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Abstrakt 

I den här kvalitativa studien har vi valt att undersöka bemanningsanställdas syn på gemenskap.  

Tidigare studier visar att individer med lågstatusyrken, som bemanningsarbeten ofta uppfattas som, 

söker betydelse och motivation i annat än själva arbetet. Det framgår även att gemenskap är en vik-

tig del när det kommer till framgång samt att ju längre tid det går desto mer tillit bygger vi upp till 

varandra på arbetsplatsen. Vi frågar oss därför hur bemanningsanställda som inte har någon fast 

punkt skapar denna tillit och gemenskap. 

Vi har genom åtta intervjuer sökt förståelse för varje enskild individs syn på värdet av gemenskap 

på arbetsplatsen. Genom en hermeneutisk ansats har vi tagit fram vårt empiriska material som vi 

sedan valt att analysera till hjälp av fyra utvalda teoretiker. Vi har använt oss av Scheff, Collins, 

Weiss och Asplund för att få en bred syn på relationer och gemenskap.  

Resultatet visar att alla anser att gemenskap på arbetsplatsen bidrar till ökad trivsel men att det skil-

jer sig i betydelsen för de olika respondenterna. Det visade sig också att trivsel berodde på personlig 

inställning till arbetet och varierade utifrån hur de bemanningsanställda blivit bemötta.  

Nyckelord: Gemenskap, bemanning, tillit, arbete, socialpsykologi 



Abstract 

In this qualitative study, we have chosen to examine staffing employees' view of community. Previ-

ous studies have shown that individuals with low status jobs, such as staffing jobs are often per-

ceived as, looking for meaning and motivation in other things than the work itself. It is also clear 

that the community is a fold-term deal when it comes to success, and that the longer it goes, the 

more trust we build up one another in the workplace. We therefore question how staffing employees 

who have no fixed point creates this trust and community. 

We have been through eight interviews sought understanding of each individual's views on the val-

ue of community in the workplace. Through a hermeneutical approach, we have developed our em-

pirical material which we then chosen to analyze with help from four selected theorists. We have 

used Scheff, Collins, Weiss and Asplund in order to get a broad view of relationships and communi-

ty.  

The results show that everyone believes that community in the workplace leads to greater satisfac-

tion but that it is some difference in the importance of the various respondents. It was also found 

that job satisfaction was due to personal attitude towards work and varied in terms of how the 

staffing employees have been treated. 

Keywords: Community, staffing, trust, work, social psychology  



Förord 

 Vi vill tillägna ett stort tack till våra intervjupersoner som med ett öppet sinne delat med sig 

av sina upplevelser och känslor. Vi uppskattar att ni tog er tid från er vardag för att medverka i vår 

studie. Vi är glada att ni anförtrott er till oss och mött oss med en positiv inställning till vårt arbete.  

 Även ett stort tack till vår handledare Henrik Stenberg som under hela arbetets gång stöttat 

oss och gett oss inspirerande tankar och vägledning. I de stunder då vi påträffat hinder har du alltid 

motiverat oss med ditt stora engagemang och din kunskap.  

  

 Slutligen vill vi passa på att skänka en tanke till våra nära och kära som tack för er förståelse 

under uppsatsens gång. Att ni lyssnat, stöttat och funnits där trots att arbetet tagit mycket tid och 

energi. 
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1. Inledning  

 Gemenskap och känslan av tillhörighet är för många människor något självklart. Den kan 

även vara ifrågasatt eller uppmärksammad och bidra till både positiva och negativa känslor. I denna 

studie undersöker vi genom kvalitativa intervjuer med åtta anställda inom bemanningsbranschen 

hur förutsättningarna för gemenskap ser ut samt de bemanningsanställdas subjektiva upplevelse av 

gemenskapens betydelse i arbetet. Att vara bemanningsanställd skiljer sig i många avseenden från 

att vara ordinarie anställd och då vi själva varit anställda inom branschen väcktes ett intresse kring 

fenomenet. Vår erfarenhet av att vara bemanningsanställd är att vi snabbt blev inkastade i arbetet 

och att vi inte visste hur länge vi skulle få vara kvar på de uppdrag vi skickades till. Vi fann gemen-

skap på arbetsplatsen men visste inte från vecka till vecka om vi skulle få vara en fortsatt del av den 

eller om vi skulle börja arbete på ett nytt ställe. Det kändes som en splittrad gemenskap med otryg-

ga relationer. Utifrån dessa erfarenheter blev vi intresserade av hur de som arbetar en längre tid 

inom bemanning skapar känslan av gemenskap och hur de kan känna tillhörighet när deras anställ-

ningsform präglas av att människor förflyttas och att inte ha samma kontinuitet som en ordinarie 

anställd.  

 För att lättare skapa en förståelse för vårt fenomen kommer vi bl.a. att använda oss av Ran-

dal Collins teori om interaktionsritualer för att se om förutsättningarna på arbetsplatserna lever upp 

till förhållanden som skapar möjlighet till gemenskap. Vi lägger även stort fokus på Thomas Scheffs 

teori om sociala band för att förstå betydelsen av gemenskap samt Johan Asplunds teori om respon-

sivitet och kapital. Målet med studien är att komma fram till vad det i slutändan är som gör att en 

bemanningsanställd trivs med sin sysselsättning kopplat till relationer och känslan av gemenskap.  

