
 
 

Halmstad Högskola 

Sektionen för Hälsa & Samhälle 

Socialpsykologi 61-90 HP 

Kandidatuppsats, HT 2010 

 

 

 

Den ambivalenta inhyrda personalen 
- En socialpsykologisk studie om individuella upplevelser 

av att arbeta som inhyrd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Denis Frank 
Examinator: Henrik Stenberg  

Författare:  Andréa Karlsson, 880810 
Zanna Nilsson, 890531 



 
 

 

Tack! 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter för att de ville dela med sig av 

sina upplevelser. Vi vill även tacka Tillverkningsföretagets personalchef som 

har tagit sig tid till, och engagerat sig i, vår studie. Ni fick oss alla att känna oss 

varmt välkomna till er organisation. 

Vi vill även tacka vår handledare Denis Franck som har varit ett gott stöd under 

vårt uppsatsarbete. 



 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka vilka 
upplevelser inhyrd personal har på ett visst företag beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. I 
studien har vi utgått från en kvalitativ metod med nio semistrukturerade intervjuer där urvalet 
bestod av fem manliga informanter och fyra kvinnliga. Resultatet visar att det finns 
övervägande positiva upplevelser av att arbeta som inhyrd på det aktuella företaget där sociala 
relationer och ett gott bemötande är viktiga orsaker till dessa.  Resultatet visar även på 
skillnader i upplevelser hos den inhyrda personalen beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör 
och vilka grupprocesser som utspelar sig inom denna. Resultatet har vi sedan analyserat med 
hjälp av ett flertal teoretiker; Moira von Wright, Johan Asplund, Norbert Elias, Georg 
Simmel, Susan A. Wheelan och Abraham Maslow. Analysen visar bland annat att den inhyrda 
personalens egenskaper skapas i samspel med de direktanställda och att detta gör att de 
känner sig som en del av arbetsgruppen.  
 
Nyckelord: Inhyrd personal, upplevelser, sociala relationer, flexibilitet. 
 

Abstract 
The purpose of this study is to examining which experiences that temporary workers has on a 
particular company from a social psychological perspective, and see if the experiences depend 
on which workgroup they belong. In this study we have used a qualitative approach with nine 
semi-structured interviews, where the sample consisted of five male and four female 
informants. The results show that there are generally positive experiences of temporary work 
on the relevant company in which social relationships and good treatment are important 
causes. The results also show differences in the experiences of the temporary workers, 
depending on the working group they belong and which group processes that take place 
within it. The result, we then analyzed with the help of several theorists: Moira von Wright, 
Johan Asplund, Norbert Elias, Georg Simmel, Susan A. Wheelan and Abraham Maslow. The 
analysis shows that the temporary workers characteristics are created in interaction with those 
directly employed and that this makes them feel as part of the working group.  
 
Keywords: Temporary workers, experiences, social relations, flexibility.  
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1 Inledning 

Samhället är idag väldigt flexibelt på flera olika sätt. Detta innebär att individen har större 

möjlighet att själv utforma sina val när det gäller familjeliv och karriär men vi kan också se att 

samhället är flexibelt genom att individen ställs inför flera olika val. Det ges idag även fler 

valmöjligheter vad gäller arbete och anställningsform vilket gör att individen själv kan skapa 

sig en tillvaro som passar dennes livssituation på bästa sätt. Bemanningsföretagen har på 

senare tid ökat sin omsättning och fler människor väljer att arbeta som inhyrd. Dels för att 

arbetsmarknaden är osäker och svår att ta sig in på men det kan också vara ett sätt för 

individen att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Dock skapar den ökade flexibiliteten en 

konkurrens i arbetslivet vilket kan leda till att människor även tvingas till att ta en anställning 

via ett bemanningsföretag.  

 Att arbeta via ett bemanningsföretag ges individen möjlighet att vara flexibel vad gäller 

arbetsformen. Istället för att anpassa familjeliv och fritid efter arbetet kan individen genom att 

arbeta som inhyrd välja att anpassa arbetet efter hur familjelivet och fritiden ser ut och vice 

versa. Detta kan troligtvis vara en positiv aspekt för många människor. Att arbeta som inhyrd 

kan dock skapa en osäkerhet för individen då anställningsformen inte är lika trygg som om 

denne vore direktanställd. Anställningsformen kan exempelvis föra med sig en ekonomisk 

otrygghet men även en känsla av att inte kunna genomgå samma kompetensutveckling som 

direktanställda har möjlighet till (Bellaagh, K & Isaksson, K 1999:6:23). Det finns även en 

risk att inhyrd personal inte har samma möjlighet till att bli involverad på arbetsplatsen så som 

en direktanställd har vilket kan leda till att de blir betraktade som en outsider (Augustsson & 

Olofsdotter 2008:13f). 

 Möjligheten till flexibilitet och ett flexibelt arbete kan vara viktig för många människor 

men hur ser de sociala relationerna ut för den inhyrda personalen och vilka grupprocesser får 

de möjlighet att ta del av? De är trots allt tillfällig arbetskraft. Vi är därför intresserade av att 

undersöka hur inhyrd personal upplever sin anställningsform och situation beroende på vilken 

arbetsplats och arbetsgrupp de tillhör. Vi är också intresserade av att ta reda på vilka faktorer 

det är som påverkar hur de trivs att arbeta som inhyrd. Därför har vi valt att utföra en studie 

på ett specifikt företag som vi i vår studie valt att kalla för Tillverkningsföretaget. 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka upplevelser av arbetsmiljön den inhyrda 

personalen har på ett specifikt företag beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. Vi vill 
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undersöka vilken betydelse de sociala relationerna har för de inhyrdas upplevelser av deras 

tillfälliga arbetsmiljö, vilka relationer tillåts de inhyrda ingå i och vad dessa betyder för dem. 

Vi vill även undersöka upplevelsen av hur det är att ha ”dubbla” chefer och vara anställd via 

ett bemanningsföretag. Vi vill vidare ta reda på vilka faktorer det är som gör att de trivs att 

arbeta som inhyrd eller ej. Vårt syfte är inte att generalisera, utan att undersöka en specifik 

arbetsplats med specifika arbetsgrupper där inhyrd personal arbetar.  

1.2 Frågeställning 

Vår frågeställning är: ”Hur upplever en inhyrd sin arbetssituation i förhållande till 

arbetsgruppen och arbetsplatsen?”.  

- Vilken betydelse har de sociala relationerna för den inhyrde? 

- Vad innebär det för den inhyrde att vara anställd via ett bemanningsföretag? 

- Hur kan arbetsgruppen påverka den inhyrdes upplevelser av dess arbetsmiljö? 

1.3 Bakgrund 

Människor lever idag ett hektiskt och intensivt arbetsliv med krav på ökad flexibilitet och 

ökade krav på att ”hänga med” i den utveckling som sker.  Arbetslivet har förändrats och den 

förändrade situationen har medfört att företagen blivit mer konkurrensmedvetna men också 

mer konkurrensutsatta (Allvin m.fl. 2006:17). För att klara av den konkurrens som råder och 

för att bli mer kostnadseffektiva har företagen skurit ner på sin personal men också hyrt ut 

verksamheter som inte är lönsamma för företagen. Detta har lett till att det har skapats nya 

normer och regler om att individerna själva, mer än förut, måste kunna anpassa sitt arbete till 

de föränderliga krav som ställs på dem. Anställningsrelationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare har dessutom blivit mer begränsad. I vissa fall finns den inte alls då företagen 

valt att använda sig av bemanning utifrån. Tanken med detta är att företagen på så sätt kan 

anlita arbetskraft, vid behov, lika lätt som de kan avskaffa sig den. Detta har lett till att 

företagen blivit mer flexibla och kan på ett bättre sätt anpassa sig till marknadens krav och 

svängningar.  

 Atkinson använder sig av kärna-periferi modellen som innehåller tre olika typer av 

flexibilitet (Augustsson & Olofsdotter 2008:11f). Numerisk flexibilitet innebär att 

organisationer kan anpassa personalstyrkan efter behov och ur bemanningsföretagens 

synvinkel innebär den numeriska flexibiliteten att de inhyrda ska kunna vara utbytbara med 

varandra. Den andra typen av flexibilitet är den funktionella som innebär att den 

direktanställda personalen besitter en bred kompetens som gör det möjligt för dem att arbeta 
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med olika uppgifter. Detta kan jämföras med att den inhyrda personalen, anställda i ett 

bemanningsföretag även de ska besitta en bred kompetens som gör det möjligt för dem att 

arbeta på olika arbetsplatser med olika arbetsuppgifter. Den tredje och sista flexibiliteten är 

den finansiella och handlar om att löner etc. anpassas efter förfrågan och prestation.  

1.3.1 Bemanningsbranschen i Sverige 

1953 startades det första bemanningsföretaget i Sverige som kan liknas vid dagens 

bemanningsföretag (Bemanningsbranschen 2005). Bemanningsföretaget var Stockholms 

Stenografservice och deras tjänster innebar uthyrning av sekreterartjänster. Efter detta kom 

flera andra bemanningsföretag att etableras som främst inriktade sig på kontorsservice. Fram 

till 1992 var bemanningsbranschen reglerad av 1935 års arbetsförmedlingslag samt ILO 

konventionen nr 96. Förmedlingen av arbete var därmed statligt styrt genom ett 

arbetsförmedlingsmonopol vilket hindrade bemanningsbranschens utveckling. I början av 

1990-talet ökades behovet av tillfällig arbetskraft vilket ledde till en första avreglering. Denna 

avreglering gjorde så att företag, med vissa restriktioner, fick hyra ut arbetskraft. Dock fick 

dessa inte vara i vinstdrivande syfte eller drivas utan tillstånd från AMS. Nästa avreglering 

kom 1993 vilken hade som mål att förbättra funktionssättet för arbetsmarknaden samt att 

avskaffa tidigare regleringar som fanns för bemanningsföretagen. 1997 inträffade den stora 

förändringen då ILO konventionen nr 181 infördes. Denna var till fördel för 

bemanningsföretagen och visade att dessa spelade en stor roll för arbetsmarknaden. 

”Rosengrenutredningen” som följde upp lagen som kom 1993 fann att bemanningsföretag var 

som alla andra företag och att det inte fanns några skillnader dem emellan. Resultatet av 

utredningen visade även att bemanningsbranschen fungerar bra och att de istället för att tränga 

undan ordinarie arbeten snarare skapade nya arbetstillfällen. 

 Det är först nu de senaste 10-15 år som bemanningsbranschen har expanderat ordentligt 

trots att dess historia sträcker sig längre bak i tiden (Bemanningsbranschen 2005). Detta för 

att arbetsmarknadens struktur, i takt med globaliseringen, har förändrats betydligt. Den ökade 

konkurrensen bland företag och kravet på snabba omställningar har skapat företagets behov 

av att ta in kompetent personal snabbt och enkelt. Det är alltså en förändrad arbetsmarknad 

med ökad flexibilitet som är en av de bidragande faktorerna till att bemanningsbranschen har 

fått en ökad genomslagskraft.  

 Idag utgör bemanningsbranschen en stor del av den svenska samhällsekonomin 

(Bemanningsbranschen 2005). Företag idag har börjat fokusera mer på sina så kallade 

kärnområden och placerar i dessa sin egen personal och väljer sedan att använda sig av 
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bemanningsföretag till resterande tjänster. Därför ses bemanningsföretag idag som en naturlig 

del av arbetsmarknaden. Genom bemanningsföretagens tjänster har många företag kunnat få 

hjälp med att komma över sina problem med att finna och placera rätt person på rätt plats. 

Detta har lett till att den inhyrda personalen inte längre ses som ett hot mot kundföretagets 

direktanställda utan som ett komplement.  

1.3.2 Beskrivning av företaget 

Vi har genomfört en fallstudie på ett massproducerande företag som vi har valt att kalla för 

Tillverkningsföretaget. Företaget består av ett antal olika avdelningar som alla är beroende av 

varandra. De avdelningar vi har utfört vår studie på är Avdelning 1 & 2. På Avdelning 1 är 

arbetsuppgifterna ganska avancerade och varierande. Varje arbetsgrupp består av två personer 

på varje skift, vilket innebär att det sammanlagt är tio anställda på hela avdelningen. På 

Avdelning 2 är arbetet varierande men mer monotont och på varje skift är de anställda ca 14 

st. i varje arbetsgrupp. Varje arbetsgrupp har också en teamledare som har mer ansvar än de 

övriga anställda.  

 Företaget har sedan 1995 i omgångar haft inhyrd personal från olika bemanningsföretag. 

Företaget har i nuläget inhyrd personal från två olika bemanningsföretag och i dagsläget har 

de ca 50 inhyrda och 100 direktanställda. På varje skift är det lika många inhyrda som det är 

direktanställda och det är också relativt jämnt fördelat när det gäller ålder och kön. Samtliga 

av de anställda arbetar femskift. De nyanställda, oavsett anställningsform, introduceras genom 

en utbildning på två dagar där de lär sig grunderna för att kunna hantera företagets olika 

produkter.    

1.3.3 Värderingar & principer 

I Tillverkningsföretagets dokumentation om dess värderingar och principer finner vi att deras 

mål är att bli den ledande i deras kategori och att de ser medarbetarna som den viktigaste 

tillgången för att lyckas med detta (Tillverkningsföretaget, 2006). Vi kan även i dokumentet 

finna att företaget värdesätter tillit och ömsesidig respekt men att de även är måna om 

arbetsgruppen och dess funktion då de även värdesätter en öppen kommunikation där det 

finns både inbördes stöd och socialt ansvarstagande. Dessutom värdesätter företaget ett 

individuellt ansvarstagande där individen är kreativ och initiativtagande. En av 

Tillverkningsföretagets principer är att utveckla potentialen och motivationen hos sina 

medarbetare. Detta för att kunna uppnå att rätt person finns på rätt plats.  
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1.4 Tidigare forskning 

För att ge läsaren en inblick i vad forskare tidigare kommit fram till om hur det är att arbeta 

som inhyrd har vi valt att presentera två vetenskapliga artiklar som berör detta. Den första 

artikeln kommer fram till att den inhyrde måste anpassa sitt beteende beroende på arbetsgrupp 

och arbetsplats. De menar att den inhyrde måste ha förmågan till social surfning, att kunna 

anpassa sig till den arbetsplats de kommer till. Den andra artikeln har kommit fram till att 

inställning till anställningsformen beror på om den inhyrde är ”frivillig” eller ”ofrivillig” i 

bemanningsbranschen.  

