vi intervjuade fem ambulerande tjänstemän. Intervjupersonerna var av varierande kön och i 

ålder mellan 27 och 41 år.  

Intervjuperson 1 har arbetat på bemanningsföretaget i ungefär ett och ett halvt år. Hon/han har 

arbetat hos många olika uppdragsgivare med varierande uppdragslängd. Just nu har hon/han 

inget uppdrag. 

Intervjuperson 2 har varit anställd på bemanningsföretaget i ett och ett halvt år och har varit 

på sitt nuvarande uppdrag i ungefär ett år.  

Intervjuperson 3 har varit anställd på bemanningsföretaget i många år och har varit hos en 

mängd olika uppdragsgivare på både på långa och korta uppdrag.  

Intervjuperson 4 har arbetat i många år på bemanningsföretaget. För tillfället arbetar hon/han 

med daglig bemanning, det vill säga byter uppdrag från en dag till en annan 

Intervjuperson 5 har arbetat på bemanningsföretaget i ungefär fyra år. Hon/han har mestadels 

varit på längre uppdrag men har i dagsläget inget uppdrag. 

 

6.3 Ömsesidiga förväntningar 

 

Ett anställningsavtal är ett formellt avtal, men det är även ett avtal om en relation, ett slags 

informellt kontrakt. Rousseau (1995) redogör för att det informella kontraktet finns i form av 

det psykologiska kontraktet där hon beskriver det som de ömsesidiga förväntningar som finns 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Intervjuperson 1 berättar att hennes/hans förväntningar 

är att bemanningsföretaget ska se till de ambulerande tjänstemännens bästa. Intervjuperson 2 

säger att de främsta förväntningarna hon/han har är en marknasmässig lön och att ha samma 

förmåner som andra med motsvarande arbete. Intervjuperson 3 förväntar sig att 

bemanningsföretaget ska ordna intressanta uppdrag som passar hennes/hans kompetens, att de 
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ska informera och uppdatera henne/honom samt höra av sig regelbundet när hon/han är på 

uppdrag.  Intervjuperson 4 berättar att de främsta förväntningar hon/han har är att få 

information om vad som ska göras hos uppdragsgivaren. Intervjuperson 5 förväntningar är att 

det ska vara en rak dialog mellan henne/honom och bemanningsföretaget samt att uppdragen 

ska vara utvecklande.  Rousseau (1995) säger att ett psykologiskt kontrakt kännetecknas av 

vilka förväntningar en anställd har på arbetsgivaren.  Intervjupersonerna i undersökningens 

förväntningar skilde sig ifrån varandra. Detta kan tolkas som att de har olika psykologiska 

kontrakt gentemot arbetsgivaren eftersom de har olika uppfattningar om vad de förväntar sig 

från arbetsgivaren. Rousseau delar in det psykologiska kontraktet efter vilket innehåll det har. 

Då intervjupersonerna har varierande förväntningar på arbetsgivaren så har deras 

psykologiska kontrakt således olika innehåll. 

Rousseau (1995) delar in det psykologiska kontraktet i det transaktionella kontraktet och det 

relationella kontraktet. I det transaktionella kontraktet menar Rousseau (1995) att 

förväntningarna hos en individ som har en tidsbegränsad anställning huvudsakligen 

domineras av materiella förväntningar. Ett transaktionellt kontrakt är även tidsbegränsat och 

lätt att observera. Då våra fem intervjupersoner är tillsvidareanställda på bemanningsföretaget 

så är deras anställningar utan tidsgräns, men när de är på uppdrag och utför arbete hos 

uppdragsgivaren är deras anställningar tidsbegränsade hos uppdragsgivaren. Rousseau (1995) 

beskriver att bemanningsbranschens funktion kan vara att erbjuda andra organisationer rena 

transaktionella kontrakt. Eftersom intervjupersonerna har ett långtidskontrakt med 

arbetsgivaren, bemanningsföretaget, och ett korttidskontrakt hos uppdragsgivaren blir 

anställningens karaktär svår att definiera.  

En av intervjupersonerna, intervjuperson 2, har endast en förväntning på bemanningsföretaget 

och det är att ha en bra lön som enligt henne/honom borde vara marknadsmässig. Denna 

intervjuperson är den enda av de intervjuade som inte har några ytterligare förväntningar på 

arbetsgivaren, än att lönen skulle vara rimlig. Hennes/hans anställning skiljer sig också från 

de andras. Intervjuperson 2 har arbetat länge hos uppdragsgivaren och förväntar sig att 

förmodligen bli överflyttat till dem, det vill säga få en tillsvidareanställning hos 

uppdragsgivaren. Intervjuperson 2 berättar under intervjun att hon/han inte ser 

bemanningsföretaget som sin arbetsgivare utan att uppdragsgivaren är det. Rent formellt är 

arbetsgivaren bemanningsföretaget eftersom hennes/hans anställningsavtal är med dem, men 

hennes/hans egen uppfattning är att hon/han ”tillhör” uppdragsgivaren. En tolkning är att 

intervjupersonens psykologiska kontrakt inte är transaktionellt gentemot uppdragsgivaren. 

Intervjupersonen förefaller ha ett mer relationellt kontrakt till uppdragsgivaren, och ett 

transaktionellt kontrakt till bemanningsföretaget. Rousseau (1995) säger att det relationella 

kontraktets innehåll är mer socio-emotionellt och att dessa kontrakt är utan tidsgräns. De är 

även mer vaga då det rör sig om utvecklingsmöjligheter, stöd etc. I gengäld har personer med 

ett relationellt kontrakt en högre lojalitet och motivation gentemot arbetsgivaren. Även då 

intervjuperson 2 tillhör bemanningsföretaget rent formellt verkar hennes/hans informella 

kontrakt till dem vara svagt och hon/han kände således mer tillhörighet till kundföretaget. Ett 

sätt att förstå detta är att ett kontrakt blir mer relationellt om en person arbetar länge på ett 

företag oavsett hur det formella kontraktet ser ut, detta då förväntningarna blir mindre 
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materiella och mer socio-emotionella. Rousseaus (1995) indelning av de psykologiska 

kontrakten styrker detta, då det relationella kontraktet är utan tidsgräns. Intervjuperson 2 

upplever att arbetet hos uppdragsgivaren är utan tidsgräns, även om det inte är så i formell 

mening, men det finns ett löfte om att det ska bli så i en snar framtid. 

Alla intervjupersoner utom intervjuperson 2 beskriver att de har förväntningar på 

arbetsgivaren, bemanningsföretaget, som är vidare än lönen. Intervjuperson 3 berättar: 

”Jag förväntar mig att de ska fixa intressanta uppdrag till mig. Och hålla mig uppdaterad 

och höra av sig under tiden man är på ett uppdrag. Jag är ju anställd och de är till för att 

matcha uppdrag med de kvalifikationer man har och så vidare. /…/ många gånger låter 

tjänsten mer avancerad än vad den egentligen är.” 

Ett psykologiskt kontrakt innefattar löften och om inte en organisation lever upp till de 

förväntningar som en arbetstagare har uppstår ett löftesbrott (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Ett 

löftesbrott kan påverka viljan att prestera hos den anställde. Intervjuperson 3 har 

förväntningar på arbetsgivaren som inte infrias helt. Vår tolkning av detta är att attityden 

gentemot företaget förändras. Allen & Meyer (1997) beskriver hur undersökningar gällande 

”attitudinal commitment” har försökt utröna attitydens betydelse och vad det kan ge för 

konsekvenser för till exempel gällande närvaro, prestation eller uppsägningar. Eftersom 

intervjupersonen upplever att det hon/han förväntar sig inte helt uppfylls kan detta förstås som 

att det påverkar hennes/hans attityd och hur hon förhåller sig gentemot organisationen.  

Andra förväntningar som intervjuperson 3 berättar om är att bemanningsföretaget ska 

informera och uppdatera henne/honom samt höra av sig när hon/han är ute på uppdrag. 