1.1 Syfte och problemformulering 

 Syftet med studien är att utifrån bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap på arbet-

splatsen skapa en vidare förståelse för vilken betydelse gemenskap har och hur den praktiskt kan 

skapas. Vi vill veta hur möjligheterna och förutsättningarna för gemenskap ser ut och hur detta kan 

kopplas till de bemanningsanställdas trivsel. Vår problemformulering lyder:  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”Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöker vi betydelsen av sociala band och ser till re-

spondenternas arbetssituationer för att förstå vad som skapar och upprätthåller gemenskap.” 

Frågeställningar: 

- På vilket sätt värderar respondenterna sociala band och gemenskap i sitt arbete?  

- Vad skapar goda förutsättningar för gemenskap?  

- Hur kan vi utifrån teorin om interaktionsritualer förstå respondenternas upplevelse av 

gemenskap på arbetet? 

 

1.2 Disposition  

Inledningsvis gör vi en bakgrundsbeskrivning av bemanningsbranschen och begreppet ge-

menskap. Vi gör även en sammanhangsplacering med hjälp av en rad vetenskapliga artiklar. I me-

todkapitlet redogörs vår vetenskapliga ansats, vår förförståelse och vårt tillvägagångssätt. Därefter 

redogör vi för de teorier vi avsett att använda vid vår analys. I presentationen av material visas re-

sultatet av våra intervjuer som sedan används i en avslutande analys, slutsats och reflektion.  

2. Bakgrund, ämnesfördjupning och tidigare forskning 

I detta avsnitt gör vi en sammanhangsplacering och en bakgrundsbeskrivning till det 

fenomen och forskningsområde som vi studerar. Vi inleder med att presentera bemanningsbran-

schen och vad som är utmärkande för den. Vi redogör därefter för begreppet gemenskap och 

gemenskap på arbetsplatser. Därefter redovisar vi fyra vetenskapliga artiklar. Dessa berör de 

anställdas  motiv till val av yrke, individualism kontra kollektivism som faktor till trivsel samt be-

tydelsen av tillhörighet ur en mer sociologisk vinkel.  

2.1 Bemanningsbranschen  

 I början av 1990-talet kom ett nytt inslag på arbetsmarknaden i form av bemanningsföretag. 

1992 blev uthyrning av personal lagligt i Sverige (Aronsson, mfl., 2012) och sedan dess har bran-

schen vuxit. I Sverige sätter branschen årligen 172 000 personer i arbete genom personaluthyrning, 

omställning och direkt rekrytering och år 2013 hade branschen 69 900 årsanställda (bemannings-

foretagen, 2015). Det som bemanningsföretagen gör är att de anställer personal för uthyrning av 
!2



arbetskraft till olika organisationer och företag men tar själva det formella ansvaret för de anställda i 

form av kostnader för deras rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö. Kundföretagen hyr 

sedan personalen vid behov som ett alternativ till att anställa egen personal. På detta sätt får de en 

ökad flexibilitet och ofta mindre kostnader. Nackdelen för kundföretagen är dock att kontinuitets- 

och kompetensgrund ofta saknas då omsättning på personal tenderar att bli hög (Aronsson, mfl., 

2012). Som fastanställd inom bemanningsbranschen är den anställde garanterad en viss grundlön 

och har en viss utsatt tid på sig att befinna sig på de uppdrag som bemannings-företaget skickar in-

dividen på.  

 Det som utmärker de anställdas arbetsvillkor inom bemanning är att de inte själva bestäm-

mer var, när eller med vem de ska arbeta. Från den ena timmen till den andra kan den anställda 

komma in i nya konstellationer av grupper och få nya arbetsuppgifter att utföra på obestämd tid. I 

vissa fall arbetar den anställda på samma plats en lång tid, kanske flera år. I andra fall utför de en-

dast ett speciellt uppdrag och är på företaget en kort tid.  

2.2 Betydelsen av det första välkomnandet i arbetet enligt Lindelöw 

 I boken Kompetensbaserad personalstrategi (2008) skriver Malin Lindelöw om vikten av en 

lyckad och bra introduktion för nykomna medarbetare som grunden för ett växande företag. Hon 

menar att mottagandet och välkomnandet är viktigt, inte bara för att den nyanställda ska känna sig 

välkommen utan även för att hen snabbt ska kunna komma in i arbetet och göra bra ifrån sig. Hon 

tar i samband med detta upp varför företagen med fördel bör individanpassa introduktionen och syf-

tar här på att olika människor har olika stort behov av social uppmärksamhet, kontakt och stöd. Vis-

sa individer upplever det som slöseri med tid att lägga tid på möten som inte är konstruktiva eller 

som saknar ett tydligt syfte medan andra människor är i större behov av mer djupa och personliga 

kontakter för att känna sig trygga och för att trivas på arbetsplatsen. Det handlar om att genom en 

lyckad introduktion bygga en bas för samarbete och ömsesidig förståelse. Hon benämner det som 

“det sociala välkomnandet” som skapas genom att introducera den nyanställda för kollegor och 

chefer. Vad som även är viktigt vid introduktionen är att förmedla vad organisationen står för samt 

att som chef vara noggrann med att uppmärksamma den nyanställda för att hen ska kunna trivas och 

göra ett så bra arbete som möjligt (Lindelöw, 2008).  