1.4.1 Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Frä mling eller outsider? 

I en artikel skriven av Gunnar Augustsson och Gunilla Olofsdotter (2008) presenteras en 

studie där kvalitativa intervjuer gjorts med bland andra konsulter, anställda på ett 

bemanningsföretag. Resultaten av denna studie visar att konsulter konfronteras av uteslutning 

från sociala relationer och stigmatisering. Detta trots att de är efterfrågade. 

 Augustsson och Olofsdotter (2008:13f) menar att en konsult har en position som 

”främling” eller ”outsider” i relation till den etablerade gruppen på arbetsplatsen. Främling är 

en position som innebär en kombination av ”avstånd och närhet, likgiltighet och 

engagemang” (Augustsson & Olofsdotter 2008:13f). De menar att en främling kan variera 

mellan engagemang i de sociala interaktioner som sker på en arbetsplats, men också mellan 

rumsligt avstånd och närhet på en arbetsplats. En outsider hålls antingen på avstånd eller 

relativt nära, men saknar tillåtelse att bli involverad. En etablerad däremot är både nära och 

involverad på dess arbetsplats. Främlingen är mer flexibel än en outsider och byter mellan 

närhet och avstånd, engagemang och likgiltighet.  

 Den första slutsatsen visar att konsultens anställningsvillkor gör att den måste agera som 

en främling (Augustsson & Olofsdotter 2008:22f). Detta på grund av att de är anställda på 

bemanningsföretaget, men arbetar på kundföretaget. De har ett rumsligt tillträde och arbetar 

ofta nära de direktanställda och visar på engagemang i kundföretaget vid längre uppdrag. 

Dock upplever konsulterna att det är svårare att lämna de sociala relationerna vid ett 

uppdragsbyte och inte själva företaget. Därför är konsulten i behov av att kunna variera 

mellan rumsligt avstånd och närhet. De ska också vara kompetenta till att utföra 

arbetsuppgifterna utan att för den delen ha behov att få vara kvar en längre tid i den 

institutionella kontexten.  

 Den andra slutsatsen säger att en konsult får hantera vissa skillnader mellan dem själva 

och de direktanställda vad gäller arbetsvillkoren (Augustsson & Olofsdotter 2008:22f). Detta 
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för att de direktanställda har tolkningsföreträde om hur en arbetsuppgift kan utföras. Det beror 

också på konsulternas otydliga villkor och att prestationskravet är högre hos konsulterna än 

för de direktanställda. Detta visar på maktskillnader där konsulterna blir stigmatiserade som 

mindre kompetenta. Detta leder till att konsulterna blir outsiders då det råder tveksamheter om 

deras position, men också leder det till att de måste kunna vara flexibla.  

 Det avgörande för hur konsulterna trivs med sina uppdrag är de sociala relationerna med 

den direktanställda personalen (Augustsson & Olofsdotter 2008:23). Detta är den sista 

slutsatsen. Alltså, där konsulten upplever en tillfredsställande kontakt med de direktanställda 

kan de känna närhet, men också engagemang till kundföretaget samt dess direktanställda 

personal. Då minskar upplevelsen av att vara en outsider.  

 

”Det betyder att konsulter vinner på att utveckla en förmåga till social surfning mellan att i vissa 

fall uppleva sig som främling och i andra fall som outsider i de sociala relationerna med den 

ordinarie personalen i kundföretaget” (Augustsson & Olofsdotter 2008:23). 

1.4.2 Uthyrd men fast anställd 

I denna vetenskapliga artikel har författarna undersökt hur det är att vara, som de uttrycker 

det, uthyrd och hur de upplever deras arbetssituation (Bellaagh, K & Isaksson, K 1999:6:23). 

Författarna presenterade sitt resultat i fyra delområden; arbetsvillkor, social situation, 

personlighetsaspekter men också hur relationen mellan arbete och övrigt liv ser ut. De kom 

fram till följande positiva sidor av att arbeta som uthyrd. De uthyrda upplever, genom 

varierande arbetsuppgifter och flera sociala möten, sitt arbete som väldigt omväxlande. Detta 

upplever de som både personligt men också yrkesmässigt utvecklande. Författarna (Bellaagh, 

K & Isaksson, K 1999:6:23) kommer även fram till att de uthyrda upplever flexibilitet men 

också valmöjligheter för individen som gör det möjligt att skapa en balans mellan arbete och 

fritid. De negativa sidorna författarna har kunnat finna med att vara uthyrd är bland annat den 

ekonomiska otryggheten anställningsformen för med sig. De uthyrda kände även att de inte 

har samma möjlighet till kompetensutveckling eller att de har chansen till lika mycket ansvar 

och inflytande som en direktanställd. Vad som också upplevdes negativt var att de uthyrda 

inte kunde skapa sig en genuin relation till sina arbetskamrater i och med deras 

anställningsform.  

 Bellaagh & Isaksson (1999:6:23) gjorde även en jämförelse mellan att vara ”frivillig” 

eller ”ofrivillig” inom bemanningsbranschen. Deras slutsats visade att frivilligheten var 

avgörande för om de uthyrda trivdes med sin anställningsform eller ej. De kom även fram till 
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att högsta prioritet för de ”frivilliga” är familjen och fritiden, inte arbetet. Denna 

anställningsform gjorde det då möjligt för dem att förena arbete med fritid. För de 

”ofrivilliga” däremot var arbetet den högsta prioriteringen. Trygghetsfaktorer som ekonomi 

och möjlighet till karriär var för dem mycket viktigare.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier vi har valt att använda oss av i vår analys. 

Dessa teorier har en gemensam nämnare, vilken är att alla fokuserar på att de sociala 

relationerna är viktiga för hur individen skapar sig en förståelse för både sig själv men också 

för sin omgivning. Väl fungerande sociala relationer är även en bidragande faktor för hur 

individen mår och trivs i sin vardag. De första två teorierna Vad eller vem? och Social 

responsivitet fokuserar på hur viktigt det är att individen blir sedd och accepterad för det den 

är istället för att se individen som ”något”, exempelvis som enbart inhyrd. De följande två 

teorierna Wheelans grupprocesser och Maslows behovshierarki är mer inriktade på hur 

individen ur de sociala relationerna kan tillfredsställa sina behov. Dessa behov skapas 

beroende på vilka grupprocesser en inhyrd ingår i och vilket stadium den inhyrdes 

arbetsgrupp befinner sig på.  

2.1 Vad eller vem? 

Det är tillsammans med andra människor som individen hittar sina egna svagheter och brister 

men också sina positiva och starka egenskaper. Wright (2000:137) menar att social handling 

är källan till såväl meningsskapande som identitetsskapande. Därför menar hon att 

rollövertagande är ett vanligt förekommande fenomen, eftersom människans förmåga att ”ta” 

en annan människas perspektiv, d.v.s. sätta sig in i en annan roll eller situation, är stor. Det 

kan även innebära att människor förändras eftersom vi ständigt ingår i sociala och 

kommunikativa processer.  

 Wright (2000:32f) beskriver två perspektiv som ser individen på olika sätt. Det första 

perspektivet kallar hon för det Punktuella perspektivet. Enligt detta perspektiv är 

subjektiviteten en individuell produkt med egenskaper som går att isolera, dessa egenskaper 

existerar oavsett omgivning. Individens subjektivitet anses kunna bestämmas med hjälp av 

historiska, sociala, biologiska och psykologiska faktorer. Det punktuella perspektivet ser 

individen som centrerad och kommunikation med andra människor förstås som ett samspel 

mellan fristående subjekt. Det punktuella perspektivet menar därför att individen besitter 

egenskaper som denne visserligen har skapat i samspel med andra människor men dessa 

egenskaper utgör den analys vi gör av människan. Vi använder oss av vad individen är istället 

för att se till vem den är när vi skapar oss en uppfattning om denne. Det punktuella 

perspektivet använder sig av samhället som utgångspunkt istället för individen. Det kan 

exempelvis handla om att vi betraktar en inhyrd personal utifrån samhällets värderingar om 
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vad det innebär att arbeta som inhyrd. Vi ser till vad individen är, alltså inhyrd, istället för att 

se till vem den inhyrda är som människa.  

 Det Relationella perspektivet menar istället att individens egenskaper föds i de sociala 

relationerna (Wright 2000:33f). Enligt detta perspektiv betraktas människor i relation till 

andra människor i och med att en förutsättning för enskilda individers existens är existensen 

av andra individer. Individens subjektivitet karaktäriseras inte av dess enskilda egenskaper 

utan istället av de handlingar som uppstår i dess relationer till andra människor. Vilket innebär 

att vi människor aldrig med säkerhet kan bestämma vem en annan människa är. Detta för att 

individens subjektivitet är beroende av andra människor i tid och rum. Individen blir betraktad 

utifrån vem den är som person och dess i handlingar som framträder i relation med andra 

människor. Den inhyrda personalen ses utifrån vem den blir i samspelet mellan dem och dess 

arbetsgrupp, alltså att den inhyrde kan ses som något mer än enbart inhyrd. 

 Dessa två olika perspektiv ska inte ses som varandras motsatser utan att det snarare kan 

ses som en utveckling från punkt till punkt där individen till en början betraktas som ett vad 

men efterhand som relationer och kontakter utvecklas framstår individen mer som ett vem. 

 Wright (2000:137) menar att källan till såväl meningsskapande som individens själv är 

social handling. Därför menar hon att ett oundvikligt fenomen hos individen är 

rollövertagande eftersom vår centrala förmåga är att ta en annan persons perspektiv. Detta 

innebär att vi är benägna att inta andras roller och därmed sätta oss in i andras situationer. 

Detta leder till att vi som människor ständigt förändras i och med att vi ingår i sociala och 

kommunikativa processer.  

 

”[…] Intersubjektiviteten är den källa ur vilken medvetandet och självet uppstår och formeras, jag 

hävdar att kommunikation och mellanmänskligt sampel är en förutsättning för att människor ska 

kunna formera en egen aktiv subjektivitet, en identitet som någon särskild, ett själv och tar denna 

subjektivitet i besittning.” (Wright 2000:137). 

2.2 Social responsivitet 

Asplund (1987:29) menar att vi människor är sällskapliga till vår natur och att vi är benägna 

att svara på de frågor som ställs till oss, att vi svara på olika former av stimuli som ges till oss. 

Detta förklarar Asplund (1987) med att vi människor är social responsiva och responsivt 

sociala. Dessa är dock inte två skilda begrepp utan begreppspar av samma betydelse. Asplund 

(1987)  menar att vi ”svarar” (ger respons) på sociala samspel med andra människor och att 

det är detta som leder till utvecklingen av människors identitet. Den sociala responsiviteten är 
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i sitt ursprungliga tillstånd något omogen och intensiv. Det är dock först när vår sociala 

responsivitet blir kraftigt nedtonad som vi människor betraktas som mogen och socialiserad, 

alltså vuxen.   

  Motsatsen till social responsivitet kallar Asplund (1987:12) för asocial responslöshet, 

alltså att vi inte svarar eller frågar överhuvudtaget. En människa som är asocialt responslös, 

yttrar varken positiva eller negativa känslor vilket kan leda till att omgivningen ser denne som 

instängd i sig själv. Det är dock viktigt att se att det finns en växelverkan mellan social 

responsivitet och asocial responslöshet. Enligt Asplund (1987) måste vi lära oss den asociala 

responslösheten eller på ett eller annat vis kunna bete oss på det viset medan den sociala 

responsiviteten snarare finns naturligt hos människan. Vi är nyfikna och intresserade varelser 

som ställer frågor för att få chansen att svara. 

 Vi är intresserad av att se om denna växelverkan mellan social responsivitet och asocial 

responslöshet sker bland våra informanter och hur detta i sådana fall yttrar sig.   

 Asplund (1987:29ff) menar att social responsivitet utvecklar vår individualitet vilket 

betyder att vi är beroende av socialt umgänge och interaktion. Där har vi möjlighet att vara 

socialt responsiva och därmed också möjlighet att kunna utveckla vår egen identitet. Social 

responsivitet betyder alltså att vi svarar på andra människors frågor, stimuli och att vi 

därigenom utvecklas som individer. 

2.3 Wheelans grupprocesser  

En grupp som nyligen bildats kommer med tiden att utvecklas och genomgå olika stadier 

(Wheelan, 2010:42f). Gruppens mål är att nå det fjärde och sista stadiet där gruppen kommer 

att utföra arbetsuppgiften på ett mer effektivt sätt. 

 Det första stadiet kallas för Tillhörighet och Trygghet och kännetecknas av att 

gruppmedlemmarna är beroende av den utvalda ledaren. Gruppen strävar efter att känna 

tillhörighet och trygghet i gruppen eftersom de inte känner någon så väl. Prioriteten i detta 

stadium är att bli accepterad av de andra gruppmedlemmarna och få känna trygghet, därför 

uppstår det oftast inga konflikter i en sådan här grupp. 

 Fokus i stadium två, Opposition och Konflikt, ligger på att gruppen skall försöka frigöra 

sig från sitt beroende av ledaren (Wheelan 2010:44). Därför är konflikter en oundviklig del av 

denna process. Målet är att utveckla enhetliga mål och värderingar i gruppen vilket kan 

generera konflikter eftersom olika åsikter kommer fram. Tyvärr finns det grupper som fastnar 

här eftersom de inte kan lösa konflikterna därför finns risk för regression, alltså att man går 

tillbaka till stadium ett. 
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 När medlemmarna i gruppen klarat sig igenom stadium två och de oundvikliga 

konflikter som uppstått, ökar medlemmarnas tillit, engagemang och viljan att samarbeta 

(Wheelan 2010:45). Namnet på detta stadium är Tillit och Struktur. Gruppen blir mer 

medveten om sina uppgifter och man har en tydlig kommunikation. Gruppen är mer 

uppgiftsorienterad och målinriktad. Frågor som rör status, makt och inflytande blir inte lika 

viktiga. Det tredje stadiet är det som kallas ett moget stadium. Medlemmarna anstränger sig 

för att skapa positiva relationer med varandra och det har skett en ökad klarhet om vilka 

målen är. Uppgifter och roller delas ut till de som är mest lämpade för dem för att gruppen ska 

kunna uppnå de mål de satt.  