Intervjuperson 4 berättar också om sina förväntningar:  

”Förväntningar, mmm... få information om vad ska göra så att jag vet vad jag ska göra när 

jag kommer till kunden. Ja, uppdaterad information rörande kunden och om det händer 

någonting så att man är uppdaterad hela tiden.” 

De intervjuade ambulerande tjänstemännen har inte tidsbegränsade anställningar på 

bemanningsföretaget utan är tillsvidareanställda. Rousseau (1995) säger att 

tillsvidareanställningar ingår i det relationella kontraktet och att de anställda har förväntningar 

på arbetsgivaren som är mer vaga än materiella förväntningar såsom lön. Förväntningar i ett 

relationellt psykologiskt kontrakt kan vara utvecklingsmöjligheter och stöd. House (1981) 

delar in stöd i fyra huvudgrupper där informativt stöd innebär att en anställd får stöd i form av 

direktiv och råd.  En tolkning av vad intervjupersonerna berättar är att en form av förväntning 

de har på bemanningsföretaget är att få tillgång till just informativt stöd.  

Intervjuperson 3 upplever också att de förväntningar hon/han har infrias till viss del men att 

bemanningsföretaget till exempel kunde vara lite mer proaktiva med att hitta uppdrag vid 

uppdragens slut.  McLean Parks m.fl (1998) visar på de olika dimensionerna i det 

psykologiska kontraktet för att kunna förstå likheter och skillnader mellan olika typer av 

situationer på en arbetsplats eftersom detta påverkar de anställdas attityder och beteenden. Om 
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förväntningar inte infrias har bemanningsföretaget inte lyckats hålla de löften som den 

anställde uppfattar finns (Jacobsen & Thorsvik, 1999). Enligt McLean Parks m.fl (1998) kan 

detta beskrivas som kontraktets påtaglighet, som innebär i vilken utsträckning villkoren för 

utbytesrelationen mellan den anställde och arbetsgivaren är klara och tydliga. Eftersom 

intervjupersonen uppfattar att vissa förväntningar inte infrias så antyder det att inte alla delar i 

det psykologiska kontraktet är påtagliga.  

Intervjuperson 5 berättar att hennes/hans förväntningar till största del ligger i att kunna ha en 

rak dialog med bemanningsföretaget: 

”Jag förväntar mig en rak dialog. Jag vill att de ska berätta om de vill att jag ska göra något 

annorlunda, jag vill också att de ska kunna hantera om jag har feed-back till dem. Jag vill ha 

en rak dialog. Jag vill att de försöker få ut mig på ett uppdrag som jag kan utvecklas av. 

Samtidigt som den uppdragsgivaren också då, jag ska inte behöva läras upp, utan normal 

överlämning. Jag förväntar mig att de ska vara lyhörda och det är dom /…/ Jag tycker vi har 

väldigt rak kommunikation. Jag säger ifrån om jag tycker någonting är dåligt eller om 

någonting är bra. Jag drar mig inte för att ringa henne/honom (konsultchefen). Jag känner att 

jag kan ringa henne/honom när som helst. Hon/han har alltid tagit sig tid. Fungerar 

jättebra.” 

Rousseau (1995) säger att om förväntningar infrias så är det psykologiska kontraktet infriat. 

De förväntningar den anställde har på arbetsgivaren upprätthålls.  Intervjupersonens berättelse 

antyder att vissa förväntningar infrias. 

Intervjuperson 4 berättar att hon/han inte behöver lika mycket kontakt med 

bemanningsföretaget på långa uppdrag. Även intervjuperson 1 upplever att kontakten med 

bemanningsföretaget kan se olika ut beroende på hur arbetssituationen ser ut för tillfället och 

beskriver att hon/han skulle uppskatta mer kontakt med bemanningsföretaget när man är utan 

uppdrag. Intervjuperson 5 beskriver hur hon/han har ett större behov av att känna sig som en 

del av bemanningsföreget när hon/han är utan uppdrag. Detta kan tolkas som att 

intervjupersonernas förväntningar på arbetsgivaren, det vill säga bemanningsföretaget, ändras 

beroende på om de har ett uppdrag eller inte. Isaksson (2001) att ett psykologiskt kontrakt inte 

är något statiskt tillstånd utan är föränderligt över tid och i relation vad motparten gör.  I och 

med att intervjupersonernas arbetsvillkor förändras så uppstår andra förväntningar. Om inte 

organisationen lever upp till en arbetstagares förväntningar så uppstår ett löftesbrott som 

påverkar viljan att prestera hos den anställde (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Enligt Kahlke och 

Schmidt (2002) är det viktigt att ett kontrakt omförhandlas under karriärförloppet. Utifrån vad 

intervjupersonerna berättar så kan en tolkning vara att sådana omförhandlingar inte verkar 

förekomma i alla situationer. Stabilitet är en av dimensionerna McLean Parks m fl. (1998) och 

Rousseau (1995) beskriver. Om ett psykologiskt kontrakt är begränsat i sin förmåga att 

omförhandlas så är det statiskt, i annat fall är det dynamiskt.  Detta kan förstås som att det 

psykologiska kontraktet hos ambulerande tjänstemän är statiskt i vissa avseenden. Eftersom 

intervjupersonerna verkar vilja ha mer kontakt när de är utan uppdrag verkar inte det 

psykologiska kontraktet omförhandlas av sig självt.  
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Intervjuperson 2 har arbetat länge hos sin uppdragsgivare och beskriver att hon/han känner sig 

som en ordinarie anställd där och skulle även förmodligen få tillsvidareanställning. 

Intervjupersonen anser sig inte ha några skyldigheter gentemot bemanningsföretaget. Som 

exempel berättar intervjupersonen att det händer att hon/han glömmer bort att sjukanmäla sig 

till bemanningsföretaget. Intervjuperson 2 säger att hon/han inte har något ansvar gentemot 

bemanningsföretaget utan istället mot uppdragsgivaren. 

”Jag tror inte att min uppdragsgivare skulle liksom... belasta bemanningsföretaget om jag 

gjorde ett dåligt jobb. Jag tror att de skulle gå på mig istället. Så att... ansvar mot 

bemanningsföretaget. Hur ska jag förklara? Jag behöver liksom inte känna så mycket ansvar 

gentemot dem på det sättet för det är jag som får skiten liksom. Och jag tror inte att dom får... 

Det är ju på grund av att jag jobbat så länge på jobbet som jag gjort då. Okej om jag hade 

misskött mig de två första veckorna. Då kanske man ska tänka lite mer på 

bemanningsföretaget. I början där.... att man representerar dem. Det kanske jag gjorde med, 

jag minns inte riktigt. Men när man har jobbat ett tag så tror jag inte de ser mig som en från 

bemanningsföretaget längre riktigt.” 

Allen & Meyer (1997) beskriver om ”commitment” till arbetsgivare och att ”affective 

commitment” är det känslomässiga band en individ har till organisationen. Intervjuperson 2 

verkar inte ha något starkt känslomässigt band till bemanningsföretaget men en tolkning är att 

hennes/hans band istället är starkare till uppdragsgivaren. 

Intervjuperson 5 upplever att de förväntningar hon hade från början inte överensstämmer i alla 

avseenden, speciellt lönen och de förmåner som andra har. 

”Nä, man hör att det går jättebra för bemanningsföretaget, men okej what's in it for me? Jag 

sliter med samma lön. Det är jättekul när det går bra för ens företag men samtidigt är det ju 

kul att få en del av kakan” 

Detta kan tolkas som att intervjupersonen ger något men inte får tillräckligt tillbaka.  Allen & 

Meyer (1997) redogör för hur detta påverkar vilken ”commitment” till organisationen en 

anställd har. En person som inte känner ”commitment” kommer sannolikt inte investera av sig 

själv i organisationen. Allen & Meyer beskriver hur ”affective commitment” syftar till det 

känslomässiga band en anställd har med organisationen och hur mycket den anställda 

engagerar sig i organisationen. En person med stark ”affective commitment” fortsätter i en 

organisation frivilligt. Då intervjupersonen upplever att hon/han gav mer än hon/han får ut så 

kan detta förstås som att det påverkar attityden gentemot företaget vilket gör att tillhörigheten 

känslomässigt minskar. 