2.3 Gemenskap 
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 Att uppleva gemenskap är ett grundläggande behov hos människan. Att vara delaktig i olika 

sammanhang och känna att man kan ge och få bekräftelse är viktigt. Enligt Stenberg (2011) finns 

det två grundläggande skäl till detta. Ett är att gemenskap behövs för att vi som människor ska ha 

en plats där vi kan känna oss bekräftade och där vi kan vila från andra krävande åtagande i en mer 

personlig och avslappnad miljö. Det andra är att gemenskap är en plats där utveckling främjas då vi 

genom utbyte med andra får en ökad förståelse för oss själva, varandra och samhället. I det sen-

moderna samhället har det dock skett en ökning av individualisering vilket har gjort antagandet om 

människan som en social varelse mer komplicerad. Idag är det möjligt att överskrida vad gemen-

skap erbjuder för att istället gå sin egen väg. Därmed har också möjligheten att bli utesluten ur en 

gemenskap uppkommit (Stenberg, 2011).  

2.4 Tidigare forskning  

 Här följer en redogörelse av de artiklar som vi använt oss av för att mer specifikt fördjupa 

oss inom vårt område. Den första handlar om motiv för yrkesval och att det finns en ökad trivsel 

bland individer som belyser fördelar med sitt yrke om det inte har en generell status. Att arbeta 

inom bemanning har i aktuell kontext en generellt låg status vilket kan påverka de anställdas in-

ställning. I den andra artikeln får vi en insikt i att betydelsen av gemenskap och tillhörighet varierar. 

Författaren har kategoriserat detta i form av kollektivism och individualism, ett synsätt som hjälper 

oss att förstå de olika värderingarna. Den tredje artikeln tar upp att det behövs tid för att skapa tillit i 

relationer. Detta är relevant med tanke på den oregelbundenhet som kan förekomma i bemannings-

branschen. Den sista artikeln tar upp människors känsla av tillhörighet som ett sätt att mäta förän-

dring i samhället. Författaren tar upp betydelsen av att tillhöra och hur det vardagliga kan spegla 

den aktuella verkligheten ur ett större perspektiv.  

2.4.1 “Att framhäva val och hävda möjligheter - Det relationella som strategi för erkännande i 

lågstatusyrken” av Marita Flisbäck 

 I artikeln “Att framhäva val och hävda möjligheter; Det relationella som strategi för erkän-

nande i lågstatusyrken” (2008) har den svenska fil. dr. i sociologi Marita Flisbäck en hypotes om 

vad människor i lågstatusyrken gör för att motivera sina yrkesval. Ur ett samhälleligt perspektiv har 

lågstatusyrken en relativt låg grad av erkännande och många anställda inom dessa yrken upplever 

skam i sitt val av sysselsättning. För att undkomma denna skam och istället framhålla sitt yrkesval 

som rationellt så fokuserar de anställda på positiva aspekter av sitt yrke. Det kan handla om att de 
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har en större frihet, att de slipper studieskulder och att de kan få ut mer av sin fritid. Författaren 

menar att de motiverar sig själva genom att återkommande jämföra sin egen situation med anställda 

i högstatusyrken och se deras villkor ur en negativ aspekt. Det kan exempelvis handla om att de har 

varit tvungna att genomgå många år av utbildning och att det finns en högre grad av ohälsa som 

kännetecknar denna typ av karriärmänniskor (Flisbäck, 2008). 

 I vår studie vill vi koppla detta till våra respondenters yrkesval och hur de motiverar sitt val 

att arbeta inom bemanning. Vilken inställning de har och hur de ser på branschen och sina anställ-

ningsvillkor har troligtvis betydelse för trivsel och välmående vilket kommer påverka resultatet av 

studien.  

2.4.2 “Security in an insecure world: An examination of individualism - collectivism and psy-

chological sense of community at work” av Mary Sue Love 

 I artikeln ”Security in an insecure world: An examination of individualism-collectivism and 

psychological sense of community at work” av Mary Sue Love (2007) framgår huruvida individual-

ism kontra kollektivism hos människor har betydelse för deras psykologiska känsla av gemenskap. 

Författaren studerar det moderna arbetslivet som allt mer präglas av osäkerhet med tanke på 

anställningar, karriär och utbildning. Forskning visar att individer fokuserar mer på relationerna till 

sina arbetskamrater nu än förr och att stöd från kollegor har positiva effekter på hur individer klarar 

ett komplext arbetsklimat. Hon skriver även att sociala relationer har en långsiktig inverkan på 

framgång i karriären samt att människor med stort socialt nätverk tenderar att klara sig bättre i os-

äkra arbetsmiljöer än andra. Med hjälp av enkäter kunde hon fastställa skillnader mellan hur kollek-

tivister och individualister upplevde den psykologiska känslan av gemenskap på arbetsplatsen. En 

individualist värderar främst sina egna önskemål, sin egen tid och sin frihet. Kollektivister satte 

istället gruppens behov i fokus och förväntades ignorera egna ambitioner till gruppens fördel. Det 

utmärkande för kollektivister var att de i större utsträckning önskade tillhörighet. De bygger sin 

identitet genom ömsesidigt beroende av andra och känslan av gemenskap på arbetet skänker dem 

stöd, hjälp, acceptans, tillit, tillhörighet och anslutning med arbetskamraterna. 