 Ledaren blir nu mindre styrande och fungerar mer konsultativt och ser till att 

medlemmarna blir mer involverade i ledarskapsfunktionen (Wheelan 2010:109). Detta för att 

ledaren inte kan ta på sig alla roller utan behöver hjälp med detta vilket är ett tecken på en 

positiv ledarstil i detta stadium. Viktigt att komma ihåg är att det fortfarande krävs ett visst 

ledarskap för koordineringen för praktiska saker. Här kommer även subgrupper att bildas och 

de känns mindre hotande, istället ses dem som något positivt och något som kan gynna 

måluppfyllelsen. Det viktigaste i stadium tre är att alla medlemmar har lika stort engagemang 

i gruppen.  

 Stadium fyra kallas för arbete och produktivitet (Wheelan 2010:46). Det är i detta 

stadium som gruppen blir ett välfungerande team och det är nu teamet kan fokusera på 

uppgiften. Konflikter kommer ofta i detta stadium, men löses på ett enkelt och effektivt sätt. 

Alla medlemmar är medvetna om gruppens mål och delar dem. Ledaren har ökat sin 

konsultativa roll. 

2.4 Maslows behovshierarki  

Maslows (2008:53f) behovshierarki består av fem olika behov där det krävs att ett behov 

uppfylls för att kunna uppnå nästa behov. De tre första behoven behöver uppfyllas för att 

individen ska kunna känna en grundläggande tillfredsställelse och trygghet som uppstår 

genom goda sociala relationer. De två sista behoven handlar inte om att reducera ett 

bristtillstånd utan att stärka det personliga växandet genom att utvecklas. 

Det första behovet i Maslows (2008) behovshierarki är det Fysiologiska behovet. Här är 

individen i behov att tillfredsställa sina grundläggande behov, exempelvis lönevillkor. Det 

andra behovet är Trygghetsbehovet som aktiveras när individen har tillfredsställt de 

fysiologiska behoven, vilket innebär trygga omgivningar som skyddar individen mot fysisk 

och psykisk skada. När de två ovanstående behoven tillfredställts kan de sociala behoven 
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aktualiseras och då tillfredställas. Behoven här handlar om anknytningar i form av goda 

vänner och kollegor samt sociala omgivningar som förmedlar stöd och acceptans. Företag kan 

främja detta genom att skapa bra samarbetsförhållande, men också genom att arrangera 

sociala aktiviteter på fritiden. Det fjärde behovet är Uppskattning. Här handlar det inte om att 

reducera ett bristtillstånd utan att stärka det personliga växandet genom att utvecklas. Det 

fjärde behovet är att utveckla bra självrespekt, men också att få andra människors 

uppskattning. Det femte och sista behovet som enbart kan uppfyllas om samtliga föregående 

behov tillfredsställts är Självförverkligande. Här handlar behovet om att kunna frigöra 

kapacitet för att utveckla de anlag, förmågor och egenskaper individen besitter. Alltså att 

individen ges möjlighet att kunna utveckla och förverkliga sina potentialer. Genom att ge 

medarbetarna möjlighet till detta i arbetet kan individen uppnå en stark motivation. Detta gör 

att människor presterar sitt allra bästa som både individen och företaget vinner på. 

2.5 Främling och outsider 

Augustsson och Olofsdotter (2008) använder sig av begrepp och teorier från Georg Simmel 

och Norbert Elias, Simmels (1981) teori om ”Främlingen” och Elias (1999) teori om 

”Etablerade och outsiders”. Vi fann dessa intressanta och har valt att använda oss av 

Augustsson och Olofsdotters (2008) tolkning av dessa begrepp och teorier när vi analyserar 

vårt resultat. För att ge läsaren en bättre helhetsbild av teorierna har vi valt att presentera dem 

i sin ursprungliga form. 

2.5.1 Främlingen 

Simmels (1981:139) variant av ”främlingen” skiljer sig emot den ”vanliga” uppfattningen av 

en främling. Den vanliga uppfattningen brukar vara att främlingen kommer idag men går 

redan imorgon. Simmels (1981) variant av främlingen är att denne kommer idag och stannar 

imorgon. En så kallad potentiell vandrare. Främlingen är fixerad till en specifik grupp där 

dess ställning bestäms av att han eller hon egentligen inte tillhör den. Vad främlingen också 

gör är att han eller hon tillför gruppen nya kvalitéer som inte härstammar från denna tillfälliga 

grupp. 

 Simmel (1981:139) menar att främlingskapet utgörs av positiva relationer till 

människorna han eller hon möter, en särskild form av växelverkan. Dock är främlingen, 

samtidigt som han eller hon är en del av gruppen, även utanförstående. Alltså både nära men 

också avlägsen gruppen.  
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 Främlingen är rörlig men också objektiv i bemötandet i och med att han eller hon inte är 

fäst vi de individuella beståndsdelarna eller ensidiga processer som finns i gruppen (Simmel 

1981:141). Detta innebär dock inte att främlingen enkelt kan vara avståndstagande eller undgå 

att vara delaktig i gruppen. Objektiviteten som främlingen har utgör istället "[…] en speciell 

kombination av avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang.” (Simmel 1981:141). 

2.5.2  Etablerade och outsiders 

I Etablerade och outsiders (1999) presenteras en undersökning av tre bostadsområden, 

belägna i en engelsk förort. Elias (1999:xi) kom i den fram till att det fanns etablerade grupper 

och de som var outsiders. De etablerade hade en högre maktställning vilket berodde på att de 

hade bättre sammanhållning och hanterade den sociala kontrollen och dess tillhörande 

mekanismer på ett bättre sätt än outsidergruppen.  

 De etablerade ställdes mot de nyinflyttade, de som betraktades som outsiders (Elias & 

Scotson 1999:xi). Outsidergruppen utestängdes från de etablerades sociala umgänge eftersom 

de ansågs hota de värderingar, normer och levnadssätt de etablerade hade. Allt umgänge med 

outsidergruppen undveks och sammanhållningen de etablerade hade genom utestängning till 

outsidergruppen gjorde att skillnaderna mellan grupperna upprätthölls. 

 De etablerades sammanhållning baseras på dess gemensamma minnen och värderingar 

men också på dess långvariga vänskap eller fiendskap (Elias & Scotson 1999:xi). Det är 

denna sammanhållning kontra utestängning som sedan skapar de maktrelationer mellan 

etablerade och outsiders. ”De som har makt ser sig själva som bättre än de andra. Den 

etablerade gruppen kan påtvinga den andra gruppen sin egen definition av både sig själv och 

den andra gruppen.” (Elias & Scotson 1999:xii). Att någon i den etablerade gruppen 

nedvärderar någon i outsidergruppen beror således inte på outsiderns individuella egenskaper 

(Elias & Scotson 1999:xiii). Det är istället medlemskapet i gruppen som gör att outsidern 

betraktas ur ett kollektivt perspektiv, som underlägsen de etablerade. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Vi har använt oss av kvalitativ metod när vi genomförde vår undersökning. Detta då vi var 

intresserade av att ta reda på vad de inhyrda känner inför sin situation och hur de själva 

upplever att de behandlas som inhyrda i relation till de direktanställda. Vi var alltså 

intresserade av att förstå hur informanterna resonerar kring sin arbetssituation, men också hur 

relationen till deras arbetsgrupp och arbetsplats ser ut. Därför valde vi att använda oss av 

kvalitativ metod.  

 Om vi istället hade haft en frågeställning som velat undersöka frågor som; hur många? 

hur vanligt? eller hur ofta? menar Trost (2005:14) att det varit mer passande att använda sig 

av kvantitativ metod med hjälp av exempelvis enkäter. Detta hade begränsat oss vad gäller 

möjligheten att ställa följdfrågor på de svar informanterna ger oss. Vi hade heller inte kunnat; 

”[…] försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller 

urskilja varierande handlingsmönster […]” (Trost 2005:14). 

3.2 Kvalitativ intervju 

Vi har genomfört nio semistrukturerade intervjuer som utgör vårt material. En 

semistrukturerad intervju gav oss möjligheten att ställa korta och enkla frågor till 

informanterna som i gengäld kunde ge oss innehållsrika och komplexa svar (Trost 2005:7). 

När intervjuerna var genomförda hade vi som forskare ett rikt material att arbeta med. Ur 

detta har vi sedan haft möjligheten att finna intressanta åsikter och gemensamma nämnare 

som har kunnat användas för analys. 

 Vid genomförandet av en kvalitativ intervju används en intervjuguide som kan ha en 

viss grad av standardisering. Trost (2005:19) talar om standardisering där forskaren antingen 

kan använda en intervjuguide med hög grad av standardisering eller en låg grad av 

standardisering. Vid hög grad av standardisering innebär det att intervjuaren läser upp exakt 

samma frågor, i samma ordning etc. Vi själva ansåg att detta inte passade oss då vi i så fall 

skulle missat chansen att ställa följdfrågor på intressanta svar. Denna möjlighet hade vi 

eftersom vår intervjuguide har en låg grad av standardisering. Detta gav oss också 

möjligheten att anpassa våra frågor efter varje person och att vi kunde ta frågorna i den 

ordningen vi kände passade. Informanten gavs möjligheten att påverka frågorna och vi kunde 

ställa följdfrågor.  
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 Våra kvalitativa intervjuer var semistrukturerade där vi hade en intervjuguide med 

tillhörande frågor vi ville ha svar på (Denscombe 2000:135). Vi som intervjuare fick vara lite 

mer flexibla när det gäller ordningsföljden på ämnena och låta informanten utveckla sitt 

resonemang. Vid en semistrukturerad intervju ligger betoningen på att informanten ges 

chansen att utveckla sina åsikter och synpunkter. Informanten har vid en semistrukturerad 

intervju även möjlighet att påverka vad intervjun ska handla om och vilka frågor och ämnen 

som ska behandlas (Sjöberg & Wästerfors 2008:34). Detta behöver inte vara negativt för oss 

som intervjuar utan snarare en möjlighet till vår senare analys. Detta hade dock inte varit 

möjligt vid en kvantitativ undersökning. 

 Vi kunde naturligtvis inte vara säkra på att informanterna talade sanning vid 

intervjuerna men Sjöberg & Wästerfors (2008:34) menar att detta inte är huvudsaken i själva 

forskningsarbetet utan det är hur vi sedan tolkar och förhåller oss till den förmedlade 

informationen.  

3.3 Fallstudie 

I vår uppsats har vi använt oss av fallstudie som ett tillvägagångssätt att utföra vår forskning. 

En fallstudie innebär att vi som forskare fokuserar på ett alternativ istället för på flera olika 

variabler (Denscombe, 2000:41). Vilket för oss har inneburit att vi valt att endast intervjua 

inhyrd personal på ett specifikt företag. Detta gör att vi kan se till de processer och faktorer 

som påverkar de inhyrdas trivsel på just det företaget. Målet med en fallstudie är att se till det 

enskilda för att sedan kunna belysa det generella. Hade vi utfört en masstudie, exempelvis en 

enkätundersökning, hade vi inte kunnat skaffa oss de insikter och vidare konsekvenser som 

uppkommer när man utför en fallstudie. Dessa nya insikter och de konsekvenser de ger är det 

som gör fallstudien intressant. 

 Fördelen med en fallstudie är att vi som forskare undersöker saker/fenomen i detalj 

vilket leder till att vi kan upptäcka och synliggöra saker som kanske inte hade uppkommit vid 

en ytligare undersökning (Denscombe, 2000:42). Vad en fallstudie också gör är att den 

fokuserar på sociala relationer och processer. Den hjälper oss som forskare att förstå 

relationen mellan dessa processer, vilket gör att fallstudiens värde är att den förklarar varför 

vissa resultat kan uppstå mer än att bara ta reda på vilka resultaten är. 

 Den naturliga miljön är viktig för att en fallstudie ska kunna genomföras, d.v.s. det 

uppstår ingen konstlad situation utan fenomenet existerar både före men också efter att 

undersökningen är avslutad. Vår naturliga miljö var i detta fall Tillverkningsföretaget som 

utförde sin tillverkning av produkter i vanlig ordning, trots att vi var där och utförde vår studie 
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och våra semistrukturerade intervjuer. Det uppstod alltså ingen konstlad situation när vi var 

där. 

 Det positiva med en fallstudie är att den tillåter oss som forskare att använda oss av flera 

källor och metoder (Denscombe, 2000:43). Detta för att undersöka de relationer och processer 

som vi finner intressanta.  

3.4 Hermeneutik  

Vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt i detta arbete har varit hermeneutisk då vi hade en 

allmän förförståelse kring bemanning och vad det innebär att vara inhyrd. Vid ett 

hermeneutiskt förhållningssätt hamnar det tolkande subjektet i fokus (Sjöberg & Wästerfors 

2008:102). Detta tyckte vi var viktigt i och med att vi själva med vår närvaro kunde påverka 

informanternas svar. Dessutom kunde vi med hjälp av vår förförståelse tolka informanternas 

svar och utveckla en ny förståelse. I analysen utvecklade vi denna nya förståelse med hjälp av 

våra teoretiska utgångspunkter och med vår egen tolkning. 

 Eftersom vi själva är människor kan vi även förstå hur andra människor känner och 

tänker (Thurén 1991:46). Genom att se på oss själva (introspektion) kan vi med hjälp av detta 

förstå de upplevelser och känslor som andra människor har (inkännande empati). 

Förförståelsen är en viktig del i hermeneutiken och denna innebär att vi som forskare har en 

förståelse som vi har skapat oss genom tidigare erfarenheter. Det är tillsammans med våra 

egna erfarenheter av ett visst fenomen vi bildar vad som brukar kallas för ”den hermeneutiska 

cirkeln”. Dock menar Thurén (1991:60) att ”hermeneutisk spiral” är ett bättre uttryck. Genom 

att använda sig av detta uttryck begränsas vi inte enbart till att se hur vår förförståelse och 

erfarenheter är beroende av varandra i en ständig kretsgång likt en cirkel. Istället kan vi med 

hjälp av spiralliknelsen se att ju större erfarenhet vi har desto bättre är vår förförståelse och vi 

kan även uppfatta finare nyanser om fenomenet vi undersöker. ”Förförståelsen utvecklas från 

fördomar till verklig förståelse.” (Thurén 1991:60).  

3.5 Vår förförståelse 

Det är med hjälp av följande förförståelse som vi har utformat vår intervjuguide och som vi 

sedan har påverkats av i tolkandet av informanternas svar men också haft i åtanke under hela 

vårt uppsatsarbete.  

 Vår förförståelse är att inhyrd personal har svårare för att komma in i gemenskapen som 

råder på en arbetsplats. Detta eftersom vi tror att det är vanligt att inhyrd personal får byta 

arbetsplats relativt ofta. Detta tror vi leder till att den inhyrde har svårt för att känna sig som 
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en del av arbetsgruppen. Vi tror även att inhyrd personal måste vara mer socialt kompetent 

och själv ta steget att exempelvis presentera sig, vara mer anpassningsbar i sitt beteende samt 

kunna anpassa sig till olika personligheter mer än vad en direktanställd behöver.  