Vidare berättar både intervjuperson 1 och 3 att de anser att deras skyldigheter gentemot 

bemanningsföretaget är att blir man tilldelad ett uppdrag så går man dit, är punktlig, gör sitt 

bästa och har en positiv inställning. Den fjärde intervjupersonen ansåg att skyldigheter 

gentemot bemanningsföretaget är att man har ett ansvar då man är deras ansikte utåt och man 

bör göra så gott man kan. Alla intervjupersoner utom intervjuperson 4 berättar att de inte 

ämnar arbeta på bemanningsföretaget resten av sin karriär och att de inte känner något 
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känslomässigt band till bemanningsföretaget. Enligt Allen & Meyer (1997) så tenderar man 

att vilja sköta sig om man har ”commitment” till företaget till exempel i form av att inte vara 

frånvarande. En tolkning är att intervjupersonerna känner viss tillhörighet då de vill sköta sitt 

arbete så bra som möjligt, men att de saknar den känslomässiga tillhörigheten eftersom 

personer med ”affective commitment” arbetar frivilligt i organisationen. 

 

6.4 Anställningens olika karaktär 

 

Förväntningar och skyldigheter i det psykologiska kontraktet förändras över tid och behöver 

därför omförhandlas för att fungera och upplevas som meningsfullt. Som ovan beskrivit så 

vill några intervjupersoner ha mer kontakt med bemanningsföretag när de inte har uppdrag 

och att detta inte är lika viktigt när de har längre uppdrag. Intervjuperson 4 berättar att under 

långa uppdrag så känns det som om hon/han tillhör uppdragsgivaren. Intervjuperson 3 berättar 

att när hon arbetar med daglig bemanning, det vill säga byter uppdrag från en dag till en 

annan, så känner hon sig mer som en bemanningsanställd och beskriver hur det är stor 

skillnad mellan daglig bemanning och att vara länge på ett uppdrag: 

”Ja, det blir ju så, när du byter. Det var så jag kände i början, då var det mycket korta 

uppdrag och då hade man mycket kontakt via telefon och så och då var det ju, ja, har detta 

uppdraget nästa vecka, kan du vara där? Men det är ju stor skillnad från att vara länge... det 

är inte alls samma, då tappar du nästan. När jag var på samma ställe... kände jag att jag 

tappade, jag var så långt ifrån dem så att... men pratar ju aldrig knappt.” 

Intervjuperson 5 säger: 

”Men när jag jobbade på 'uppdragsgivaren' så kände jag mig starkare knuten till det 

företaget. Där hade jag ju mina kollegor och mina arbetsuppgifter. Men när jag inte har 

något uppdrag så är jag väldigt tacksam för kontakten med bemanningsföretaget för det gör 

ju ändå att man får en viss kontakt med arbetsmarknaden.” 

Utifrån detta så är en tolkning att uppdragens olika karaktär är av betydelse för de anställdas 

förväntningar, och därför även känslan av tillhörighet. Allen & Meyer (1997) redogör för hur 

”commitment” är viktigt i flexibla organisationer eftersom personalen är deras främsta 

tillgång. Intervjupersonerna uppfattar dock att de tillhör uppdragsgivarna när de är på längre 

uppdrag.  Allen & Meyer säger att när bemanningsföretag utkontrakterar anställda är det 

viktigt att de anställda känner ”commitment” till arbetsgivaren, bemanningsföretaget. Detta 

hänger därför ihop med anställningens karaktär då det verkar som om långa uppdrag gör att de 

anställdas ”commitment” till bemanningsföretaget blir svagare. Huruvida de ambulerande 

tjänstemännen upplever att de representerar bemanningsföretaget eller inte verkar hänga 

samman med hur långa uppdrag de har samt att de psykologiska kontrakten ser olika ut 

beroende på tidsaspekten. När de ambulerande tjänstemännen är tillfälligt anställda på korta 

uppdrag har de ett transaktionellt kontrakt med uppdragsgivaren men det blir alltmer 
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relationellt ju längre tid de arbetar där, och därför förändras även kontraktet till 

bemanningsföretaget, då förväntningarna förändras. Det är därför, som tidigare nämnt, viktigt 

att ett psykologiskt kontrakt omförhandlas under karriärens lopp som Kahlke och Schmidt 

(2002) skriver. Vi förstår det som att om en ambulerande tjänstemans arbetssituation ändras, 

går från ett kort till ett långt uppdrag eller tvärtom, måste även det psykologiska kontraktet 

skrivas om. Förväntningarna och skyldigheterna ändras, till exempel förväntar de sig mindre 

kontakt när de är ute på långa uppdrag och mer kontakt när de byter uppdrag ofta vilket 

diskuterades ovan.  

Intervjuperson 4 beskriver att även om man är fast anställd hos bemanningsföretaget finns det 

aldrig några garantier för hur länge man får stanna på ett visst uppdrag då uppdragsgivaren 

när som helst kan avbryta uppdraget. En av McLeans Parks m fl. (1998) dimensioner av 

psykologiskt kontrakt är tidsperspektivet som beskriver den anställdes syn på uppdragens 

längd. Utifrån vad intervjupersonen berättar så kan detta tolkas som att de ambulerande 

tjänstemännen till viss del verkar osäkra på anställningens längd. Detta kan förstås som att 

även då deras anställning är tillsvidare på bemanningsföretaget så utför de arbetet hos 

uppdragsgivare, där deras tid är begränsad. De har visserligen en anställning på 

bemanningsföretaget men får ändå stå utan arbete om uppdragsgivaren drar in uppdraget. 

Intervjuperson 3 berättar att hon/han har mycket större behov av kontakt med 

bemanningsföretaget när hon/han arbetar med daglig bemanning i jämförelse mot att vara ute 

på ett och samma uppdrag en längre tid. Intervjuperson 5 uttrycker sig så här om samma sak; 

”Nu är det väldigt skönt att jag känner mig som en del av bemanningsföretaget nu när jag 

inte har något uppdrag och inte har något annat företag att relatera till”  

Allen & Meyer (1997) redogör för hur det ligger i människans natur att känna tillhörighet till 

något. Intervjupersonerna berättar att de vill ha mer kontakt med konsultchefen på 

bemanningsföretaget när de inte arbetar ute hos uppdragsgivare, vilket kan tolkas som att en 

ambulerande tjänsteman har ett behov av att känna att de tillhör någon organisation. Som 

Allen & Meyer beskriver så antyder det att det blir det naturligt för de anställda att knyta an 

mer till bemanningsföretaget mellan uppdragen, då alla har behov av att känna tillhörighet 

någonstans.  Allen & Meyers resonemang om tillhörighet som något naturligt kan även 

styrkas av resonemanget som Intervjuperson 1 beskriver om hur det är mycket bättre att 

tillhöra bemanningsföretaget än att vara arbetslös. Intervjupersonen berättar att det nästan var 

deprimerande att vara arbetslös och säger att en anställning hos bemanningsföretaget gör att 

hon/han har någon i ryggen, vilket kan tolkas som att hon/han har en tillhörighet någonstans 

genom bemanningsföretaget även om hon/han är utan uppdrag. När de ambulerande 

tjänstemännen inte har någon kontakt med någon uppdragsgivare så är en tolkning att 

kontakten med bemanningsföretaget blir viktigare, deras behov av att tillhöra dem ökar. Detta 

styrks även av det tidigare förda resonemanget om psykologiskt kontrakt, hur det 

psykologiska kontraktet verkar kunna hänga samman med hur länge en ambulerande 

tjänsteman varit ute hos en uppdragsgivare.  
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Intervjuperson 1 berättar att hennes/hans mål är att få ett fast arbete, vilket delas med 

intervjuperson 2, 3 och 5. Intervjuperson 4 vill arbeta på bemanningsföretaget resten av sin 

karriär, men säger att det främst är kunderna hon/han skulle sakna om hon/han fick sluta.   