 Denna artikel kan hjälpa oss att förstå olikheter i hur våra respondenter värderar gemenskap 

på arbetet. Genom skillnader i hur kollektivism och individualism präglar människor och arbet-

splatser olika hoppas vi kunna öka förståelsen för våra respondenter och de situationer de beskriver.  

2.4.3 ”Kommer tid - kommer tillit” av Julia Grosse 
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 Grosse (2012) skriver i sin doktorsavhandling om tillit i förhållande till tid. Hon menar att 

tillit eller brist på tillit finns i alla mänskliga relationer och att tillit är viktigt för samspelet mellan 

människor. Upprätthållande relationer präglas av tillit och är i förlängningen en länk för oss män-

niskor att fungera i samhällslivet. I sin bakgrund redovisar hon dessutom att Sverige har relativt 

höga nivåer av tillit i förhållande till andra länder. Detta tros bero på att det i Sverige finns ett starkt 

välfärdssystem och en utbredd tillitskultur. I sina frågeställningar fokuserar hon på i vilken ut-

sträckning människor säger sig ha tillit i olika avseenden. Hon undersöker om det finns några skill-

nader mellan människor med tanke på vilka livsfaser de befinner sig i samt vilka samband som 

framträder mellan olika dimensioner av tillit och personliga egenskaper eller erfarenheter. En 

grundläggande uppfattning hon har är att tillit förhåller sig till tiden och att skillnader i hur män-

niskor upplever känslan av tillit är kopplade till ålder och livsfaser. Det hon kommer fram till är att 

unga människor upplever mindre tillit än medelålders och att det därmed är kopplat till livserfaren-

het. Det visade sig dock att de yngre endast upplevde mindre tillit till okända människor och i sam-

band med en normativ föreställning av tillit (Grosse, 2012).  

 Ett tema Grosse använder är sfärlogik och hur tillit uppstår och upprätthålls inom en viss 

sfär. Här har personliga erfarenheter och egenskaper från en specifik sfär betydelse för hur tilliten 

upplevs.  

 I vår studie skulle vi kunna se kopplingar mellan människors erfarenheter av tillitsfulla rela-

tioner i sitt arbetsliv och deras aktuella inställning till gemenskap och relationer i arbetet. Här blir 

ålder och arbetserfarenhet betydande, något vi vill använda i analysen av våra intervjupersoners 

olikheter i förhållande till deras känsla av gemenskap. Grosse skriver också om en s.k. över-

föringseffekt som innebär att förekomsten eller avsaknaden av tillit inom en viss sfär, som exem-

pelvis tillit till sina vänner, påverkar tilliten i en annan. I vår studie skulle det kunna vara tilliten till 

nya människor på arbetet (Grosse,2012).  

2.4.4 “Self, Belonging and Social Self” av Vanessa May 

 I denna artikel har författaren fokuserat på förståelse av social förändring i samhället utifrån 

människors vardagliga liv. Istället för att se på samhälleliga förändringar som ett resultat av extra-

ordinära händelser ser May på förändring som något ständigt pågående i varje människas liv. Hon 

menar här att känslan av att tillhöra, alternativt att inte tillhöra, fungerar som en länk mellan indivi-

den och det sociala. Detta görs genom att individer känner tillhörighet och identifierar sig med ex-

empelvis en plats, en social grupp eller en kultur där de samtidigt blivit accepterade. Denna känsla 
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av tillhörighet innehåller den komplexa, individfokuserade och dynamiska utgångspunkten som är 

intressant att studera och som speglar den sociala strukturen i samhället. Den utgör länken mellan 

individ och samhälle. För att sedan undersöka de sociala förändringar som sker tar May ut-

gångspunkt i människans nära och familjära relationer i vardagen. Hon påpekar att förändring inte 

sker över en natt utan det är något vi måste se på över tid och som vi människor hela tiden anpassar 

oss efter genom beteenden, hur vi tänker och genom att skapa nya rutiner i livet. Ur detta perspektiv 

går det heller inte att se förändring i samhället som något som är oberoende av människan, utan det 

skapas av oss och utifrån våra handlingar (May, 2011).  

 För att ge ett relevant exempel till detta drar vi en parallell till att bemanningsbranschen är 

ett resultat av förändring i arbetskulturen och i samhället. Förändringen består i att det finns ett allt 

större fokus på effektivitet och lönsamhet där det allt mer efterfrågas snabb och flexibel arbetskraft 

och mer lönsamma anställningsformer.  

 May tar även upp aspekten av att inte tillhöra. Istället för att koncentrera sig på fenomenet 

som en motsats till att tillhöra använder hon det som ännu ett sätt att se på social förändring (May, 

2011). Att arbeta som bemanningsanställd kan innebära att man ifrågasätter känslan av tillhörighet 

då yrket många gånger innebär stora oregelbundna tider och skiftande arbetsplatser. Detta kan vara 

förklaringen till människors beteenden både på och utanför arbetsplatser samt vilka attityder de har 

till bemanningsbranschen och det moderna arbetslivet.  