 Vi tror också att den inhyrda personalen ibland kan bli placerade utanför den arbetsplats 

den direktanställda personalen arbetar på. Alltså att de placeras på en ”isolerad” plats där det 

enbart är inhyrd personal. Detta tror vi kan göra att den inhyrda personalen inte känner sig 

sedd eller att deras sociala behov inte tillfredsställs och att den direktanställda personalen 

kanske inte bryr sig om att lära känna dem eller överhuvudtaget ta kontakt med dem.  

 Andréa har arbetat på en arbetsplats där de då hade inhyrd personal och har därmed 

kunnat skapa sig en uppfattning om hur arbetsguppen bemötte de inhyrda där. Zanna har 

kontakter från sin tidigare arbetsplats som nu har inhyrd personal. Därigenom har hon fått sin 

uppfattning om inhyrd personal, hur de kan påverka arbetsgruppen eller hur de mottas på en 

arbetsplats. Vår gemensamma förförståelse har hela tiden varit att arbeta som inhyrd personal 

skulle vara något negativt, att den som är inhyrd inte skulle trivas med detta. Vi tror även att 

en del av de inhyrda valt att arbeta via ett bemanningsföretag på grund av finanskrisen som 

gjorde det svårt att få arbete i och med att den drabbade de flesta företag och arbetsplatser.  

 I och med att vår syn på hur det är att arbeta som inhyrd är ganska negativ är vi 

medvetna om att detta kan ha påverkat oss i skapandet av våra intervjufrågor. Dock tycker vi 

inte att vi har vinklat våra frågor när vi utförde våra intervjuer utan försökt hålla frågorna så 

objektiva som möjligt.  

3.6 Urval och avgränsningar  

Vårt val av fält anser vi är intressant då Tillverkningsföretaget som vi utfört vår studie på 

använt sig av inhyrd personal sedan många år tillbaka. Detta tror vi kunnat påverka de 

inhyrdas upplevelser och åsikter om hur det är att vara inhyrd just där.  

 När det gäller urvalet av informanter var vi båda på det klara med att vi ville ha 

informanter av olika åldrar och kön samt att dessa kom från olika arbetsgrupper. Detta för att 

få en så god spridning på svaren som möjligt men också för att kunna se hur den inhyrde 

känner sig i förhållande till sin specifika arbetsgrupp. Därför önskade vi av vår gatekeeper, 

personalchefen på Tillverkningsföretaget, att vi gärna ville ha intervjuer med hälften manliga 

och hälften kvinnliga informanter som var olika gamla. Detta kunde vi inte uppnå helt utan 

fick tillsist intervjuer med fem manliga informanter och tre kvinnliga informanter samt en 

intervju med personalchefen som själv är kvinna. Åldern däremot lyckades vi få en god 

spridning på. Urvalet gick till på det sättet att informanterna ”handplockades” av 



18 
 

arbetsgruppernas olika teamledare. De informanter vi fick intervjua var de som bedömdes 

hade möjlighet att lämna produktionen. 

 En avgränsning vi gjorde var att vi endast ville intervjua informanter som i nuläget 

arbetar som inhyrda på Tillverkningsföretaget och inte de som tidigare varit inhyrda. Vi har 

heller inte intervjuat direktanställd personal och därför presenteras enbart den inhyrda 

personalens upplevelser av hur det är att vara i en sådan arbetssituation. De eventuella 

tolkningar vi ändå gör av den direktanställda personalens åsikter är alltså inte genom deras 

berättelser utan gjorda med hjälp av informanternas upplevelser av dem. 

 Till sist vad gäller avgränsning i vårt urval har vi bestämt att vi i analysen inte kommer 

att diskutera genusaspekten. Detta för att vi är intresserade av hur de inhyrda, oavsett kön 

upplever sin situation i förhållande till arbetsgrupp och arbetsplats, inte i förhållande till 

genus.   

3.7 Etiska aspekter 

Vi har valt att låta företaget och informanterna vara konfidentiella i vår uppsats. Vi har istället 

använt oss av pseudonymer och har därmed inte nämnt företagets, ortens eller informanternas 

riktiga namn i vår text. Vi har valt att låta dem vara konfidentiella i och med att företaget 

önskade detta men också för att vi trodde att informanterna skulle våga dela med sig av sina 

upplevelser och åsikter om de visste att de skulle få fingerade namn. Vi har valt att kalla 

företaget för Tillverkningsföretaget och de två olika avdelningarna på företaget för Avdelning 

1 och 2.  

 Vi har varit väl medvetna om att vårt ämne kunnat uppfattas som känsligt och väcka 

frågor som informanterna tidigare kanske inte funderat över. Därför har vi varit väldigt 

noggranna med att förklara för våra informanter vad vårt syfte var och att den information de 

delade med sig till oss också skulle stanna hos oss. Att vi inte skulle tala med någon annan om 

deras svar.  

 Vi har även valt att spela in våra intervjuer med hjälp av en mobiltelefon. Detta har vi 

gjort för att vi inte ska behöva föra anteckningar och för att vi ska kunna använda oss av ett 

exakt material. Inspelningen av intervjuerna har även tillåtit oss som intervjuare att vara helt 

fokuserade på informantens svar och vi har därmed kunnat ställa bättre följdfrågor. 
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3.8 Tillvägagångssätt 

3.8.1 Förarbete  

Kontakten med Tillverkningsföretaget upprättades med hjälp av en kontakt Zanna har. Detta 

var med Tillverkningsföretagets personalchef som under uppsatsarbetet har fungerat som vår 

gatekeeper. Vi fick kontaktuppgifter och hörde av oss till personalchefen via telefon. I första 

samtalet berättade vi vilka vi var, att vi var intresserade av att utföra en studie på deras 

arbetsplats och presenterade även vår uppsatsidé. Personalchefen var från allra första början 

väldigt positiv till vår idé och lovade att kontakta oss efter att hon samtalat med företagets VD 

och fått ett godkännande om att vi kunde få tillgång till deras företag. Efter en kortare tid 

kontaktade personalchefen oss via telefon och bekräftade VD:ns godkännande. Vi var väldigt 

noga med att säga att vi ville ha hälften män och hälften kvinnor och att samtliga intervjuer 

skulle omfatta ca 45-60 minuter.  

 När vi fått tillgång till fältet valde vi att maila några bakgrundsfrågor om företaget. 

Detta för att vi skulle kunna skapa en intervjuguide som passade deras arbetsplats eftersom vi 

valde att endast intervjua inhyrda som arbetade på Tillverkningsföretaget. Vi bestämde att 

intervjuguiden skulle bestå av ett antal teman som tillsist blev; Personlig bakgrund – 

Individuellt – Arbetsgrupp – Företaget. Under varje tema hade vi ett antal frågor som skulle 

hjälpa oss att på bästa sätt få med det viktigaste ur varje tema. ”Personlig bakgrund” var vårt 

första tema i intervjuguiden. Detta för att vi på så vis skulle kunna få igång ett samtal med 

informanten, för att undvika fråga – svar situationen. Dessutom utformade vi frågor som vi 

sedan skulle kunna ställa följdfrågor på. Vi var även medvetna om att skapa frågor där 

informanten skulle känna att denne var experten, att det var de som satt inne med svaren och 

att vi var där för att lära oss av dem. 

 Efter att vår intervjuguide godkänts av vår handledare kände vi att vi skulle vilja träffa 

personalchefen och ha en intervju med henne innan vi började med intervjuerna av de 

inhyrda. Detta för att kunna gå igenom vissa praktiska frågor öga mot öga men också för att vi 

ville ta del av information som de inhyrda kanske inte skulle vara insatta i. Exempelvis 

företagets visioner, värderingar och principer. Syftet med att ha en intervju med 

personalchefen och träffa henne innan intervjuerna var också för att vi skulle ha varit på fältet 

innan vi började våra intervjuer. Vi hoppades att detta skulle göra att vi kände oss tryggare 

inför intervjuerna och att vi därmed redan kände till platsen vi skulle komma till under de två 

intensiva intervjudagarna.  
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3.8.2 Genomförandet 

När vi anlände till Tillverkningsföretaget möttes vi av personalchefen och vi förstod ganska 

snart att de åtta intervjuerna inte var planerade fullt ut. Detta gjorde så att vi kände oss lite i 

vägen och vi blev osäkra på hur det nu skulle gå. Personalchefen frågade oss om det var okej 

att hon visade oss runt i fabriken för att teamledarna skulle ha lite tid till att få fram frivilliga 

informanter som hade tid och möjlighet att ställa upp. När vi gick runt i fabriken förstod vi 

verkligen att det nog inte skulle bli så lätt att tillhandahålla oss med informanter, under så lång 

tid som en timma, då detta skulle påverka produktionen. Det var också svårt att hitta en lugn 

plats där vi kunde utföra våra intervjuer. Detta förklarade personalchefen med att de höll på 

att göra om i företaget och att rummen därför var upptagna, därför fick vi vara flexibla och ta 

det som fanns.  

 Vi fick tillsist åtta intervjuer, fyra per dag. Informanterna till dessa intervjuer 

”handplockades” efter vem som hade möjlighet att lämna produktionen. I början av varje 

intervju berättade vi för informanten att vi var två studenter på Halmstad Högskola som nu 

skriver C-uppsats och vi berättade även syftet med denna. Vi frågade samtliga om det var okej 

att vi spelade in deras intervju och vi förklarade även att det endast var vi som skulle ha 

tillgång till dessa inspelningar och att de i uppsatsen kommer att vara konfidentiella. Samtliga 

informanter godkände detta. Samtliga intervjuer upplevde vi som ganska stressade, inte för att 

informanterna visade detta på sitt kroppsspråk eller liknande, utan för att vi själva fick känslan 

av att vi försvårade de andras arbete genom att vi tog en person från arbetsgruppen.  

 Under de första intervjuerna uppstod nya frågor vars svar skulle kunna förbättra vårt 

resultat och därmed kunna besvara vår frågeställning på ett bättre sätt. Därför tog vi med oss 

dessa frågor till resterande intervjuer som gjorde att vi fick ett gott resultat.  

3.9 Positiva och negativa reflektioner av det empir iska fältet 

Nu i efterhand har vi kunnat reflektera över det som har påverkat vårt uppsatsarbete på ett 

positivt sätt men också på ett negativt sätt under tiden vi befann oss på det empiriska fältet. 

Den första positiva aspekten var att vi fick chansen att besöka fältet innan våra intensiva 

intervjudagar. Detta gjorde att vi direkt kunde fokusera på intervjuarbetet då vi vid vårt första 

möte med personalchefen skapade en god kontakt. Något annat som vi i efterhand upplevt 

som väldigt värdefullt är att vi fick en rundtur i fabriken av personalchefen. Detta gjorde att vi 

fick en förståelse för hur fabriken fungerade och att varje medarbetare behövdes för att 

produktionen skulle fungera fullt ut. Detta gjorde att vi kunde skapa oss en helhetsbild som i 

efterhand har underlättat för oss i uppsatsskrivandet.  
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 Det vi kunde uppleva som negativt är att intervjuerna inte var förberedda och att vi fick 

intervjua i rum där det kunde komma in folk som då störde intervjun några gånger. Vi vill 

dock poängtera att vi var noggranna med att avbryta intervjun om detta hände. Dock är vi 

medvetna om att vi själva kanske kunde varit mer krävande vad gäller förberedda 

informanter, rum att intervjua i men också att vi på ett tydligare sätt kunde förklarat vikten av 

att intervjuerna skulle vara 45-60 minuter långa.  

 Avslutningsvis är vi väldigt nöjda med våra två intervjudagar. Detta tack vare att 

informanterna på ett så trevligt sätt ställde upp på våra intervjuer men också för att 

personalchefen tog så väl hand om oss och verkligen fick oss att känna oss välkomna på 

Tillverkningsföretaget. Detta kände vi även från den resterande personalen. 

3.10 Reflektioner över metodval 

Den kvalitativa metoden som vi har använt oss av är vi mycket nöjda med. Vi tycker att den 

har passat väldigt bra till vår frågeställning då vi har varit intresserade av informanternas 

tankar, känslor och upplevelser av hur det är att vara inhyrd på Tillverkningsföretaget. Den 

kvalitativa metoden har även hjälpt oss att finna de unika berättelser som våra informanter har 

delat med sig av till oss vid de olika intervjuerna, vilket inte hade varit möjligt vid en 

kvantitativ metod.  

 Dock har vi funderat på om vi skulle utfört en observation då vi båda kände att det 

kunde varit passande i och med att vi har varit på en och samma arbetsplats. Detta för att vi 

själva skulle kunna skapa oss en uppfattning om hur den inhyrda personalen tas emot av 

arbetsgruppen, vilka arbetsuppgifter de blir tilldelade men också vilken stämning som råder i 

gruppen etc. Vi hade kanske också haft möjlighet att upptäcka sådant som inte skulle komma 

upp vid ett intervjutillfälle. Tyvärr var detta något som vi upptäckte under de dagar som vi 

befann oss på Tillverkningsföretaget och därmed kände vi att det var försent att be om mer tid 

på fältet, men också försent i vår egen planering.  
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4 Resultat 

4.1 Introduktion  

Vi presenterar först en sammanfattning av informanternas tidigare erfarenheter. Vi ger sedan 

en kort presentation av hur det kom sig att de sökte sig till ett bemanningsföretag och hur de 

kände inför det. 

 

Våra informanter är mellan 20 och 50 år, varav de är flesta under 30 år. Ett fåtal har barn och 

några av dem lever tillsammans med en partner. De har alla genomfört en gymnasieutbildning 

men de flesta av dem berättar att de är missnöjda med den inriktning de valde då. De 

sistnämnda har idag inget intresse av att vidareutbilda sig inom den inriktning de utbildade sig 

inom under gymnasietiden. Samtliga informanter har en tidigare arbetslivserfarenhet inom 

olika branscher, exempelvis industri, barnomsorg och äldreomsorg. Det är dock inte alla som 

tidigare varit direktanställda på en arbetsplats, utan vissa har haft vikariat och 

timanställningar. En annan förklaring till att en del av dem inte har haft en direktanställning 

tidigare är att de relativt nyligen avslutat sin gymnasieutbildning. 