Allen & Meyer (1997) säger att om en anställd känner stark ”affective commitment” vill en 

organisation så är hon/han engagerad i organisationen och vill frivilligt arbeta kvar där. En 

tolkning av detta är att tillhörigheten till bemanningsföretaget inte är så starkt och att den 

fysiska arbetsplatsen verkar vara av stor vikt vid känslan av tillhörighet. Utifrån vad 

intervjupersonerna berättar så tyder detta på att de har en viss typ att tillhörighet men den är 

inte så stark att de blir ”ett” med organisationen. 

 

6.5 Socialt stöd och kontakt 

 

Intervjuperson 1 frågar sig hur mycket bemanningsföretaget uppskattar ens insats och berättar 

att han saknar det enskilda samtalet som finns mellan en arbetsgivare och en anställd. 

”Jag har förtroende för dom är stora, de är proffsiga. Inget går snett. Man får sin lön för det 

man gör. Man säger till om semester om man behöver. Det är som en arbetsgivare, är de. De 

är duktiga är dom. Fast man önskar att de kunde ringa lite mer till sina konsulter. Hur är 

det? Är allting bra? Lite mer kontakt med konsulten... Det tror jag många efterlyser. Ja, säg 

kanske en gång i månaden bara för att ringa och stämma av läget /…/ det är väl frågan är 

hur mycket bemanningsföretaget uppskattar ens insats? I och med att man inte får så mycket 

gehör då som ”du är duktig” ”du är positivt inställd” ”du är lätt att kompromissa med” 

”flexibel” Man får inte det här enskilda samtalet.” 

Intervjuperson 5 berättar att hon/han saknar det privata samtalet med sin konsultchef då denne 

finns på distans. Intervjupersonen säger att den feedback hon/han får från arbetsgivaren, 

bemanningsföretaget, tar hon/han med en nypa salt eftersom att detta är 

andrahandsinformation eftersom att arbetsgivaren fått den informationen från 

uppdragsgivaren. Intervjuperson 1 menar att det kan finnas svårigheter med att ha 

arbetsgivaren på distans om något händer vilket även intervjuperson 3 nämner. Intervjuperson 

1 berättar att hon/han önskar att bemanningsföretaget skulle höra av sig mer och att 

konsultchefen borde komma och hälsa på hos uppdragsgivaren någon gång i månaden. 

Intervjuperson 3 önskar att bemanningsföretaget ska höra av sig mer mellan uppdragen. Även 

om det inte hänt något nytt så berättar hon/han att det kan de vara skönt att få en daglig 

statusuppdatering.  

De ambulerande tjänstemännen har vad Rousseau (1995) beskriver som det relationella 

kontraktet då deras anställningar är tillsvidare. Det relationella kontraktet innehåller socio-

emotionella delar som till exempel stöd. McLean Parks m.fl. (1998) beskriver en av 

dimensionerna i det psykologiska kontraktet som fokus. McLean Parks m.fl. (1998) säger att 

man bör lägga mer fokus på de emotionella delarna när psykologiska kontrakt skrivs, även om 
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de är tidsbegränsade. Detta kan även liknas vid det House (1981) beskriver som värderande 

stöd. Värderande stöd innebär att arbetsgivaren ger feed-back på den anställdes arbetsinsats 

samt att det även är ett sätt att höja motivationen och kompetensen hos en anställd. Utifrån 

vad intervjupersonerna berättar så kan en tolkning vara att det saknas ett visst emotionellt stöd 

från bemanningsföretaget även om det psykologiska kontraktet är relationellt utifrån 

tidsaspekten. Det kan även antydas att intervjupersonerna saknar det som House (1981) väljer 

att benämna som emotionellt stöd, vilket innebär trygghet, gemenskap eller uppskattning. 

House (1981) beskriver det instrumentella stödet som den typ av stöd som innefattar att man 

på ett handgripligt sätt kan få den hjälp i jobbet man behöver. I och med att arbetsgivaren 

finns på distans så kan vi utifrån intervjupersonernas berättelser förstå det som att de upplever 

att de saknar ett visst stöd från arbetsgivaren. Eftersom intervjupersonerna saknar kontakt med 

arbetsgivaren är en tolkning att detta kan minska känslan av tillhörighet till 

bemanningsföretaget.  

Intervjuperson 3 uttrycker sig såhär om att vara anställd på bemanningsföretaget: 

”Man vet vad man har men inte vad man får” 

Intervjupersonen säger att hon/han är trött på att inte få ta del av personalförmåner och att det 

är tråkigt när man måste sluta om man trivs på ett uppdrag. Intervjuperson 1 berättar att den 

största nackdelen med att vara konsult är att man känner sig som en andra klassens arbetare 

och uttrycker: 

”Man är väldigt sårbar som konsult. Nackdelen är att man alltid är... jag kallar det för 

”andra klassens arbetare”. Samhörigheten. Men får ett jättebra bemötande men 

samhörigheten med... ja, kunden då. Det märks när någonting går snett. Då vill ju gärna de 

fast anställda kanske.. fastän de kanske gjort fel, och det gjorde dom, men då blir det att de 

lätt vill skylla då. Det är lite synd är det.” 

Intervjuperson 5 uttrycker att det är jobbigt att bryta med kollegorna varje gång man ska på 

något annat uppdrag. Utifrån vad intervjupersonerna berättar så kan detta tolkas som att de 

saknar det som House (1981) beskriver som emotionellt stöd och det han beskriver som 

värderande stöd, det vill säga att de saknar både gemenskap och bekräftelse genom att de inte 

är tillsvidareanställda på uppdragen. Eftersom intervjupersonerna varken känner tillräckligt 

socialt stöd från arbetsgivaren eller uppdragsgivaren kan detta ses som att de inte känner stark 

tillhörighet till någon av parterna.  

Alla intervjupersoner beskriver att de upplever att det är chefen på uppdraget som är deras 

främsta chef eftersom att det är där de utför arbetet. Utifrån vad intervjupersonerna berättar så 

framgår det att detta beror på är chefen på uppdraget är den som finns på och kan ge dem 

stöd. Eftersom de ambulerande tjänstemännen utför arbetet hos en uppdragsgivare så kommer 

det värderande stödet, som enligt House innefattar den bekräftelse en anställd får, därifrån. 

Ett sätt att förstå tillhörighet är att de ambulerande tjänstemännen känner mer tillhörighet till 

uppdragsgivaren eftersom de ser denne som sin arbetsgivare. 
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Intervjuperson 2 berättar att han ser bemanningsföretaget som en arbetsförmedling. 

Intervjuperson 1 och intervjuperson 3 beskriver att det är bättre att vara anställd på 

bemanningsföretaget än att vara arbetslös. Utifrån vad intervjupersonerna berättar under 

intervjuerna så kan en tolkning vara att de ser bemanningsföretaget snarare som en part än en 

arbetsgivare. De har alltid två parter att förhålla sig till och kontakta. Intervjuperson 5 

uttrycker sig såhär om sjukanmälan: 

”Ah, då får man ju ringa runt till en hel harang” 

Detta kan förstås som att ambulerande tjänstemän hamnar mitt emellan två organisationer 

vilket gör att de varken tillhör bemanningsföretaget eller uppdragsgivaren fullt ut. 

Ambulerande tjänstemän är endast tillfälligt anställda hos uppdragsgivaren och samtidigt är 

deras kontakt med bemanningsföretaget är liten.  