3. Metod  

 I detta avsnitt redogör vi för vår vetenskapliga ansats samt för valet av metod, vår för-

förståelse, avgränsning, urval, tillvägagångssätt och tillförlitlighet. Vi avslutar med att göra en etisk 

reflektion.  

3.1  Vetenskapsteoretisk ansats 

 Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv. Hermeneu-

tiken betyder läran om förståelse och handlar om förklaring och förståelse av mänskliga beteenden. 

Till skillnad från positivismen som söker en förklaring för ett fenomen och fenomenologin som un-

dersöker människans upplevelser söker vi genom hermeneutiken en tolkning och en förståelse av 

sociala företeelser (Bryman, 2008:32 och Kvale & Brinkmann, 2012:30). Syftet med hermeneutiken 

är att erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. Vårt syfte är att få en större 

förståelse för hur gemenskap skapas i den aktuella kontexten. Här utgör vår förförståelse en viktig 
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del, något som är centralt utifrån hermeneutisk ansats (Ödman, 2007:99ff). Vi tolkar de beman-

ningsanställdas upplevelser och skapar på så vis ny förståelse för deras beteenden och tankar. För-

förståelsen syftar även till att ge riktning åt och ledtrådar för problemfrågan (Ödman, 2007:102). 

Den tolkning av vad andra gör och säger grundar sig i tidigare erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2012:66f). Vi tolkar vår omvärld utifrån vår förförståelse och Birkler (2008) kallar det för vår ho-

risont. Begreppet horisont-sammansmältning innebär att vi förstår det en annan individ förmedlar. 

Vi behöver inte vara eniga och anse samma sak men vi skapar en gemensam förståelse. En 

förståelse föregår alltid av en tidigare förståelse som i ett forskningssammanhang alltid kommer 

påverka studiens resultat. Enligt Birkler (2008) bekräftas eller bestrids förförståelsen som på så sätt 

bidrar till att ny förståelse bildas, något som sker både medvetet och omedvetet (Birkler, 

2008:100ff). Vår studie syftar till att skapa ny förståelse om ett fenomen vi redan har en uppfattning 

om vilket motiverar valet av vetenskaplig ansats. Denna förståelse skapar vi genom tolkning av 

språket och det oupplösliga förbund som finns mellan människan och hennes berättelser, något som 

är grundläggande inom den hermeneutiska ansatsen (Ödman, 2007:58f). 

 Inom hermeneutiken pågår en ständig process mellan del och helhet. Detta innebär att 

forskaren uppfattar textens helhet genom att tolka delarna som i nästa steg relateras till helheten. 

Det här är en positiv cirkel som ger möjlighet till djupare förståelse. Detta samband mellan delarna 

och helheten kallas för den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2012:226). Fokus läggs här 

på ett djupare meningsinnehåll i tolkning av text och språk istället för att se till det som omedelbart 

uppfattas. Avgörande i studien är att utifrån sammanhanget gå från del till helhet i tolknings-pro-

cessen som utgår från uppfattningar som skapats i vårt förflutna (Ödman, 2007:99f). I vår studie 

innebär detta att vi utifrån vår förförståelse av bemanning och gemenskap får vår uppfattning 

bekräftad eller dementerad genom tolkning av de intervjuer vi genomför och bildar på så sätt ny 

kunskap och förståelse med hjälp av våra valda teorier. Helheten består i detta fall av det samman-

lagda innehållet av vad respondenterna nämner som betydande för deras uppfattning av gemenskap 

genom trivsel på arbetet. Detta plockas sedan isär och tematiseras i delar i själva analysen som 

senare ger en helhetsbild och ny förståelse.  

 Birkler (2008) beskriver förförståelsen, den hermeneutiska cirkeln och horisontsammas-

mältning som nyckelbegreppen för hermeneutiken (Birkler, 2008:109). Hermeneutiken omfattar ett 

tolkande synsätt och det är att tolka våra respondenters svar vi är ute efter. Vi söker inte en generell 

förklaring på hur bemanningsanställda ser på gemenskap överlag utan vi i är intresserade av inter-

vjupersonernas individuella och subjektiva upplevelser. Det kan även ses som en dubbel tolkning då 
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vi tolkar deras tolkningar av gemenskapens betydelse (Bryman, 2008:34f). Det är i enlighet med 

detta vi har valt att använda hermeneutiken framför exempelvis positivismen som istället syftar till 

att se återkommande egenskaper eller regelbundenheter i det empiriska materialet som ny kunskap. 