 Flera av informanterna har likartade berättelser om hur det kom sig att de sökte till ett 

bemanningsföretag. Många av dem blev varslade från sina tidigare arbetsplatser, vilket gjorde 

att de var i behov av ett nytt arbete. Att söka sig till ett bemanningsföretag var för de flesta av 

våra informanter en ny erfarenhet och majoriteten av dem har enbart varit inhyrda på 

Tillverkningsföretaget. Därmed har dessa inga tidigare erfarenheter att jämföra med av hur det 

är att arbeta som inhyrd på andra företag. Flera av informanterna kände att de var beredda att 

ta första bästa arbete som dök upp. Adnan förklarar: ”Jaja, jag ville bara komma ut och 

jobba, det är inte så lätt idag faktiskt och som sagt så är bemanning ett bra alternativ för oss 

som har mindre kontakter och så, så att säga”. Han beskriver vidare att han tyckte att det var 

väldigt kul att han blev anställd på bemanningsföretaget och att han äntligen skulle få börja 

arbeta. Dessutom passar det honom att vara anställd via ett bemanningsföretag på grund av 

hur det ser ut i hans liv just nu. I nuläget anser han därför att han har möjlighet att vara så 

flexibel som det krävs för att vara anställd via ett bemanningsföretag. 

 Annat var det tidigare för Olle som arbetat på många olika arbetsplatser. Dock har han 

varje gång fått sluta på dessa och har därmed varje gång blivit arbetslös. Därför tänkte han att 

en anställning via ett bemanningsföretag skulle kunna passa honom eftersom det där fanns 

möjlighet till nytt jobb om han inte skulle få vara kvar på en arbetsplats.  
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4.2 Individuella upplevelser av att vara inhyrd 

I detta avsnitt får läsaren ta del av hur informanterna upplever att det är att arbeta som inhyrd. 

Vilka villkoren är för de inhyrda och dessutom tar vi upp deras åsikter om eventuella 

skillnader gentemot andra anställningsformer. 

 

För många av informanterna är Tillverkningsföretaget den första arbetsplats de arbetat på som 

inhyrda. Detta innebär att ingen av dem har behövt byta mellan olika arbetsplatser vilket har 

gjort att de känner att det fungerar att arbeta som inhyrda.  

 

Alltså, det är ju lugnt i och med att jag bara jobbar här. Det hade varit skillnad om jag skulle 

hoppat som man brukar göra, ja kanske två veckor här och det vet jag inte om jag hade klarat. Det 

är ju rätt tråkigt. 

 

Johan menar att han antagligen inte hade klarat av att byta arbetsplats och tycker även att det 

verkar väldigt tråkigt att flytta runt mellan olika arbetsplatser. Det har han inte behövt och han 

menar att han som inhyrd känner att det nästan är som att vara direktanställd av företaget. Vi 

frågar honom då om han tycker att det finns några skillnader mellan att vara direktanställd 

eller inhyrd i allmänhet. Det första han svarar är att han inte känner sig säker på grund av sin 

anställningsform. Han menar att allt kan hända. Om företaget exempelvis skulle behöva dra 

ner på personal så skulle han åka direkt i och med att han är inhyrd och inte direktanställd. 

Det som gör honom trygg är att han dock är fastanställd via sitt bemanningsföretag. Johan 

berättar att om han skulle bli av med arbetet på Tillverkningsföretaget måste hans 

bemanningsföretag han är anställd via ordna en ny arbetsplats till honom. Dock tilläger han att 

det bästa vore att vara direktanställd på Tillverkningsföretaget.   

 Olle däremot berättar att flexibiliteten som denna anställningsform erbjuder, passar 

honom. Han menar att han därmed slipper tänka att han ska utföra samma arbete resten av 

livet, något som han inte har tänkt göra. Det är flexibiliteten och känslan av att kunna byta 

arbete om han inte skulle trivas som är viktig för honom. Även om Olle vill ha kontroll och 

kunna känna trygghet i sin arbetssituation väljer han att arbeta via ett bemanningsföretag. 

Dock har han inte kunnat tänka sig att vara på olika ställen varje dag. Han kan inte heller 

tänka sig att flytta i och med att han inte kan vara helt säker på hur länge han får stanna på en 

och samma arbetsplats.  

 Sara var tidigare osäker på om hon skulle ha möjlighet att kunna arbeta via ett 

bemanningsföretag, som är en relativt osäker anställningsform, på grund av privata 

angelägenheter som kräver fasta rutiner. Detta har dock löst sig i och med att hon enbart 
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arbetar på Tillverkningsföretaget. Tack vare en överenskommelse mellan henne och hennes 

arbetsgivare har hon nu möjlighet att anpassa sitt arbete efter sitt privatliv. I och med att de 

inhyrda är utbytbara finns det alltid någon annan som kan ersätta Sara vid ledighet. Detta 

leder till att Sara men även de andra informanterna inte känner att de behöver ha dåligt 

samvete för att de tar ledigt och att det kommer att påverka arbetsgruppen negativt. Vad gäller 

anställningsformen upplever Sara faktiskt inga skillnader mellan att vara direktanställd på ett 

företag och att arbeta som inhyrd via ett bemanningsföretag. Dels för att hon trivs i sin 

arbetsgrupp men också för att hon har en garantilön från bemanningsföretaget om det inte 

skulle finnas något arbete för henne imorgon. Detta upplever hon som en trygghet. 

 Ett av företagen Adnan tidigare arbetat på var hans första arbete via sitt 

bemanningsföretag som var ett lite kortare uppdrag på ungefär en månad: ”Ja alltså, precis 

när man börjat komma in i det liksom, känna att man kommit igång med arbetsuppgifterna 

och lära känna kollegorna så ska man bort därifrån. Det är kanske lite negativt och så.” 

Därför frågade vi honom hur han anser att det är att arbeta som inhyrd nu när han är på en och 

samma arbetsplats. Detta kan han inte riktigt förklara men han menar att det är ingenting 

speciellt. Han kommer till arbetet precis som alla andra och får därför känslan av att han lika 

gärna kunde varit direktanställd. Han menar att oavsett vilken anställning han har så får han 

utföra samma arbetsuppgifter på Avdelning 2 som de direktanställda. Detta anser Adnan är 

viktigt för honom själv, att bli likabehandlad. Han är trots allt där för att utföra ett arbete. 

Dock anser han att han blir likabehandlad på Tillverkningsföretaget och upplever därför inte 

att det är någonting speciellt med att vara inhyrd där.   

 Lena vill helst inte flyttas runt mellan olika arbetsplatser eftersom hon trivs väldigt bra 

på Tillverkningsföretaget men hon säger ändå att det egentligen inte spelar henne någon roll 

var hon arbetar eller vad hon arbetar med. Det viktigaste är att hon kommer in i gemenskapen 

och känner sig som en del i arbetsgruppen. Elin är dock beredd på att hon vilken dag som 

helst kan bli förflyttad:  

 

Alltså jag hade ju inte sagt nej om jag hade hamnat nån annanstans, men kanske inte en vecka där 

och en vecka där… då hade man nog inte känt sig stabil nånstans. Så det är skönt att man är på ett 

ställe tycker jag […]. 

  

Elin känner alltså en trygghet i att hon enbart har varit på Tillverkningsföretaget en längre tid 

och därför inte behövt byta arbetsplats. 
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4.3 Inhyrd men ändå fastanställd  

I detta avsnitt får läsaren ta del av hur informanterna påverkas av att ha två chefer, en på 

bemanningsföretaget och en på Tillverkningsföretaget. Dessutom beskriver vi hur de upplever 

att kontakten fungerar med deras arbetsgivare.  

  

De flesta av informanterna är positivt inställda till kontakten med sina arbetsgivare på 

bemanningsföretagen. Detta beror till stor del på att arbetsgivarna är enkla att komma i 

kontakt med. Dock beskriver informanterna att de inte är i så stort behov av att träffa eller på 

annat sätt komma i kontakt med sin arbetsgivare. De menar istället att kontakten till cheferna 

på Tillverkningsföretaget är av mer värde och att de hellre vänder sig till dem. Det är enbart 

vid praktiska frågor som de inhyrda väljer att vända sig till sin arbetsgivare på 

bemanningsföretaget.  

 Det finns dock en viss negativ inställning till att arbetsgivaren inte befinner sig på 

samma arbetsplats och på ett direkt sätt kan uppmärksamma hur de inhyrda arbetar: 

 

Nej men det är ju inte så bra i och med att dom cheferna man har här är ju inte dom man har 

kontakt med. Nej och dom cheferna man egentligen har dom träffar man ju inte så ofta, så då vet ju 

inte dom hur man presterar. Det är ju bara i vissa fall om cheferna här säger nånting till dom. Men 

annars har dom ju ingen aning. Så det är ju lite, det tycker jag är lite fel eftersom man har en 

arbetsgivare som egentligen inte vet vad man gör.  

 

Petter berättar att han inte får den direkta feedback han skulle vilja ha. Han menar att alla 

inhyrda dras över en och samma kant av deras arbetsgivare på bemanningsföretaget och 

därför poängterar han ytterligare en gång att det hade varit bättre att de chefer han träffar varje 

dag på Tillverkningsföretaget hade varit hans ”riktiga” chefer. Detta menar han hade kunnat 

leda till att han hade haft en större chans att påverka på arbetsplatsen. 

4.4 Inhyrd i en specifik arbetsgrupp 

I detta avsnitt tar vi upp de faktorer som gör att informanterna trivs och mår bra och går vidare 

med hur dessa faktorer skiljer sig beroende på vilken avdelning de arbetar på.   

4.4.1 Avdelning 1 

Både Johan och Olle anser att deras arbetsuppgifter är ganska avancerade och kräver det rätta 

”tänket”. De berättar att de känner sig som en av de direktanställda, att de inte känner sig 

utanför bara för att de är inhyrda. Olle förklarar att han umgås mer med de direktanställda och 
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en anledning till det tror han beror på att de inte är så många inhyrda på Avdelning 1. De goda 

relationerna mellan personalen på avdelningen är en förutsättning för att arbetat ska fungera. 

De menar också att en god kommunikation krävs eftersom de utför arbetsuppgifter som kräver 

stort fokus och engagemang.  

 Båda upplever också att personalen de arbetat med under sin tid på 

Tillverkningsföretaget alltid varit bra folk och att de blivit väl mottagna. Att Olle känner sig 

som en del i arbetsgruppen tror han beror på att han sedan tidigare känner flera som arbetar 

där men också att arbetsgruppen välkomnar nytänkande och ärlighet som är viktigt för 

honom. 

 När Johan började på Tillverkningsföretaget som inhyrd, började han på Avdelning 2. 

Han själv kände dock att det var ett väldigt monotont arbete och blev därför väldigt lättad när 

han efter två månader fick ett erbjudande om att börja på Avdelning 1. Denna förflyttning 

blev Johan erbjuden tack vare goda meriter från hans tidigare arbetsplats. Johan menar att det 

krävs att han är duktig och att han har viljan att vilja lära sig på Avdelning 1 och menar att det 

är mer utvecklande arbetsuppgifter vilket han trivs med.   

4.4.2 Avdelning 2 
 
Genomgående på denna avdelning trivs informanterna i sina arbetsgrupper väldigt bra. Detta 

beror bland annat på att relationerna i arbetsgrupperna är väldigt öppna, glada och trevliga och 

att inhyrda blandas tillsammans med direktanställda. Sara menar att detta gör att ingen 

hamnar utanför. Den blandade åldern som finns i arbetsgruppen tror Sara påverkar gruppen 

positivt då hon menar att det barnsliga beteendet kan behövas i ett sådant monotont arbete 

som de utför. Även Elin menar att det är relationerna som gör att hon trivs så bra:  

 

Mm. Särskilt när man har ett sånt jobb, det är liksom inget roligt jobb. Man känner inte att man gör 

något riktigt viktigt alltså, det gör man inte utan vi bara står här. Så att man trivs och komma till 

jobbet det är ju människorna som gör det. Det känner man ju att det gör mycket. 

 

Alltså väger de positiva sociala relationerna upp det monotona arbetet och Frank säger till och 

med att han inte kan komma ihåg en enda dag där det varit tråkigt att arbeta ihop med hans 

arbetsgrupp.  

 Våra informanter har samtliga känt sig välkomna av deras arbetsgrupper. Detta tror flera 

av dem kan bero på att det faktiskt redan fanns inhyrda på Tillverkningsföretaget och att det 

funnits det under en längre tid. Enligt Adnan var detta en trygghet eftersom i alla fall de 
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inhyrda på Tillverkningsföretaget hade hjälpt honom att komma in i gruppen om inte de 

direktanställda hade gjort det.  

 I arbetsgrupperna råder ett öppet klimat och det är tillåtet att komma med nya idéer eller 

oliktänkande åsikter. Några menar dock att de behöver anpassa sitt beteende för att bli 

accepterade just för att de är inhyrda.  

 Att samtliga i arbetsgruppen, både inhyrda och direktanställda, har samma 

arbetsuppgifter tror flera av informanterna gör att alla befinner sig på samma nivå. Detta leder 

till att informanterna inte tilldelas olika roller på Avdelning 1 och de upplever att alla får ta 

lika mycket plats i arbetsgruppen.  

4.5 Social – en viktig egenskap? 

I detta avsnitt presenterar vi vilka egenskaper informanterna anser är viktiga att ha när de 

arbetar som inhyrda.  

 
Social kompetens är enligt våra informanter väldigt viktigt att ha som inhyrd oavsett om 

arbetsuppgifterna är avancerade eller inte:  

 

Eftersom vi jobbar så mycket, vi jobbar ju alltid två stycken och då sitter man mycket och pratar, 

man måste kunna vara flexibel med personligheten, alla har ju inte samma. Så när man är inhyrd så 

måste man passa bra ihop med alla […] Därför är den sociala biten väldigt viktig. (Olle) 

 

Han menar också att risken finns att de direktanställda annars säger sin mening om honom 

som inhyrd, vilket har en stor betydelse för hans chans att bli direktanställd på 

Tillverkningsföretaget. Även Lena anser att social kompetens är en viktig faktor i arbetslivet, 

särskilt vid arbete inom bemanningsbranschen. Social kompetens tror hon dessutom är något 

en yngre person skulle kunna utveckla genom att arbeta inom bemanningsbranschen. Detta 

tror hon är extra viktigt för personer som inte har några tidigare erfarenheter från arbetslivet. 

Detta bekräftar Adnan som tycker att han själv har utvecklats på det sociala planet i och med 

att han arbetat på lite olika arbetsplatser och därmed träffat många nya människor att lära 

känna. 