6.6 Frivillig eller ofrivillig? 

 

Intervjuperson 5 berättar också att hon/han är känslomässigt fäst vid organisationen och att 

relationen till bemanningsföretaget är bra. Intervjupersonen säger att hon/han tycker att 

bemanningsföretaget arbetar bra med de ”mjuka frågorna” och att hon/han därför dragit sig 

för att sluta även då hon/han säger att det är målet. Intervjuperson 5 berättar att hon/han kände 

en stolthet att tillhöra bemanningsföretaget då hon/han upplevde att bemanningsföretaget hade 

bättre förmåner i jämförelse med andra bemanningsföretag. Allen & Meyer (1997) säger att 

”organizational commitment” är ett psykologiskt tillstånd som karaktäriseras av den 

anställdes relation med organisationen och det påverkar också huruvida den anställde vill 

stanna kvar eller inte i organisationen. Intervjuperson 5 svar kan förstås utifrån 

”organizational commitment” och att hennes/hans ”commitment” gör att hon/han stannar kvar 

på bemanningsföretaget. En tolkning är att den goda relationen mellan intervjupersonen och 

bemanningsföretaget skapar ”motviljan” att sluta på bemanningsföretaget hänger samman. 

Detta styrks av Allen & Meyers teori eftersom det är det psykologiska tillståndet som skiljer 

olika ”commitments” åt. Intervjuperson 5 har en nivå av ”affective commitment” då detta 

syftar till det känslomässiga bandet en individ känner till en organisation och fortsätter därför 

i organisationen frivilligt. Intervjupersonens berättelse kan förstås som att hon/han har en viss 

”affective commitment”. Det kan även förstås som att det psykologiska kontraktet är 

relationellt eftersom det relationella kontraktet enligt Rousseau (1995) innefattar socio-

emotionella delar. I och med att intervjupersonen kände stolthet att vara anställd på 

bemanningsföretaget är vår tolkning att hon/han känner en tillhörighet till 

bemanningsföretaget som går utöver den formella tillhörigheten.  

Intervjuperson 4 är den enda av intervjupersonerna som uttryckligen säger att hon/han vill 

vara anställd på bemanningsföretaget resten av sin karriär. Intervjuperson 4 säger att hon/han 

har ett känslomässigt band till bemanningsföretaget eftersom hon/han arbetat där så länge, 

men att hon/han även trivs med att arbeta som ambulerande tjänsteman då man får vara ute 
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hos olika uppdragsgivare. Intervjuperson 4 upplever att valfriheten är den främsta 

anledningen till varför hon/han vill arbeta på bemanningsföretaget.  

”I och med att jag jobbat så länge som jag gjort. Inte har något fast. Du blir van av den här 

typen av jobb och vill inte fastna och behöva, tänka herregud ska jag behöva sitta, vara kvar 

här till jag blir pensionär typ. Och sen när du inte trivs så kan du säga till för att det inte 

funkar med den personen där och där. Valmöjligheten finns känns det som.” 

Detta kan förstås som att intervjupersonerna trivs på bemanningsföretaget för att de har mer 

valmöjligheter gällande arbetsuppgifter och arbetstid och kan därmed styra och reglera 

arbetstssituationen genom det. Intervjuperson 3 vill ha en fast anställning men berättar att 

tidigare valt hon/han frivilligt att arbeta på bemanningsföretaget för att kunna kombinera 

arbetsliv med fritid bättre. Allen & Meyer (1997) skriver att det finns beskrivningar om hur 

personer som känner ”organizational commitment” till sin organisation stannar i 

organisationen i vått och torrt, delar organisationens mål och visioner samt inte drar sig för att 

arbeta övertid. Vidare kan den anställda investera i sig själv och i sin tid för företaget och 

förväntar sig av den anledningen något tillbaka. Om en individ känner stark ”organizational 

commitment” till en organisation kan detta exempelvis leda till att personen lägger mycket tid 

på arbetet vilket går ut över privatlivet. Detta kan tolkas som att intervjuperson 3 inte har  

”organizational commitment” till bemanningsföretaget eftersom att privatlivet är mer viktigt 

än arbetet.  Intervjuperson 1 berättar att hon/han stannar kvar i organisationen för att hon/han 

inte har något annat val, men att målet är en annan anställning: 

”Men det är sånt man får ta. I väntan på ett fast jobb, det är så jag ser det. Under tiden när 

det ser ut som det gör på arbetsmarknaden så känns det bra att hålla sig flytande. Men mitt 

mål är ju ändå att få ett fast arbete, för då har man bättre förmåner. Och man blir en i gänget 

och så.. på arbetsplatsen. Och framförallt, man för högre lön. Man har lättare att 

löneförhandla.” 

Intervjuperson 2 berättar att hennes/hans mål från början var att få en fast anställning hos en 

uppdragsgivare och att hon/han endast tog anställning på bemanningsföretaget för att slippa 

vara arbetslös. Intervjuperson 2 säger att hon/han började arbeta där för att det var ett bättre 

alternativ än arbetslös och hade som mål att bli övertagen av en uppdragsgivare: 

”Det låter fruktansvärt barnsligt kanske men... jag kan knappt säga det men, lite sådär 

skamlig känsla får jag över mig när någon frågar vart jag jobbar.” 

Utifrån intervjupersonernas berättelser så verkar deras upplevelser kunna förstås utifrån 

huruvida de valt arbetet som bemanningsanställd frivilligt eller inte. Detta kan kopplas 

samman med vad Allen & Meyer (1997) beskriver som ”continuance commitment” som 

betyder att en anställd stannar i en organisation för att denne måste. Om man kopplar samman 

”continuance commitment” med tillhörighet så tyder det på att tillhörighet inte endast innebär 

känslomässiga band, utan även materiella. När en person anställs tillskrivs den en tillhörighet 

till organisationen genom ett formellt kontrakt.  Det formella kontraktet är ett 

anställningsavtal mellan en arbetstagare och en arbetsgivare, som innehåller fler ingredienser 
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än att arbetstagaren är skyldig att utföra ett arbete samt att arbetsgivaren är skyldig att betala 

ut en lön för det utförda arbetet. (Ahrne, 1999) Allen & Meyer menar att det förts 

diskussioner om huruvida ”continuance commitment” kan leda till en negativ känsla gentemot 

organisationen då de stannar för att de ”måste”, vilket kan styrkas av hur intervjuperson 2 

resonerar. Detta visar hur hon/han har en form av tillhörighet till bemanningsföretaget för att 

hon/han har en formell anställning där, men att den tillhörigheten är negativ. Intervjuperson 2 

uppfattade att folk tror att hon/han inte har något riktigt jobb. Även intervjuperson 1 refererar 

till bemanningsföretaget som bra medan man väntar på att få ett fast jobb. Intervjuperson 5 

däremot, som hade en tillhörighet som är mer känslomässig, ”affective commitment”, kände 

en stolthet till bemanningsföretaget om hon jämförde med andra bemanningsanställda. 

Intervjuperson 2 och intervjuperson 5 hade väldigt olika anledningar till varför de arbetar på 

bemanningsföretaget och de har olika förutsättningar. Intervjuperson 5 är ambulerande i högre 

grad än intervjuperson 2 eftersom intervjuperson 5 bytte arbetsgivare oftare än 2 som hade 

arbetat hos samma uppdragsgivare länge. En tolkning är tillhörighet vara olika för olika 

ambulerande tjänstemän beroende på anställningsformens olika karaktärer samt beroende på 

anledningen till varför de arbetar där.  
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7. Diskussion 

 

I denna del diskuteras valet av teoretiska begrepp för denna studie och huruvida de har 

fungerat genom studiens gång eller om andra eller ytterligare teorier borde ha använts. 

Dessutom diskuteras förhållandet mellan resultatet, syftet och problemformuleringen.  