3.2 Val av metod 

 Vi använder oss av kvalitativ metod eftersom vår studie handlar om tolkning av responden-

ternas upplevelser. I den här typen av forskningsmetod eftersträvas en nära relation med responden-

terna och passar för studien eftersom vi syftar till att undersöka en begränsad social verklighet bland 

ett mindre antal individer (Bryman, 2008:372). Metoden ger oss möjlighet att få en nära relation till 

våra respondenter som då kan dela med sig av berättelser på ett djupare plan till skillnad om vi ex-

empelvis använt oss av enkäter och en kvantitativ metod. En sådan undersökning hade passat bättre 

för en studie som syftat till att skapa en mer generell förståelse (Bryman, 2008:371). Kvalitativ 

metod syftar till att hjälpa oss att förstå den sociala verkligheten hos de individer vi studerar eller 

intervjuar och inkluderar beteenden, värderingar och attityder. I vår studie använder vi oss av semi-

strukturerade intervjuer för att undersöka bemanningsanställdas upplevelser och värderingar av 

gemenskap i den kontext de befinner sig i. Vi möter våra respondenter i verkligheten vilket även 

bidrar till att vårt empiriska material får en större trovärdighet och autenticitet (Bryman, 2008:356). 

Fördelarna med kvalitativ metod är att vi genom möten och en direkt kontakt med våra intervjuper-

soner kan ställa relevanta frågor för vår undersökning. Att använda semistrukturerade intervjuer 

möjliggör även att ställa relevanta och individanpassade följdfrågor, något som är viktig för att vi 

ska kunna skapa oss en så verklig bild av forskningsfenomenet som möjligt.  

 Svagheten med valet av kvalitativ metod är att den grundas på intervjuer av endast åtta re-

spondenter och resultatet inte kan generaliseras att gälla undersökningsområdet i sin helhet (Bry-

man, 2008:265ff).  

3.3 Förförståelse  

 Vi har en uppfattning om att gemenskap är viktigt och att alla människor behöver känna nå-

gon grad av gemenskap för att trivas. Vi tycker själva att gemenskap är viktigt och vi tror dessutom 

att de olika relationerna som skapas på arbetet fyller en viktig funktion för individen. Det kan både 

handla om nära relationer och vänskap samt om mer ytliga kontakter. På arbetet ges också bekräf-

telse för vad som åstadkommits i arbetet och individen får genom sina kollegor både feedback och 

erkännande.  
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 Vår initiala uppfattning om bemanningsyrket var att vi uppfattade branschen som något 

negativt. Det vi många gånger hört talas om är att en bemanningsanställd alltid måste vara tillgäng-

lig för arbete på morgonen när de vaknar, att de får göra s.k. “skitjobb” och att de sällan vet hur 

länge de får stanna på ett och samma ställe. Vi tror att det många gånger är en tillfällig arbetssitua-

tion tills den bemanningsanställda hittar något bättre. Vi tror dock även att bemanningsbranschen 

har kommit längre än så. Det finns idag bemanning inom högt uppsatta yrken, det är dock inte dessa 

vi huvudsakligen studerar. 

 Med tanke på gemenskap präglas vår förförståelse av att det finns en rad olika skillnader 

mellan att vara bemanningsanställd och att tillhöra den ordinarie personalen. Vi tror att det faktum 

att en bemanningsanställd kan förflyttas från ett ställe till ett annat gör att det blir svårare att skapa 

känslan av att ha en fast och trygg punkt. Både i det avseendet att den bemanningsanställda åker till 

nya platser men framförallt vilka sociala konsekvenser detta för med sig.  Vi tror att de anställdas 

välmående kan påverkas av att ständigt komma in som ny i en redan etablerad gemenskap samt att 

de påverkas av att inte veta hur länge arbetet ska fortskrida. Vi ställer oss frågan ifall de beman-

ningsanställda anser att de hinner eller vill etablera gemenskap under sådana förhållanden. Likväl 

kan det vara de ordinarie anställda som har svårt att släppa in personer som ständigt byts ut. Vi tror 

även att de många skillnader som finns med tanke på exempelvis lön och inflytande på arbetet 

påverkar vilka individer som skapar en gemenskap. Sådana skillnader kan även uppstå på arbet-

splatser där alla är fast anställda av företaget men skillnaden här är att de anställda inte är utbytbara 

på samma sätt som en bemanningsanställd. Detta skapar en osäkerhet hos de bemanningsanställda 

som kanske inte vågar vara sig själva fullt ut och blir rädda för att göra fel eller följa eventuella in-

formella normer. Det kan också handla om synliga skillnader, så som att de bemanningsanställda 

måste ha bemanningsföretagets kläder på sig medan ordinarie personal får ha egna och mer person-

liga kläder på arbetet. Detta tror vi kan vara avgörande för hur individen framstår när hen kommer 

som ny och att detta försvårar processen av att komma in i en gemenskap.  

Vi är medvetna om att vår förförståelse inte alltid stämmer och vi är öppna för ny information. Det 

kan mycket väl vara så att de bemanningsanställda trivs bra och att det finns fördelar med att ha en 

så varierande anställningsform. De kanske dessutom undkommer konflikter eller negativa sidor av 

en arbetsplats när de kommer utifrån och är på det sättet mer neutrala. Vår förförståelse är trots det-

ta att möjligheten till gemenskap begränsas i denna typ av anställning.  

 Genom att ha vår förförståelse som utgångspunkt i vår studie kommer också vårt arbete att 

genomsyras av den. Under studiens gång kommer vi genom en ständig koppling till våra primära 
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tankar se förändringar i vår uppfattning om gemenskap i vår valda kontext och på det sättet skapa 

ny förståelse.  