 Frank däremot tycker inte att han har utvecklats socialt bara för att han arbetat som 

inhyrd: 
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Alltså jag kom in rätt snabbt faktiskt. Jag själv, sen finns det ju andra som det tagit längre tid för 

med tanke på att de är lite andra i sättet. Lite tillbakadragna. Jag var ju mer att jag ville hälsa på 

alla direkt och lära känna så fort som möjligt och sånt. Sån är jag. Det gick rätt bra för mig. 

Han tycker alltså att han alltid varit social och att denna egenskap nu har hjälpt honom att 

komma närmare de andra i hans arbetsgrupp.  

 Många av våra informanter beskriver också sig själva som sociala, glada och positiva. 

Dock säger Sara att hon är bra på att anpassa sig. Detta menar hon, tillsammans med de andra 

informanterna är en förutsättning för att kunna arbeta via ett bemanningsföretag, att kunna 

anpassa sig till olika situationer och personer.   

4.6 Upplevelser av Tillverkningsföretaget 

I detta avsnitt presenterar vi informanternas upplevelser av att arbeta som inhyrd på 

Tillverkningsföretaget, vilka attityder informanterna upplever att det finns gentemot inhyrd 

personal men också hur relationen ser ut mellan informanterna och cheferna på 

Tillverkningsföretaget.  

 

Samtliga informanter är överens om att Tillverkningsföretaget är en bra arbetsplats för 

inhyrda. Detta för att chefer och direktanställd personal är välkomnande men också för att de 

flesta fått stanna på företaget en längre period och därför haft möjlighet och tid att vänja sig 

vid arbetsplatsen.  

 Informanterna på Avdelning 1 är båda nöjda med den stämning som råder på företaget 

och tycker att relationen till chefer och andra tjänstemän känns bra. De båda menar att de 

anställda på deras avdelning och deras chefer befinner sig på en jämn nivå. Detta för att flera 

av cheferna själva arbetat på ”golvet” vilket de menar är det som utmärker 

Tillverkningsföretaget. En annan utmärkande del är att de på Tillverkningsföretaget har 

möjlighet att utvecklas och klättra uppåt på karriärstegen. Informanterna tror att detta är något 

som många av Tillverkningsföretagets anställda, inhyrda som direktanställda, har i åtanke och 

motiveras av. Informanterna känner dock att möjligheten att utvecklas är större för de som är 

direktanställda. Trots detta är det några av de inhyrda som faktiskt blivit direktanställda. 

  Relationen till deras chefer på Tillverkningsföretaget ser lite annorlunda ut beroende på 

vem av våra informanter vi frågar. En av dem menar att han känner sig som en del i företaget. 

Detta för att VD:n ibland besöker dem och är intresserad av hur arbetet går och att VD:n inte 

gör någon märkbar skillnad på den inhyrda eller direktanställda personalen. Dock menar vissa 

att det finns chefer som är arroganta i sitt bemötande till de anställda men det finns också de 
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chefer som faktiskt intresserar sig för vad det gör och hur det går. Detta är enligt en av våra 

informanter väldigt uppskattande.  

4.7 De inhyrdas upplevelser av skillnader 

- I detta avsnitt får läsaren ta del av de skillnader som informanterna upplever att det finns 

mellan dem och de direktanställda vad gäller bemötande, arbetsuppgifter och möjligheten att 

framföra sina åsikter.  

 
Informanternas upplevelser av möjliga skillnader mellan dem som inhyrda och de 

direktanställda ser olika ut beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. En av informanterna 

upplever inte att det finns några större skillnader på Avdelning 1 när det gäller utförandet av 

arbetsuppgifter och hur de inhyrda blir bemötta av direktanställda och chefer. ”Inte här inne 

tror jag inte. Alltså i vår avdelning här. För här är det så himla viktigt att man gör allting så 

himla noggrant.” Däremot tror han att det finns större skillnader på de andra avdelningarna 

och det tror han beror på att deras arbete är mer monotont och att de inte behöver samarbeta 

på samma sätt som de behöver på Avdelning 1. Bakgrunden till varför han tror att det är så är 

för att han själv började på Avdelning 2 för att lära sig grunderna och redan då skapade han 

sig en uppfattning om hur det var att arbeta där.  

 Det finns de informanter som upplever att de inte kan framföra sina åsikter när det 

handlar om utförandet av arbetsuppgifter på samma sätt som de direktanställda anses vågar 

göra:  

 

Ja, jag känner så själv personligen för att jag är inhyrd. Som ”Karl” som jobbar med mig, han är 

ställare via ”Tillverkningsföretaget” och man känner det med honom att han frågar mer. […] Även 

fast jag känner att jag har rätt så säger jag inte alltid det.  

 

Frank menar att han ibland väljer att utföra en arbetsuppgift på det sätt han blivit tillsagd. 

Detta för att han känner att det inte accepteras att han som inhyrd säger emot och har andra 

förslag på hur arbetsuppgiften kan utföras. 

 Ett flertal av informanterna upplever dock inte att det finns några skillnader mellan de 

inhyrda och de direktanställda i hur de blir bemötta. Informanterna känner att de blir jämlikt 

behandlade och detta tror de beror på att det redan arbetar många inhyrda från olika 

bemanningsföretag på Tillverkningsföretaget. Dessutom är det flera av dem som är 

direktanställda nu som en gång tidigare varit inhyrda på företaget. Detta bekräftar vad en 
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annan informant känner, att skillnaderna är mindre i och med att den direktanställda 

personalen själva kan relatera till hur det är att vara inhyrd.   

4.8 Positivt och negativt 

I detta avsnitt presenterar vi informanternas positiva och negativa aspekter om hur det är att 

arbeta som inhyrd i allmänhet men också specifikt på Tillverkningsföretaget.  

 

Flera av informanterna upplever att det positiva med att arbeta som inhyrd på 

Tillverkningsföretaget är det som Elin beskriver:  

 

Ja, det positiva är ju att vi känner oss som en del av företaget, det tycker jag är skönt att man inte 

gör skillnad på oss. Sen nått negativt vet jag faktiskt inte, jag känner inte att det har varit nånting 

som jag tänker på…  

 

Dessutom berättar Elin att arbetet på Tillverkningsföretaget inte är allt i hennes liv i och med 

att hon inte har barn och därför är det ingen som är beroende av henne. Om hon inte får 

fortsatt arbete så har hon andra vägar hon kan gå. 

 Det positiva med att vara inhyrd enligt Olle och Sara är flexibiliteten. Dock ser de 

annorlunda på vad flexibiliteten innebär. För Olle innebär den att han kan byta arbetsplats om 

han inte skulle trivas på Tillverkningsföretaget vilket är en trygghet för honom. För Sara 

innebär flexibiliteten att hon har möjlighet att styra sin ledighet, i och med att hennes 

arbetsgivare på bemanningsföretaget alltid har någon som ersätter hennes frånvaro, vilket hon 

tycker är väldigt positivt.  

 Det positiva enligt Adnan som är lite yngre, är att han har chansen att skaffa sig 

arbetslivserfarenhet genom att vara anställd på ett bemanningsföretag. Han har också 

möjlighet att skaffa sig kunskap om olika produkter. 

  En negativ aspekt som både Adnan och Sara känner av att arbeta som inhyrd är att de 

inte med säkerhet kan veta hur länge de får stanna på varje arbetsplats. Detta är dock inget 

någon av dem funderar över eller känner sig stressade av. Sara inser även att 

Tillverkningsföretaget använder sig av inhyrd personal på grund av att det är så lätt att göra 

sig av med dem:  

 

[…]Det är klart, det negativa skulle kunna vara det här att om en vecka kan vi åka ut, men det är ju 

klart det är ju därför vi är här. Det är ju lätt att göra sig av med oss. Det skulle väl vara det negativa 
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då. Men det är som sagt inget man går och tänker på. Man hade blivit galen om man gick runt och 

tänkte på det.  

4.9 Avslutning 

Avslutningsvis berättar informanterna att deras anställning på bemanningsföretagen inte är en 

långsiktig lösning. De ser detta som något tillfälligt och de flesta har som mål att 

vidareutbilda sig för att kunna arbeta med något de är intresserade av, med utvecklande 

arbetsuppgifter. En önskan de alla har är också att någon gång bli direktanställd på en 

arbetsplats:  

 

Ja, det hade varit rätt skönt faktiskt. Det hade det varit. Bara att komma bort från 

bemanningsföretagen hade varit skönt. Bara att veta att du hade varit fast anställd på ett företag 

hade varit mycket säkrare. Vetat att man haft en fast plats […]. (Frank)  

 

De berättar att en direktanställning hade gett dem en ökad trygghet. Trots detta är samtliga 

informanter väldigt nöjda med dess arbetssituation som inhyrda på Tillverkningsföretaget.  
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5 Socialpsykologisk analys 
 

Vi har med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer fått ett resultat där vi har kunnat utläsa 

följande teman: Vad eller vem? – Social responsivitet – Grupprocesser – Tillgodosedda behov 

– Främling eller outsider? Dessa teman kommer vi i detta avsnitt att analysera med hjälp av 

våra teoretiska utgångspunkter och med hjälp av vår vetenskapsteoretiska ansats, 

hermeneutiken, som innebär att vi själva tolkar resultatet.  

 Informanterna kommer utifrån som inhyrda till Tillverkningsföretaget där det finns både 

direktanställd personal men alltså också inhyrd personal. Vi vill med nedanstående analys 

försöka förstå vad relationen mellan en inhyrd och en direktanställd innebär för den inhyrdes 

upplevelser av sin arbetssituation. Hur känner informanterna själva att de blir betraktade och 

vilka faktorer är det som bidrar till dessa känslor? 

5.1 Vad eller vem? 

Det relationella perspektivet enligt Wright (2000:33f) visar att individen existerar med hjälp 

av andra individer som befinner sig i hennes närhet. Individens subjektivitet karaktäriseras inte 

av dess egna egenskaper utan istället av de handlingar som uppstår i relationer till andra 

människor. Alltså att vi människor skapas i relationer till andra. 

 

Vårt resultat visar att det är i de sociala relationerna mellan informanterna och de 

direktanställda som informanternas olika egenskaper skapas. Vi har funnit att de inhyrda i 

samspel med de direktanställda skapar sig egenskapen som socialt anpassningsbara vilket 

bidrar till att de kan anpassa sig till de direktanställdas olika egenskaper och personligheter. 

Vi tror att informanterna i början av sin anställning som inhyrda behöver anpassa sitt beteende 

för att passa in i arbetsgruppen och bli accepterade. Att de i början av sin anställning blir 

betraktade som ett vad, det vill säga att de blir betraktade ur samhällets synvinkel av vad en 

inhyrd är men också ur dess olika egenskaper som de bär med sig genom exempelvis deras 

olika ursprung och bakgrunder. Genom att de direktanställda känns välkomnande och verkar 

acceptera att det finns inhyrd personal på företaget kan informanterna genom de sociala 

relationerna de har möjlighet att ingå i bidrar till att de efterhand blir betraktade som ett vem. 

Informanterna ses då inte enbart som inhyrda utan betraktas istället utifrån de handlingar som 

uppstår i mötet mellan dem och den direktanställda personalen.  

 De direktanställda kan å sin sida relatera till hur det är att vara inhyrd, dels för att flera 

av dem en gång varit det men också för att Tillverkningsföretaget haft inhyrd personal under 
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många år. Även detta skapar en acceptans till inhyrd personal och leder till att informanterna 

och den direktanställda personalen har möjlighet att befinna sig på en jämn nivå. 

Informanterna blir betraktade som en del i arbetsgruppen där samtliga medlemmar av gruppen 

påverkas av varandra. Vilket också visar på att informanterna blir behandlade som ett vem. Vi 

tror också att det är därför informanterna inte upplever att det finns några större skillnader i 

hur personalen behandlas beroende på vilken anställningsform de har.  

 Det kan dock vara så att informanterna inte visar sitt riktiga vem i relationen mellan dem 

och de direktanställda då de menar att de behöver vara socialt anpassningsbara för att kunna 

bli accepterade. Wright (2000:137) menar nämligen att ett oundvikligt fenomen hos individen 

är rollövertagande. Genom vårt resultat får vi veta att många av informanterna menar att de 

måste kunna vara socialt anpassningsbara, det vill säga att de måste kunna inta flera olika 

roller för att kunna passa in i arbetsgruppen och kunna bli en del av den. Detta tror vi leder till 

att informanterna inte riktigt kan visa sitt rätta jag utan blir istället påverkade av de normer 

och värderingar som utspelar sig på arbetsplatsen.  

 Wright (2000:137) menar också att det är i samspelet med andra människor som 

individen skapar ett medvetande och det är även i den som självet uppkommer och formas. 

Wright (2000) hävdar att det är genom kommunikation och mellanmänskligt sampel som 

människor ges möjlighet att skapa en egen subjektivitet, en identitet som någon särskild, ett 

själv för att sedan ta denna subjektivitet till sig. Informanterna arbetar i arbetsgrupper där 

arbetet utförs i samarbete mellan inhyrda och direktanställda. Därför kan vi se att det finns ett 

samspel mellan de direktanställda och de inhyrda som kan leda till att informanterna kan 

skapa en egen identitet och bli betraktade som ett vem samtidigt som de genom detta blir en 

del av gruppen. I citatet i avsnitt 4.8 förklara Elin att hon känner sig som en del av 

arbetsgruppen och att det inte görs någon direkt skillnad mellan den inhyrda personalen och 

de direktanställda. Citatet visar därför att detta samspel faktiskt sker och vi tror att det är på 

grund av detta som informanterna kan skapa sig en identitet, känna sig betydande och 

meningsfulla. Detta på grund av att de får ta del av arbetsgruppens sociala relationer.  

 Vi ställer oss då frågan vad det är i bemötandet som gör att informanterna upplever 

dessa goda sociala relationer mellan dem och de direktanställda? Har informanterna lika goda 

sociala relationer till deras chefer på bemanningsföretaget och Tillverkningsföretaget? Finns 

det skillnader och vad beror i så fall dessa på? 
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5.2 Social responsivitet 

Vi analyserar här med hjälp av Asplunds (1987:29ff) begrepp social responsivitet och 

asocialresponslöshet och den växelverkan som finns mellan dessa begrepp men också i de 

sociala relationerna.  