Avslutningsvis kommer vi att redogöra för vår slutsats.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse för tillhörighet till 

arbetsgivaren hos ambulerande tjänstemän på ett bemanningsföretag. Vi ville veta om de 

ambulerande tjänstemännen känner tillhörighet till bemanningsföretaget men frågade också 

vad det är som bidrar till tillhörighet? Vi frågade oss också om de ambulerande konsulterna 

har någon önskan om att känna tillhörighet till bemanningsföretaget?  

Resultatet visar att tillhörighet verkar kunna sammankopplas med vilken uppfattning och 

relation den ambulerande tjänstemannen har gentemot arbetsgivaren. De ambulerande 

tjänstemännen känner inte stark tillhörighet till arbetsgivaren men verkar heller inte ha 

någon önskan om det. Detta då de utför arbetet hos uppdragsgivare och känner således mer  

tillhörighet till dem. Det visade sig under arbetet med uppsatsen att det vi ville undersöka, 

tillhörighet, var ett begrepp som var svårt att klarlägga. Tillhörighet är inget enhetligt begrepp 

utan måste teoretiskt definieras för att kunna användas och undersökas då ”tillhörighet” 

betyder olika i olika sammanhang och för olika individer. Vi fick således fundera på vad 

tillhörighet betydde för oss. Detta fann vi vara den svåraste utmaningen med uppsatsen. Det 

var svårt att undersöka om de ambulerande tjänstemännen kände tillhörighet till arbetsgivaren 

när vi hade svårigheter att definiera vad tillhörighet är. Vi tittade på tidigare forskning samt 

att vi själva funderade utifrån vår egen förförståelse vad det är som kan göra att en anställd 

känner tillhörighet till arbetsgivaren. Utifrån detta kunde vi se att begreppet ”organizational 

commitment” låg nära det vi ville undersöka. Vi tänkte oss, innan vi hade fördjupat oss i 

teorier, att en förutsättning för att man skulle känna tillhörighet till sin arbetsgivare ligger i 

den kontakt man har med denne. Dessutom hade vi en viss förförståelse i begreppet 

”psykologiskt kontrakt” och tänkte att just det begreppet borde vara betydelsefullt och viktigt 

för en ambulerande tjänsteman då hon/han har ett distanserat förhållande till sin arbetsgivare.  

Under arbetet med resultatet analyserade vi materialet från intervjupersonerna med dessa 

teorier och vi fann att tillhörighet kunde kopplas samman med detta. Vi fann även att dessa 

teoretiska utgångspunkter hade flera likheter och kunde således sammankopplas och styrka 

varandra vid ett flertal analyser.  
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Efter arbetet med uppsatsen kände vi att vår teoretiska referensram inte varit tillräcklig för att 

kunna förstå tillhörighet fullkomligt. Detta då vi tyckte det var svårt att koppla samman de 

andra teoretiska begreppen med tillhörighet, då begreppet är så brett även om vi menar att vi 

lyckades till viss del. Vi är medvetna om att det kan finnas fler teorier som kan användas för 

att förklara tillhörighet. Vi tror att teoretiska begrepp om ledarskap, motivation eller 

identifikation är exempel på teoretiska begrepp skulle kunna vara användbara när man 

undersöker tillhörighet till arbetsgivaren hos ambulerande tjänstemän. 

I vår undersökning fann vi att det fanns de som upplevde positiva aspekter av att arbeta som 

ambulerande tjänsteman. De såg det som en möjlighet att komma ut till olika uppdragsgivare 

och utvecklas genom att få utföra olika arbetsuppgifter. Detta resultat kan styrkas av Bellaagh 

och Isakssons (1999) artikel, Uthyrd men fast anställd, som visade på att uthyrd personal 

ansåg sitt arbete vara omväxlande både gällande arbetsuppgifter samt social kontakt. Vi 

menar därför att de positiva aspekterna vi fick fram i undersökningen verkar vara 

samstämmiga med vad som framkommit i tidigare forskning.  

I vårt resultat fann vi också att de ambulerande tjänstemännen ansåg att uppdragsgivaren och 

chefen där var deras närmaste chef. Vi tror att de kan vara svårt för den ambulerande 

tjänstemannen att bli en del av uppdragsgivarens organisation då denne är medveten om att 

anställningen kan sluta när som helst. Med detta resonemang vill vi även belysa att chefer och 

ledares roll verkar ha stor inverkan på tillhörighet hos ambulerande tjänstemän och att det 

således är en brist i vår studie att vi inte tagit hänsyn till ledaren. Cheferna på uppdragen är, 

som Isakssons och Bellaagh (1999) studie Uthyrd men fast anställd visade, medvetna om 

tidsbegränsningen i anställningen och är av den anledningen inte intresserade av att de 

bemanningsanställda ska bli inkoopererade i organisationen. Bellaagh och Isaksson (1999) 

kom i samma artikel, även fram till att den personalansvariges roll är viktig på ett 

bemanningsföretag. Det visade sig att de uthyrda saknar socialt stöd från dessa då de inte 

träffas dagligen. Vi tolkar det utifrån vårt resultat att det kan vara svårt för uppdragsgivaren 

att inkooperera de uthyrda i organisationen då de trots allt ”tillhör” bemanningsföretaget rent 

formellt. Detta sätter de ambulerande tjänstemännen i en svår sits då de dels har en 

arbetsgivare i form av bemanningsföretaget på distans samt att de arbetar på en arbetsplats där 

chefen kanske inte är intresserad av att låta dem bli lika delaktiga som de övriga anställda. I 

studien Relations, commitment and satisfaction in agency and permanent workers (Biggs och 

Swailes, 2005) kom författarna fram till att uppdragsgivaren måste inkooperera de 

ambulerande tjänstemännen i organisationen så att de inte påverkar graden av ”commitment” 

hos de fast anställda. Detta anser vi är viktigt sett utifrån en ambulerande tjänstemans 

perspektiv eftersom de enligt vår studie inte upplever ”commitment” till bemanningsföretaget. 

Av den anledningen är det av stor vikt att de känner att de tillhör uppdragsgivaren eftersom 

det som Allen & Meyer (1997) framhåller ligger i människan natur att känna tillhörighet till 

något.  

I vårt resultat fann vi att en intervjuperson kände att tilltron till bemanningsföretaget har 

minskat då hon kände att hennes/hans förväntningar inte uppfylls längre. Även de övriga 

intervjupersonernas förväntningar infriades inte till fullo och som Rousseau (1995) skriver är 
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det viktigt att upprätthålla psykologiska kontrakt över tid. Även i studien Changing 

obligations and the psychological contract: a longitudinal study (Robinson, Kraatz och 

Rousseau, 1994) kom författarna fram till att förväntningarna och skyldigheterna i 

psykologiska kontraktet förändras i anställningstiden. Med tidigare forskning samt teoretiska 

begrepp i ryggen vill vi understryka vikten av regelbunden kontakt så att det psykologiska 

kontraktet hela tiden är tydligt och klart definierat både för bemanningsföretaget och den 

ambulerande tjänstemannen. Vårt resultat visade att det fanns de intervjupersoner som 

önskade mer kontakt och det är av stor vikt att denna önskan infrias och upprätthålls för att 

det ständigt föränderliga psykologiska kontraktet inte ska brytas. Även detta resonemang 

tycker vi visar att det är viktigt att undersöka chefens och arbetsgivarens roll för tillhörighet 

vidare då det är de som är med och skapar det informella kontraktet.  

Vi tror även att personliga egenskaper kan ha stor inverkan på hur en individ uppfattar sin 

anställning som ambulerande tjänsteman, vad man kräver av arbetsgivaren, vad man behöver 

av arbetsgivaren, vilka förväntningar man har etc. En brist i vår undersökning var att vi inte 

hade någon teoretisk koppling till denna aspekt och kunde således inte undersöka det vidare. 