3.4 Urval och begränsningar 

 För att utföra vår studie valde vi att genomföra intervjuer på fyra män och fyra kvinnor som 

arbetar inom bemanningsbranschen. Vi försökte till en början att få kontakt med ett specifikt be-

manningsföretag för att intervjua deras anställda men fick en alltför dålig respons och beslöt oss för 

att själva hitta potentiella respondenter. Istället använde vi oss av ett s.k. bekvämlighetsurval och 

fann på så vis åtta frivilliga deltagare. Att använda sig av ett bekvämlighetsurval innebär att 

forskaren använder sig av sådana personer som finns tillgängliga för tillfället (Bryman, 2008:194ff). 

Vi kände att detta var vårt bästa alternativ då vi fick tag på nästan alla direkt trots att vi egentligen 

ville ha alla intervjupersoner från ett bemanningsföretag. Detta innebar att vi använde oss av våra 

personliga kontakter och kontakters kontakter för att hitta rätt personer och tog de personer som 

fanns tillgängliga för oss under vår intervjuperiod. Vi är i efterhand tacksamma över att det blev en 

större spridning av intervjupersoner från olika bemanningsföretag eftersom vi tror att det på så sätt 

blivit en större variation av individer. Våra respondenter blev slutligen fyra män och fyra kvinnor 

som var mellan 23-45 år gamla. Våra intervjupersoners olikheter med tanke på erfarenheter från 

olika arbetsplatser och varierande syn på gemenskap har en viktig innebörd i vår studie som vi 

skulle gått miste om ifall vi inriktat oss på ett specifikt bemanningsföretag.  

3.5 Tillvägagångssätt  

 Utifrån vår problemformulering utformades en intervjuguide med semistrukturerade frågor. 

Frågorna var influerade av våra tidigare erfarenheter av bemanningsbranschen och vår förförståelse 

samt de teorier och artiklar vi planerat att använda oss av. Det låg exempelvis fokus på hur intervju-

personerna värderade relationer i arbetet och hur de förväntades bli bemötta vilket vi ämnade kop-

pla samman med Asplunds teori om social responsivitet och Scheffs teori om sociala band. Vi var 

också intresserade av att veta hur intervjupersonerna såg på introduktionen till arbetsplatsen och hur 

det kändes att komma som utomstående för att kunna belysa detta med Collins teori om interaktion-

sritualer. 

 Intervjuerna ägde rum utanför respondenternas arbetsplats i syfte att skapa en mer personlig 

och privat miljö (Widerberg, 2002:93). Vi besökte en del respondenter i deras hem och andra på of-

fentliga platser, så som caféer och bibliotek. Intervjutillfällena inleddes med en kort presentation av 
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oss själva, vår studie och dess syfte samt vad den skulle komma att användas till. Vi gick även 

igenom etiska aspekter av studien och respondentens anonymitet (Widerberg, 2002:94ff). Samtliga 

intervjufrågor ställdes sedan till alla intervjupersoner och beroende på vilket svar vi fick ställdes en 

rad oplanerade följdfrågor. Dessa syftade till att ge oss en så relevant och bred information som 

möjligt utan att påverka våra respondenters svar. På detta sätt kunde vi undvika det faktum att en 

analys redan vid val av frågor och förväntade svar tenderar att bli förutbestämd (Widerberg, 

2002:67ff). Intervjuerna tog mellan 40-70 minuter och för att dokumentera och spara dem använde 

vi oss av de inspelningsfunktioner vi hade på våra mobiltelefoner. Då endast en av oss höll i inter-

vjun kunde den andra anteckna de tankar och idéer som uppkom under själva intervjuprocessen. På 

detta sätt undvek vi att missa detaljer som kunde gått förlorad om vi endast lyssnat på inspelningar-

na efteråt, så som rörelser och ansiktsuttryck. Efter intervjun gick vi igenom intervjun tillsammans 

och sammanställde och diskuterade den medan den fortfarande var färsk i minnet och gjorde fler 

minnesanteckningar (Widerberg, 2002:93). 

 Därefter gjordes transkriberingar av samtliga intervjuer där vi kunde urskilja generaliserade 

svar på vissa frågor och plocka upp intressanta olikheter på andra. Vi kunde efter transkribering-

sprocessen konstatera att vi fått in ett bra material från intervjupersoner som öppet talat om sin ar-

betssituation och vad det innebär att vara bemanningsanställd.  

3.6 Tillförlitlighet 

 I en kvantitativ undersökning använder forskaren sig av två begrepp för att mäta studiens 

tillförlitlighet. Det första begreppet är validitet som undersöker om det resultat som uppkommit från 

studien är logiskt eller inte. Validiteten berör även om studien har undersökt frågeställningen kor-

rekt och om det finns någon sannolikhet i resultaten (Kvale & Brinkmann 2012:262ff). Det andra 

begreppet är reliabilitet som undersöker om den information som forskaren tagit fram är tillförlitlig 

och om resultatet hade blivit detsamma om forskaren upprepat studien (Bryman, 2008:49 och Kvale 

& Brinkmann, 2012:246). 