 
Informanterna arbetar i blandade arbetsgrupper med ett relativt jämt antal av inhyrda och 

direktanställda. Dessutom är det många av de direktanställda som tidigare arbetat som inhyrda 

men också många som har erfarenhet av att arbeta tillsammans med inhyrd personal, enligt 

våra informanter. Informanterna har dessutom upplevt att de kunnat fråga och få hjälp av den 

direktanställda personalen när de varit osäkra, i början av sin anställning. Vi tror att detta kan 

bidra till att den sociala responsiviteten blir möjlig i och med att informanterna har möjlighet 

att kunna fråga men också kunna få ett svar på sin fråga. Detta för att vi har en uppfattning om 

att de direktanställda kan relatera till hur det är att arbeta som inhyrd och att de därför har en 

förståelse för deras arbetssituation. Den sociala responsiviteten framträder också genom att 

informanterna ges möjlighet till konkreta samspel med den direktanställda personalen tack 

vare de blandade arbetsgrupperna. Att de i sitt dagliga arbete därför samarbetar med den 

direktanställda personalen. Dock kan vi genom vårt resultat se att det finns tendenser till att 

informanterna vid vissa tillfällen upplever att de inte har samma möjlighet att framföra åsikter 

om hur vissa arbetsuppgifter bör utföras. Detta gör att vi kan se att det finns inslag av asocial 

responslöshet, att informanterna väljer att inte ge utlopp för sina tankar, känslor och idéer för 

att de vill passa in och inte utmärka sig alltför mycket. Vi vill dock poängtera att den asociala 

responslösheten inte är något beständigt utan kan vid ett annat tillfälle växla till social 

responsivitet där informanten är mer bekväm och vågar uttrycka känslor och åsikter. Detta 

bekräftar informanterna att de kan göra tillsammans med sina kollegor i sina arbetsgrupper.   

 Den sociala responsiviteten som är möjlig för informanterna och de sociala samspel som 

de ingår i kan bidra till att informanterna utvecklar en egen identitet vilket gör att de kan växa 

som personer och inte enbart ses som inhyrda.  

 Om den asociala responslösheten hade dominerat hos informanterna. Det vill säga om 

de inte haft möjlighet att vara socialt responsiva och haft ett socialt utbyte med de 

direktanställda, hade de troligtvis inte upplevt samma delaktighet och goda sociala relationer i 

sina arbetsgrupper som vi tolkar att de känner nu. Vi tror även att en för stor del av en asocial 

responslöshet hade kunnat göra att informanterna mer känt sig som inhyrda, snarare än som 

en del i arbetsgruppen. Att de genom en asocial responslöshet hade kunnat göra att de intar en 

roll för att passa in och bli accepterad, men också för att inte sticka ut och verka besvärande. 
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Dock, som vi tidigare skrev, tror vi att denna asociala responslöshet visar sig stundtals där 

informanterna inte riktigt vågar framföra sina egna åsikter och synpunkter på 

arbetsuppgifterna, just för att de är inhyrda. 

 När det kommer till känslan av att ha två arbetsgivare ser vi att det finns ett behov av att 

kunna vara mer socialt responsiv tillsammans med sin arbetsgivare. Petter menar att han 

saknar en direkt feedback från sina arbetsgivare på bemanningsföretaget då han har utfört 

något bra. Han menar att alla inhyrda dras över en och samma kant. Detta visar att 

informanterna upplever asocial responslöshet i samspel med sina arbetsgivare på 

bemanningsföretagen. Informanten upplever sig behandlad som vem som helst och detta gör 

att han inte har möjlighet att visa vad han går för eller kan utvecklas i arbetet som inhyrd.  

 En annan viktig aspekt vårt resultat visar är att informanterna känner att de har bättre 

kontakt med de chefer som finns på Tillverkningsföretaget än de chefer de har på 

bemanningsföretaget. De menar att några av företagets chefer kommer ut till dem i 

produktionen och intresserar sig för det arbete de utför. Detta tror vi leder till att de har större 

chans till vara socialt responsiva tillsammans med Tillverkningsföretagets chefer i och med 

att de träffar dem varje dag och att de på så sätt kan utveckla denna relation mer än den till 

arbetsgivarna på bemanningsföretagen. På grund av den kontinuerliga konkreta kontakten.  

 Vi har nu analyserat informanternas upplevelser av hur de blir bemötta av dels de 

direktanställda men också av deras olika chefer. Vår fråga blir därför hur grupprocesserna på 

respektive avdelning har påverkat informanternas upplevelser av att arbeta som inhyrd 

beroende på arbetsgrupp? Vad beror det i så fall på?  

5.3 Grupprocesser 

En grupp som nyligen bildats kommer med tiden att utvecklas och genomgå olika stadier 

(Wheelan 2010:42f). Gruppens mål är att nå det fjärde och sista stadiet där gruppen kommer 

att utföra arbetsuppgiften på ett mer effektivt sätt. Vi kommer med hjälp av Wheelans (2010) 

olika stadium analysera arbetsgruppernas grupprocesser.  

 
Den goda stämningen som råder bland samtliga inhyrda och deras arbetsgrupper på 

Avdelning 2 tror vi beror på att de befinner sig på det första stadiet som Wheelan (2010:42) 

kallar för Tillhörighet och Trygghet. Enligt Wheelan (2010) kännetecknas detta stadium av att 

gruppen strävar efter att känna tillhörighet och trygghet eftersom de inte känner varandra så 

väl. Vi tror att det viktiga för informanterna är att skapa goda sociala relationer och att ha 

roligt tillsammans vilket även resultatet visar. De ser därför inte arbetet som den viktigaste 
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komponenten utan de fokuserar också på det Wheelan (2010) menar att bli accepterade av de 

andra gruppmedlemmarna. Därför uppstår det enligt Wheelan (2010) oftast inga direkta 

konflikter i en sådan här grupp.  

 Resultatet visar även att informanterna inte tilldelats några specifika roller i 

arbetsgruppen på Avdelning 2. Vi tror att dessa roller inte har utdelats på grund av att de 

fortfarande befinner sig på stadium ett och de har inte ingått i de konflikter som gett möjlighet 

att ta sig vidare till de övriga stadier där målet är att utveckla dessa roller. Vi tror dock att det 

hade kunnat påverka arbetets effektivitet och de sociala relationerna negativt för 

arbetsgrupperna på Avdelning 2 om de gått vidare till stadium två. Detta på grund av att de 

inhyrda är på arbetsplatsen under en begränsad tid och att de därför inte har den tid som kan 

behövas för att ta sig ur konflikterna på stadium två och gå vidare till nästa stadium.  

 Vi anser med hjälp av Wheelan (2010:45) och genom vårt resultat att medarbetarna på 

Avdelning 1 befinner sig på stadium tre, Tillit och struktur. Arbetsgruppen har blivit mer 

medvetna om sina arbetsuppgifter och arbetsgruppen har en tydlig kommunikation. De är 

även mer uppgiftsorienterade och målinriktade på detta stadium. Medlemmarna anstränger sig 

för att skapa positiva relationer med varandra och det har skett en ökad klarhet om vilka 

målen är för arbetsgruppen. Därför tror vi att informanterna inte betraktas som utomstående 

utan som en direktanställd eftersom fokus ligger på att utföra de arbetsuppgifter 

arbetsgruppen har. Detta tror vi också har att göra med att informanterna fått stanna där en 

längre tid i och med att det är tidskrävande att lära sig de arbetsuppgifter som de utför. 

Informanterna upplever att de har fått en mer betydande och specifik roll och de känner att det 

arbete de utför är utvecklande och betydande. Dessa uppgifter och roller delas enligt Wheelan 

(2010) ut till de som är mest lämpade för att gruppen ska kunna uppnå de satta målen vilket vi 

kan se genom att vissa av informanterna blivit utvalda till Avdelning 1. 

 På grund av att informanterna ingår i olika grupprocesser har de därför olika upplevelser 

av hur det är att arbeta som inhyrd beroende på vilken avdelning de arbetar på. Vi undrar 

därför om dessa olika grupprocesser kan leda till att informanterna får olika behov 

tillgodosedda?  

5.4 Tillgodosedda behov 

Med hjälp av Maslows (2008:53f) behovshierarki som består av fem olika behov där det krävs 

att ett behov uppfylls för att kunna uppnå nästa behov kommer vi att analysera vilka behov 

informanterna har möjlighet att tillgodose beroende på arbetsgrupp. 
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Genom vårt resultat har vi förstått att samtliga informanter trivs väldigt bra i sina respektive 

arbetsgrupper. De känner sig trygga med sina medarbetare och känner att de får stöd och hjälp 

när de behöver detta. Vi har också förstått att informanterna exempelvis känner trygghet i sin 

anställningsform på grund av den garantilön som finns om inte bemanningsföretaget kan ge 

dem arbete. Dessa behov är enligt Maslow (2008:53f) grundläggande för att en anställd ska 

kunna trivas i sitt arbete men också för att kunna utvecklas och nå högre i behovshierarkin. 

 Det framkommer i vårt resultat att informanterna kan tillfredsställa det första behovet i 

Maslows (2008:53f) behovshierarki, de fysiologiska, genom att de har trygga 

anställningsvillkor. I och med att våra informanter känner sig trygga med dessa 

anställningsvillkor kan de på så vis få ytterligare behov tillfredsställda. Resultatet visar att 

informanterna känner sig trygga i sina arbetsgrupper vilket vi tror leder till den höga trivseln 

som ändå finns bland informanterna. Därmed känner de sig skyddade mot både fysisk och 

psykisk skada som är det andra behovssteget i hierarkin, trygghetsbehovet.  

 Citatet i 4.4.2 bekräftar på ett tydligt sätt att det är människorna i arbetsgruppen som gör 

att de upplever hög trivsel på sin arbetsplats men också stöd och acceptans till att de är 

inhyrda. Detta är ett tecken på att också det tredje behovet i Maslows behovshierarki är 

uppfyllt då de sociala behoven aktualiserats och tillfredsställts. Vi tror att det stöd och den 

trygghet informanterna känner från sina medarbetare beror på att de redan som nyanställda 

blev väl mottagna och accepterade. Vi tror att detta haft en stor betydelse för att 

informanterna har kunnat få det sociala behovet tillgodosett efter en så kort tid på 

Tillverkningsföretaget.  

 Det fjärde behovet, Uppskattning (Maslow 2008:53f), tror vi att informanterna kan 

uppnå beroende på vilken avdelning de arbetar på. Vi tror att de på Avdelning 1 har större 

chans att få detta behov tillfredsställt. Detta för att informanterna har getts möjlighet att stärka 

det personliga växandet men också getts möjlighet att utvecklas i arbetet i och med nya och 

mer avancerade arbetsuppgifter. Det personliga växandet tror vi kan leda till att de 

informanter som arbetar på Avdelning 1 har möjlighet att även uppnå det högsta behovet i 

Maslows behovshierarki, Självförverkligande. I och med att vårt resultat visar att de fått 

utlopp för de egenskaper och förmågor som de har vilket är ett krav för att kunna uppnå detta 

behov. Informanterna har fått möjlighet att utveckla sina potentialer vilket vi tror kan leda till 

att de kan känna stark motivation och därmed prestera sitt allra bästa. Detta leder enligt 

Maslow (2008) till vinst för både individ och företag. Dock är vi tveksamma om detta räcker 

för att uppnå det femte och sista behovet i och med att de trots allt är inhyrda och har därmed 

en begränsad och osäker anställningsform.  
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 Genom föregående analys anser vi att informanterna, trots att de är inhyrda har 

möjlighet att nå högt upp i behovshierarkin. Detta får oss att börja fundera på om det 

verkligen finns några skillnader mellan att arbeta som inhyrd och att arbeta som direktanställd 

på Tillverkningsföretaget? 

5.5 Främling eller outsider? 

Enligt Simmel (1981:139) är främlingen någon som kommer idag och stannar imorgon. 

Augustsson och Olofsdotter (2008:13f) menar att en främling kan variera mellan engagemang 

i de sociala relationer som sker på en arbetsplats, men också mellan rumsligt avstånd och 

närhet på en arbetsplats. Enligt Elias (1999:xii) är det de etablerade som skapar outsidern. 

Denne hålls antingen på avstånd eller relativt nära men saknar tillåtelse att bli involverad 

(Augustsson och Olofsdotter 2008:13f). Utifrån Augustsson och Olofsdotters (2008) tolkning 

av dessa två begrepp kommer vi nu analysera vårt material.  

 
Augustsson och Olofsdotter (2008:23) menar att inhyrdas anställningsvillkor gör att de måste 

agera som främlingar. Detta på grund av att de är anställda på bemanningsföretaget, men 

arbetar på kundföretaget. De har ett rumsligt tillträde och arbetar ofta nära de direktanställda 

och visar på engagemang i kundföretaget vid längre uppdrag. Informanterna har alla varit på 

Tillverkningsföretaget en längre tid och har därför kunnat utveckla ett engagemang och 

motiverats av att de har möjlighet att bli direktanställda. De har även haft tiden till att utveckla 

en social närhet till sina medarbetare. Därför upplever de inhyrda som Augustsson och 

Olofsdotter (2008) menar, att de har svårare att lämna de sociala relationerna vid ett 

uppdragsbyte och inte själva företaget. Dock är informanterna medvetna om att det är de som 

får gå först vid ett eventuellt varsel och Augustsson och Olofsdotter (2008) menar att de måste 

vara kompetenta till att utföra arbetsuppgifterna utan att för den delen ha behov att få vara 

kvar en längre tid i den institutionella kontexten. Detta är också något som informanterna på 

Tillverkningsföretaget är medvetna om.   

 Augustsson och Olofsdotter (2008:23f) menar även att en inhyrd får hantera vissa 

skillnader mellan dem själva och de direktanställda vad gäller arbetsvillkoren. Detta för att de 

direktanställda har tolkningsföreträde om hur en arbetsuppgift kan utföras. Enligt 

informanterna kan även de känna igen detta fenomen. Några av dem känner att de själva 

backar när det gäller tolkningar av arbetsuppgifter och låter de direktanställda ta kommandot, 

att de har tolkningsföreträde. Det kan enligt Augustson och Olofsdotter (2008) bero på att de 

inhyrda har otydliga villkor och att prestationskravet är högre för dem. Detta bekräftas via 

citatet i avsnitt 4.6.1 då de känner att de inte riktigt vet hur mycket plats de kan eller får ta i 
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arbetet. Vi tycker att detta visar på maktskillnader mellan de inhyrda och de direktanställda 

där informanterna bli stigmatiserade som mindre kompetenta. Detta kan enligt Augustsson 

och Olofsdotter (2008) leda till att de inhyrda blir outsiders då det råder tveksamheter om 

deras position, men det leder också till att de måste kunna vara flexibla. En annan aspekt av 

resultatet som visar på vissa maktskillnader i arbetsvillkoren mellan den inhyrda personalen 

och den direktanställda är för att Tillverkningsföretagets chefer inte är informanternas 

”riktiga” chefer. Detta poängterar Petter då han känner att kan inte har lika stor chans att 

påverka på arbetsplatsen i och med att hans chefer finns på bemanningsföretaget.  