För framtida studier tror vi därför att det är viktigt att forskare tar hänsyn till personliga 

egenskaper då olika personer leder till olika uppfattningar. Detta kräver dock att man även 

undersöker tillhörighet med både kvantitativ och kvalitativt då personlighet inte går att mäta 

med kvalitativ metod. Genom att vi använde oss av psykologiskt kontrakt som teorietisk 

referensram kunde vi dock se att de olika individer som vi intervjuade uppfattade 

förväntningar och skyldigheter olika, vi frågar oss därför om personlighet borde inkorporera 

när man diskuterar psykologiskt kontrakt. Det enda vi kunde säga med säkerhet efter att ha 

analyserat resultatet var att alla intervjupersoner uppfattade tillhörighet olika och att de har 

olika önskan om det.  

Det vi fann i undersökningen var att de som arbetar på bemanningsföretag inte verkar ha 

något behov av att känna sig som en del av bemanningsföretaget. Detta då deras fysiska 

arbetsplats är ute hos uppdragsgivaren och det är således där de känner tillhörighet. Det är där 

de har sina relationer och arbetsuppgifter så även om de tillhör bemanningsföretaget rent 

formellt så är deras känsla av tillhörighet hos uppdragsgivaren. De flesta ser 

bemanningsföretaget som en slags arbetsförmedlare och en språngbräda till andra ”riktiga” 

arbeten. Inställningen att bemanningsföretaget inte är en ”riktig” arbetsgivare gör att 

tillhörigheten inte är så stor men att de heller inte verkar ha något behov av det. I 

undersökningen av Isaksson, Aronsson, Beelaagh och Göransson (2001) Att ofta byta 

arbetsplats – en jämförelse mellan uthyrda och korttidsanställda fann de att i jämförelse 

mellan uthyrda och andra korttidsanställda så verkade uthyrda ha mer socialt stöd och 

upplevde mindre otrygghet samt att de hade högre arbetsidentifikation. I vårt resultat kom vi 

fram till att intervjupersonerna sökte sig till bemanningsföretaget för att slippa vara arbetslösa. 

När de ambulerande tjänstemännen är utan uppdrag så vet de att de har en arbetsgivare som 

hjälper dem att komma ut på uppdrag igen. Vi tycker således att studien av Isaksson m.fl. kan 

styrka vårt resultat.  
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I studien Anställda i uthyrningsföretag – vilka trivs och vilka vill sluta (Isaksson och 

Beelaagh, 1999) såg man att ett positivt samband mellan frivillighet och arbetstrivsel. Den av 

intervjupersonerna som hade valt att arbeta som ambulerande tjänsteman och som ville 

fortsätta med det var också den som trivdes bäst. Även det forskningsresultatet kan vi därför 

koppla samman med vårt resultat.  

I och med att konsulterna ingår i en trepartrelation gjorde det att undersökningen blev svår att 

avgränsa. Vi hade redan från början avgränsat oss från relationen mellan den ambulerande 

tjänstemannen och uppdragsgivaren, men det visade sig svårt att göra denna separation. För 

framtida forskning menar vi därför att man måste beakta hela trepartsrelationen för att få en 

djupare förståelse för tillhörighet. Även om vi undersökte relationen mellan ambulerande 

tjänstemän och arbetsgivaren så inverkar relationen till uppdragsgivaren i stor grad. Det 

försvårade ytterligare då de ambulerande tjänstemännen hade svårt att skilja mellan de 

skyldigheter arbetsgivaren och uppdragsgivaren har gentemot dem. Intervjupersonerna 

refererade till uppdragsgivaren som arbetsgivaren vilket också påverkade deras svar och 

således resultatet och analysen. De ambulerande tjänstemännen verkar ha svårt att skilja 

mellan vad som är bemanningsföretagets och uppdragsgivarens ansvar. Flera av 

intervjupersonerna verkar ha en ”dubbel” känsla för bemanningsföretaget. De uttrycker att de 

saknar socialt stöd men deras psykologiska kontrakt verkar kännetecknas av låga 

förväntningar. På grund av att anställningsformens karaktär är svår att definiera kan de 

ambulerande tjänstemännen även ha svårt att se vem som har ansvar för vad och detta kan 

påverka hur de uppfattar förväntningar, skyldigheter och möjligheter. Vi menar därför att 

anställningens karaktär är av betydelse för att förstå tillhörighet.  

 

7.2 Slutsats 

 

Med hjälp av våra intervjuer har vi förstått tillhörighet för ambulerande tjänstemän bättre men 

undersökningen har även gjort att vi fördjupat oss i innebörden av psykologiskt kontrakt och 

”commimtent” och socialt stöd. Vi har fått en djupare förståelse av trepartsrelationen, det vill 

säga relationen mellan arbetsgivaren, den ambulerande tjänstemannen och uppdragsgivaren. 

Med fokus på relationen mellan arbetsgivaren och den ambulerande tjänstemannen har vi med 

hjälp av teorierna fått en djupare förståelse av tillhörighet. Vi har i slutskedet av vår 

undersökning insett att vi vill ändra plats på de tre parterna i nedanstående figur genom att 

sätta den ambulerande tjänstemannen i centrum. Detta dels för att de ambulerande 

tjänstemännen varit fokus i vår undersökning men också för att förtydliga att upplevelsen och 

önskan om ”commitment” bland dem gentemot bemanningsföretaget inte är så stor.  Utifrån 

resultatet som framkom i undersökningen tolkar vi att det psykologiska kontraktet verkar vara 

av betydelse för relationen mellan den ambulerande tjänstemannen och bemanningsföretaget. 

Detta eftersom huruvida det psykologiska kontraktet upprätthålls eller inte verkar ha betydelse 

för hur relationen dem emellan ser ut. ”Commitment” verkade däremot ha större betydelse i 

relationen mellan den ambulerande tjänstemannen och uppdragsgivaren, då det är hos 
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uppdragsgivaren som arbetet utförs. Socialt stöd framträdde som viktigt både i den 

ambulerande tjänstemannens relation till bemanningsföretaget och till uppdragsgivaren 

eftersom de ambulerande tjänstemännen både kände behov av stöd från konsultchefen samt 

från chef och kollegor hos uppdragsgivaren. 

 Så här tänker vi oss att trepartsrelationen kan se ut utifrån teorierna: 

                                                      Ambulerande tjänsteman               

                       psykologiskt kontrakt               ”commitment”                                                    

                         socialt stöd                                                                              socialt stöd 

 Arbetsgivaren(Bemanningsföretaget)                                       Uppdragsgivare/ kundföretaget

                                                                          

Figur 1: Trepartsrelation 

Källa: Fritt efter Biggs och Swailes (2005:131, Figure 1) 

 

Det informella kontraktet som etablerades i introduktionen mellan den ambulerande 

tjänstemannen och bemanningsföretaget, och som vi valde att förstå utifrån begreppet 

psykologiskt kontrakt, är grundläggande. Vi menar att det är viktigt att detta upprätthålls och 

omförhandlas då de ambulerande tjänstemännen många gånger hyrs ut på nya uppdrag och 

därmed uppstår nya ömsesidiga förväntningar mellan dem och bemanningsföretaget. Även 

begreppet socialt stöd har varit centralt i vår undersökning och vi har med hjälp av det gjort 

tolkningen att feed-back, information och direktiv från arbetsgivaren, bemanningsföretaget, är 

väldigt betydelsefullt när man arbetar som ambulerande tjänsteman. Vårt resultat visar på att 

det är just socialt stöd i olika former som de flesta förväntar sig av bemanningsföretaget. Vi 

kan således koppla de tre teoretiska begrepp vi använt i vår undersökning till varandra genom 

att även socialt stöd verkar vara av betydelse för hur man kan förstå tillhörighet. På frågan om 

vad som bidrar till att en ambulerande tjänsteman känner tillhörighet eller inte till 

bemanningsföretaget så anser vi att en förutsättning för att en anställd ska känna 

”commitment” till en organisation är att det psykologiska kontraktet upprätthålls och när den 

anställde upplever att det förhåller sig så känner de därmed socialt stöd.  