 Enligt vårt reslutat tillåts dock informanterna att vara en del i arbetsgruppen och ta lika 

stor plats som de direktanställda. Detta tror vi gör att de inte blir en outsider som Augustsson 

och Olofdotter menar att en inhyrd riskerar att bli då de oftast inte får tillåtelse att bli alltför 

involverade i arbetsgruppen.  
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6 Slutsats 

Vi anser att vi med hjälp av vår analys har kunnat skapa förståelse för hur det är att arbeta 

som inhyrd. Vår förförståelse var att en inhyrd inte blir behandlad som en del i arbetsgruppen 

utan blir åsidosatt, placerad utanför arbetsgruppen och får arbeta med arbetsuppgifter som inte 

de direktanställda hinner utföra. Därför trodde vi att en inhyrd gick miste om den sociala 

responsiviteten som uppstår mellan en anställd arbetskamraterna. Vi blev därför positivt 

överraskade när vi i våra intervjuer med informanterna fann att de faktiskt hade flera positiva 

erfarenheter att dela med sig av att vara inhyrd. Vi vill dock poängtera att det fanns vissa 

negativa erfarenheter som gör att vi kunnat finna vissa motsägelser i upplevelserna av hur det 

är att arbeta som inhyrd.  

Vår frågeställning var: ”Hur upplever en inhyrd sin arbetssituation i förhållande till 

arbetsgruppen och arbetsplatsen?”.  

- Vilken betydelse har de sociala relationerna för den inhyrde? 

- Vad innebär det för den inhyrde att vara anställd via ett bemanningsföretag? 

- Hur kan arbetsgruppen påverka den inhyrdes upplevelser av dess arbetsmiljö? 

 

En viktig slutsats som vi har kommit fram till är att informanterna i samspel med de 

direktanställda blir socialt anpassningsbara. Detta tror vi krävs för att de som inhyrda ska bli 

accepterade av arbetsgruppen trots att de kommer utifrån. Vi tror därför att det även är 

informanterna själva som bidrar till att de trivs i arbetsgrupperna för att de på ett omedvetet 

sätt anpassar sig till de normer och värderingar som finns på arbetsplatsen och i de olika 

arbetsgrupperna. Anpassningsförmågan är troligtvis något vi människor socialiseras in i men 

att den för informanterna blir extra tydlig för att de ska kunna passa in bättre och inte utmärka 

sig allt för mycket. Vi tror även att arbetsplatsen är en bidragande faktor till att 

informanternas upplevelser är övervägande positiva. Det finns en tolerans och acceptans till 

inhyrd personal eftersom de haft detta under en längre tid och för att många av de 

direktanställda kan relatera till hur det är att arbeta som inhyrd. En annan aktuell anledning 

tror vi är att de direktanställda har sett fördelarna med att det finns inhyrd personal. Vi tror att 

dessa skapades i samband med finanskrisen då företaget blev ”tvingade” till varsel. Om 

företaget inte haft inhyrd personal då hade fler av den direktanställda personalen varit tvungna 

att sluta.  
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 En annan slutsats vi har kommit fram till är att informanternas upplevelser av att vara 

inhyrd skiljer sig beroende på vilken avdelning de arbetar på. Genom analys med hjälp av 

Wheelans grupprocesser har vi gjort en tolkning av att de olika avdelningarna befinner sig på 

olika stadium och att det kanske är därför som åsikterna skiljer sig om vad det är som är 

viktigt för informanterna när det gäller behovet av sociala relationer och utvecklande 

arbetsuppgifter. Vi tror alltså att informanterna har möjlighet att nå olika behov beroende på 

vilket stadium de befinner sig på i sina arbetsgrupper. Dock tror vi att ett högre stadium inte 

behöver betyda att de mår bättre än vad de gör på ett lägre stadium eller har mindre chanser 

att trivas på arbetet. Vi tror istället att anledningarna till varför informanterna trivs beror på 

andra faktorer. De på Avdelning 1 ser arbetet och chansen till utveckling som en större orsak 

till att de trivs att arbeta som inhyrda, de har lyckats få chansen trots att de inte är 

direktanställda. De informanter som arbetar på Avdelning 2 har ett mer monotont arbete och 

vi tror att detta därför gör att de värdesätter andra faktorer såsom de sociala relationerna på 

arbetsplatsen mer än själva arbetet.  

 Vår föregående slutsats om att upplevelserna kring att arbeta som inhyrd skiljer sig 

beroende på vilken avdelning informanterna arbetar på tror vi hänger samman med vilka 

behov som är möjliga att tillfredsställa. Vi har nämligen kommit fram till att informanterna 

kan ta sig uppåt i behovshierarkin trots att de inte har samma trygga anställningsform som en 

direktanställd. Vi tror att detta beror på att informanterna trots allt kan tillfredsställa de 

ekonomiska behoven, känna social trygghet samt uppnå personlig utveckling men att detta 

återigen skiljer sig beroende på vilken avdelning de arbetar på. Vi menar att samtliga 

informanter kan uppnå de tre första behoven men att de på Avdelning 1 kan nå högre behov i 

och med att de inte är utbytbara på samma sätt då de fått chansen till mer utvecklande och 

avancerade arbetsuppgifter. 

 Vi har genom informanternas upplevelser funnit att det finns en del negativa aspekter av 

att arbeta som inhyrd. Dessa negativa aspekter tror vi kan bero på att informanterna är 

anställda via ett bemanningsföretag men arbetar på Tillverkningsföretaget, att de därigenom 

har två chefer. Många av informanterna har påpekat att de inte har samma möjlighet till att 

påverka på arbetsplatsen som en direktanställd kan och vi tror att informanterna trots allt 

skulle vilja kunna påverka mer på sin arbetsplats än vad de känner att de kan nu. Vi finner 

alltså att det finns två sidor av samma mynt. De upplever att de blir betraktade som en 

direktanställd men att de ändå inte känner att de har möjlighet att påverka på arbetsplatsen i 

och med att det inte är deras egentliga chefer som de arbetar med. Detta tror vi försvårar 

chansen för informanterna att förbättra sin egen position i och med att deras egentliga 
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arbetsgivare på bemanningsföretagen aldrig får se hur de arbetar. Därmed tror vi att 

informanterna kan gå miste om den feedback som oftast ges av ens chefer och att det kan 

skapa upplevelsen av att de blir outsiders. De blir betraktade som en jämlike, att det inte finns 

några egentliga skillnader mellan de direktanställda och de. Trots detta verkar det som att de 

inte tillåts att bli involverade fullt ut i och med att de upplever att de inte kan påverka eller 

förbättra sin position på arbetsplatsen som inhyrd.  

 Genom arbetets gång har vi kunnat finna en viss ambivalens bland informanterna vad 

gäller känslorna inför deras anställningsform. Å ena sidan trivs de med att arbeta som inhyrd 

men å andra sidan hade de inte kunnat tänka sig att byta arbetsplats vilket vi finner intressant 

då det finns en stor risk till att en inhyrd måste göra det. Vi tror att detta beror på ännu en 

gång att informanterna blir betraktade som en direktanställd, som en jämlike. Vi funderar över 

hur detta skulle kunna påverka informanterna vid en eventuell uppsägning, om de i sådana fall 

skulle bli svårare för dem att lämna arbetsplatsen och att de får ett abrupt uppvaknande och 

först då inser att de faktiskt är inhyrda.  

 Avslutningsvis har vi kommit fram till att informanternas goda upplevelser av att arbeta 

som inhyrd är för att de blir betraktade som en direktanställd, att de blir betraktade som en 

jämlike. Dessutom tror vi att de upplever anställningsformen som positiv i och med att de inte 

har några erfarenheter från andra arbetsplatser som inhyrd. Därför blir vi själva något 

ambivalenta då de hela tiden relaterar till att de känner sig som en direktanställd och inte 

reflekterar över att de är inhyrda. Är det då detta företagen ska fokusera på? Att behandla de 

inhyrda som direktanställda eller är det en risk att skapa för nära band till de inhyrda då de 

trots allt används för att de är lätta att göra sig av med? Eller är det så att informanterna 

faktiskt motiveras av att de är medvetna om att detta bara är något tillfälligt, att de inte 

kommer att arbeta som inhyrda för alltid utan att de motiveras av sina egna framtida planer 

och mål. Vi funderar om de då upplever det som positivt att deras anställningsform är så pass 

flexibel då de inte riktigt vet vad det är de vill arbeta med egentligen. Efter dessa tankar får vi 

ändå insikten i att det kan vara så att dessa båda faktorer hänger samman. Att de motiveras av 

att de inte kommer att vara inhyrda för alltid men att de under tiden de är det kan betraktas 

som en direktanställd. 

 

Vi har tyckt att det varit väldigt intressant att studera informanternas upplevelser av hur det är 

att arbeta som inhyrd på Tillverkningsföretaget. Det har gett oss nya insikter om 

anställningsformen då resultatet har visat att det både finns positiva men också negativa 

aspekter av denna. Dock har vi genom hela arbetets gång känt en övervägande positiv 
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stämning bland de inhyrda men i och med att det är en fallstudie vi har genomfört är vi väl 

medvetna om att det inte går att generalisera vår undersökning till vilka upplevelser inhyrd 

personal känner på andra arbetsplatser. Vi förstår att det är faktorer på just denna arbetsplats 

och i just dessa arbetsgrupper som bidrar till vilka upplevelserna blir men det är också det 

som gjort vår undersökning så intressant. Att vi kunnat genomföra en bättre socialpsykologisk 

analys då vi har fått möjligheten att ta del av vilka grupprocesser informanterna ingår i men 

också fått ta del av deras sociala relationer.  

 Vi finner det också väldigt intressant att det verkar som att de på Tillverkningsföretaget 

har lyckats så väl med att skapa positiva upplevelser för informanterna. Vi har kunnat dra 

vissa slutsatser om vad dessa positiva upplevelser beror på och vi tror att den avgörande 

faktorn till varför de upplever detta är hur de blir bemötta av den direktanställda personalen 

samt chefer. Vi funderar dock över hur det hade varit om informanterna haft en längre 

erfarenhet av att arbeta som inhyrda, om deras upplevelser sett annorlunda ut, men det är trots 

allt detta som varit så intressant med att göra en fallstudie, att vi kunnat koppla deras 

upplevelser till arbetsplatsen och de processer som finns där. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide inhyrd 

Personlig bakgrund 

- Kan du berätta lite om dig själv? Hur är du som person? Personlighet? Egenskaper? 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för utbildning? Gymnasiet? Högskola? YH/KY? 

- Hur kommer det sig att du arbetar genom ett bemanningsföretag? 

o Hur kom du in i bemanningsbranschen? Frivilligt, arbetsförmedling, personliga 

kontakter 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Individuellt 

- Beskriv hur du tycker att det är att arbeta som bemanningspersonal?  

- Om du tidigare arbetat som fast anställd, tycker du att det finns skillnader och i så fall, 

vad för slags skillnader? 

- Upplever du att det finns skillnader mellan bemanningspersonalen och den ordinarie 

personalen? 

- Hur ser kontakten ut mellan dig och ditt bemanningsföretag? 

- Beskriv en positivt och en negativ aspekt av att vara inhyrd. 

- Hur såg du på bemanningsbranschen innan du själv började arbeta som inhyrd? 

 

Arbetsgrupp 

- Kan du beskriva din arbetsgrupp?  

- Hur ser relationerna ut mellan varandra i arbetsgruppen? 

- Hur ser samarbetet ut i din arbetsgrupp? 

- Kan du berätta lite om hur det var att börja arbeta här? Hur mottogs du av 

arbetsgruppen?  

- Vem är du i arbetsgruppen? Vilken roll tror du att du har? 

- Vilka umgås du med i arbetsgruppen? 



 

 

 

Företaget   

- Kan du beskriva hur du ser på företaget?  

- Känner du dig som en del i företaget? Kan du identifiera dig med dess värderingar och 

den kultur som råder där? 

- Får du ta del av de förmåner som de ordinarie anställda får? Ex: julfester, 

personalmöten, friskvårdspeng, jul- och sommarpresenter etc.? 

- Vad känner du att du har fått för relation till företaget? 

 

Framtiden 

- Hur ser du på framtiden?  

o Är det såhär du vill jobba? 

o Är ditt mål att bli fastanställd? 

- Beskriv hur du vill att ett arbete ska vara för att passa dig och för att du ska trivas 



 

 

8.2 Intervjuguide Personalchef 

Allmänna frågor 

- Kan vi använda oss av företagets hemsida som källa i vår uppsats?  

- Får vi använda oss av Ert företagsnamn i vår uppsats? Eller vill ni vara helt anonyma?  

- Vad anser du att vi kan använda för pseudonym till ett företag? 

- Har ni något annat skriftligt material som vi hade kunnat få använda oss av i 

bakgrunden? Ex. broschyrer? (Detta för att göra vår uppsats mer målande, beskrivande 

och intressant att läsa.) 

- Hur kommer intervjudagarna att se ut? Pauser? 

 

Bakgrund Företag 

- Hur länge har företaget funnits? 

- Vad har företaget för vision? 

- Vad erbjuder företaget Era anställda? D.v.s. utveckling, karriär, förmåner. 

- Hur kommer det sig att Ni har bemanningspersonal? 

- Hur upplever du att företagskulturen ser ut hos Er? 

 

Bemanning  

- Är bemanningspersonalen med i någon fackförening? Kan de gå med i fackföreningen 

som finns på företaget? 

- Får bemanningspersonalen ta del av personalfester och andra evenemang som 

företaget erbjuder?  

- Hur många är de i varje arbetsgrupp? 

- Hur ser du på bemanningspersonal? 

- Hur ser arbetsgrupperna ut? Kön, ålder, arbetstider, arbetsuppgifter, mixade. 

- Hur upplever du att attityden i företaget är gentemot bemanning?  

- Hur kommer det sig att bemanningspersonalen har andra kläder än de ordinarie? 

- Hur tycker du att bemanningspersonalen mottas av de ordinarie anställda?  

- Hur blir bemanningspersonalen introducerade när de kommer som nyanställda till 

företaget? 