De ambulerande tjänstemännen verkar känna mer ”commitment” till sin uppdragsgivare och 

relationen dem emellan utgörs ofta av ett psykologiskt kontrakt där socialt stöd kan vara en 

ingrediens. Vi anser därför att det sociala stödet är en viktig del för känslan av tillhörighet. Vi 

kan konstatera att begreppet ”commitment” är svårt att applicera på ambulerande tjänstemän 

på grund av den trepartrelation de ingår i. De befinner sig i en anställningsrelation där det 
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formella och informella kontraktet styrs av två olika parter. Avslutningsvis kan vi säga utifrån 

vårt resultat att ambulerande tjänstemäns behov av tillhörighet till bemanningsföretaget verkar 

kunna sammankopplas med tillhörigheten till uppdragsgivaren. De som känner sin som en del 

av uppdragsgivarens organisation har inte samma behov av att känna tillhörighet till 

bemanningsföretaget. Vår fokus i denna undersökning har legat på att studera relationen 

mellan de ambulerande tjänstemännen och bemanningsföretaget. Vi har dock även fått en 

inblick i hur de ambulerande tjänstemännen ser på relationen till uppdragsgivaren då den dels 

ligger så nära dem, men även då de ambulerande tjänstemännen har svårt att skilja mellan 

uppdragsgivaren och bemanningsföretaget i anställningsrelationen.   Vi vill därför åter igen 

poängtera att det är viktigt att undersöka hela trepartsrelationen för att förstå känslan av 

tillhörighet. 

 

7.3 Förslag till framtida forskning 

 

Förslag till framtida forskning kan vara att bemanningsbranschen undersöks ytterligare för att 

kunna skapa teorier som kan sammankopplas med den unika arbetssituation de anställda 

befinner sig i. Genomförandet av denna studie har även fått oss att inse att personliga 

egenskaper kan ha inverkan på om och i vilken grad man ha behov av att känna 

”commitment”. Vi anser därför att man vid vidare forskning om begreppet ”commitment” tar 

personliga egenskaper i beaktning i den mån det går.  

Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka relationen mellan konsultchefen och de 

ambulerande tjänstmännen utifrån konsultchefens perspektiv. Vi har genom vår undersökning 

förstått att chefens/ledarens roll i treparstrelationen för att skapa ”commitment” är av 

betydelse.  

Vi menar också att det är intressant att se hur olika teorier som kan förstå tillhörighet hänger 

samman och att ett förslag på framtida forskning kan vara relationen mellan psykologiskt 

kontrakt och ”commitment”. Utifrån vår undersökning har vi förstått att ett psykologiskt 

kontrakt kan ses som en del i ”commitment” och att även socialt stöd ingår som en ingrediens. 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka hur dessa teorier hänger ihop. 
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Bilaga 1: Intervjuguide ambulerande tjänstemän 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Ålder?  

2. Kön?  

3. Nuvarande arbetstitel?  

4. Hur länge har du varit anställd på bemanningsföretaget?  

5. Hur länge har du arbetat hos den kund där du är nu? 

6. Är du ensam från bemanningsföretaget på din arbetsplats? 

7. Har du varit hos några andra kunder? Var du ensam där? Skiljer det sig? På vilket sätt? 

8. Är du idag på den arbetsplats som du önskar?  

9. Hur skulle du beskriva konsultrollen? Vad innebär det för dig? 

10. Vad finns det för fördelar med den anställningsformen? Vilka nackdelar? Varför arbetar 

du hos arbetsgivaren? (Måste? Vill?) 

Introduktion: 

11. Hur förklarades hur det är att arbeta som konsult och vad det innebär vid introduktionen?  

12. Överensstämmer det med verkligheten? Fick du tillräcklig introduktion? Om inte, vad 

saknades? 

13. Känner du till bemanningsföretagets mål och visioner?  

14. Anser du att de arbetsuppgifter du har överensstämmer vad bemanningsföretaget utlovade 

dig vid anställningen? Varför? Varför inte? 

15. På vilket sätt motsvarar /motsvarar inte din anställning som uthyrd konsult det du 

förväntade dig? Varför? Varför inte?  

Kontakten med konsultchef 

16. Kan du beskriva hur kontakten med din konsultchef ser ut?  

17. Anser du att du har tillräcklig kontakt med din konsultchef? Om inte, vad behöver 

förbättras? 

18. Vilken typ av stöd och uppbackning behöver du? Anser du att du får det och på vilket 

sätt? 
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19. Vilka anser du är svårigheterna/ möjligheterna med att ha chefen på distans? 

20. Vi uppfattar att du har två chefer, vilken chef betyder mest och vem tar hand om vad? 

21. Hur hanterar du ev. sjukdom? Vem meddelar du om detta? 

Uppfattning om arbetsgivaren: 

22. Vilka förväntningar har du på bemanningsföretaget? 

23. Har du förtroende för bemanningsföretaget? Utveckla. 

24. På vilket sätt tillgodoser bemanningsföretaget att du får de uppdrag som passar din 

kompetens?  

25. Hur tillgodoser bemanningsföretaget dina önskemål gällande exempelvis arbetstid och 

ledighet? 

26. Om något inte fungerar på din arbetsplats, hur gör du då? 

27. Har du någon möjlighet till vidareutbildning/ karriärsutveckling genom 

bemanningsföretaget? 28. Kan du påverka det? (t ex. om du vill ha utbildning, får du det?) 

29. Hur ser det ut när ett uppdrag tar slut? Hur aktiv är arbetsgivaren? 

30. Tycker du att du får tillräcklig belöning och feedback för din arbetsinsats? 

31. Är det din förhoppning att arbeta hos arbetsgivaren resten av din karriär? 

Hur är det att arbeta som konsult? 

32. Känner du dig som en del av bemanningsföretag? (t ex jag bryr mig om organisationens 

problem) 

33. Känner du att du har ett behov av att känna dig som en del av bemanningsföretaget. 

Varför, varför inte?  

34. Har du försökt påverka hur mycket information du får från bemanningsföretaget, kontakt 

etc. (bryr du dig?) 

35. Känner du dig känslomässigt fäst vid bemanningsföretaget? (Commitment) 

36. Hur skulle du känna om du var tvungen att lämna bemanningsföretaget? 

37. Känner du dig som en del i gruppen på din arbetsplats (kundföretaget)? Varför? Varför 

inte? 

38. Vilket ansvar anser du att du själv har som anställd gentemot bemanningsföretaget? 

39. Finns det några andra från bemanningsföretaget hos den kunden du är? Hur påverkar det 

dig? 
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 Bilaga 2: Intervjuguide konsultchefer 

 

Intervjufrågorna utgår från tre områden: 

 

 Vad innebär tillhörighet/samhörighet för er  

 Relation vid introduktion, etablering av kontakt  

 Hur relationen bibehålls och utvecklas 

 

1. Rutiner vid nyanställning? Hur ser introduktionen ut? Var läggs tyngden?  

2. Hur ofta har ni kontakt med de anställda konsulterna och i vilka ärenden? I vilka 

ärenden kontaktar de er? 

3. Finns det riktlinjer för er att följa gällande kontakt med konsulterna och 

utvecklingssamtal? 

4. Hur bidrar ni för att konsulterna ska känna sig som en del av organisationen? 

5. Tror ni konsulterna känner sig som en del av organisationen? Om ja i så fall i vilken 

grad och varför/på vilket sätt?  

6. Har ni någon handlingsplan för kompetensutveckling för konsulten hos er som 

arbetsgivare?  

7. Ser ni själva några eventuella förbättringsåtgärder som kan bidra till att konsulterna 

känner sig som en del av organisationen? 

8.  Vad ser ni för möjligheter/svårigheter med kontakten med konsulterna? 

9.  Vilka förväntningar tror ni konsulterna har på er som chefer?  

10.   Tror ni att ni motsvarar konsulternas förväntningar på er som chefer? 

 

 

 

 

 