 I en kvalitativ undersökning, som den vi har utfört, finns det många faktorer som kan påver-

ka validiteten och reliabiliteten vilket innebär att det inte är mätbart på samma sätt som i en kvanti-

tativ studie. Eftersom vi är mätinstrumenten, genom våra intervjuer och vårt sätt att agera under 

dessa, i vår studie kan vi också ha en stor inverkan på resultaten. Utan att vara medvetna om det kan 

vi påverka intervjupersonen med vårt kroppsspråk och på vilket sätt vi ställer intervjufrågorna. Det 
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finns en mängd olika sätt att formulera en och samma fråga på och det är inte säkert att en formuler-

ing ger samma svar som en annan formulering. 

Det som för oss ökar tillförlitligheten är att varje intervju spelades in och vi har transkriberat dem 

ordagrant. Därför finns det ingen risk för att det intervjupersonerna säger missas eller glöms bort. 

Det går inte heller att generalisera vår studie då det endast är åtta personers berättelser som har 

beskrivits och tolkats (Kvale & Brinkmann, 2012:280). Kvalitativ forskning är inte avsedd för att 

mätas utan för att tolkas och skapa förståelse (Bryman, 2008:351f). Det som kan göras i en kvalita-

tiv studie är att efter studien kontakta respondenterna och berätta hur resultatet blev. Det kallas för 

en respondentvalidering för att se om det vi som forskare fått fram från respondenten överensstäm-

mer med hans eller hennes egen uppfattning (Bryman, 2008:353). 

 Eftersom studien grundar sig i människors subjektiva upplevelser är det svårt att säkerställa 

ifall det skulle bli ett liknande resultat om studien skulle göras om på nytt. Svaren våra respondenter 

ger är präglade av personlighet och erfarenheter vilket gör att variationen blir alltför stor. Det em-

piriska material vi tillhandahåller är kopplat till den kontext varje respondent befinner sig i just nu, 

vilket troligtvis varierar från individ till individ och efter tid. Även om vi intervjuat samma personer 

vid ett senare tillfälle skulle resultatet kunna bli annorlunda då våra frågor berör den aktuella ar-

betssituationen. De bemanningsanställdas uppfattningar och upplevelser genomgår en ständig 

förändring och påverkas hela tiden av den kontext de befinner sig i. Vårt val av vetenskaplig ansats, 

alltså hermeneutiken, gör det ofrånkomligt att vi genom våra egna uppfattningar och val av frågor 

samt följdfrågor tenderar att påverka våra respondenter. Vi försöker i samband med detta tillgodose 

oss tillförlitlighet genom att låta vårt arbete genomsyras av en trovärdighet och äkthet (Bryman, 

2008:354f) som grundar sig i våra respondenters verklighet som vi utifrån vårt tillvägagångssätt ser 

till att uppfatta och använda för att analysera på ett korrekt vis.   

3.7 Etisk reflektion  

 Vi har arbetat utifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav för humanistisk och samhällsveten-

skaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002:7ff). Dessa består av: 1.) Informations-kravet, som in-

nebär att vi informerat samtliga intervjupersoner om studiens syfte. 2.) Samtyckes-kravet, där vi 

innan varje intervju informerat intervjupersonen om möjligheten att själv bestämma över med-

verkan i studien och möjligheten till att avstå från att svara. 3.) Konfidentialitetskravet, som be-

handlar intervjupersonernas sekretess och försäkrar dem om att personuppgifter inte avslöjas eller 
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går att lista ut. 4.) Nyttjandekravet, där vi garanterar att den empiri vi samlat in endast används och 

får användas för denna studies ändamål.  

 I början av vår redovisning av material gör vi en presentation av våra intervjupersoner i en 

tabell. Där avslöjas våra intervjupersoners ålder, kön, anställningstid på bemanningsföretaget, 

anställningstid på nuvarande arbetsplats samt motiv till val av yrke. Detta är information som vi 

anser är relevant för vår forskning och för att förstå varje individs enskilda situation. Citaten i vårt 

redovisningskapitel går även att koppla samman med respektive intervjuperson. Utöver detta avslö-

jas inga namn eller andra personuppgifter på någon av våra intervjupersoner och inte heller namn 

på företagen de arbetat eller arbetar på. För att stärka konfidentialiteten har vi även använt påhittade 

namn vid transkriberingen och raderat alla inspelningar efter transkriberingsarbetet.  

 Vi tror inte att studien är så känslig att intervjupersonerna riskerar att på något vis påverkas 

av den emotionellt eller känna sig illa berörda. Däremot kan vi tänka oss att studien kan bidra till att 

våra respondenter börjar tänka på sin arbetssituation på ett nytt sätt och att de utvecklar sina tankar 

och värderingar om gemenskap som helhet.  

4. Teoretiska perspektiv   

 I det här kapitlet presenterar vi de socialpsykologiska teorier som ligger till grund för analys 

av det empiriska materialet och som används för att besvara de frågor som studien syftar till. Inled-

ningsvis redogörs teorier av Thomas Scheff (1990). Dessa ämnar till att öka förståelsen för de rela-

tioner som ligger till grund för gemenskap och hur respondenterna värderar sociala band. Vidare 

redovisas Randall Collins (2004) teori om interaktionsritualer. Denna teori är passande för att förstå 

varför respondenterna trivs, eller inte trivs, som ett resultat av emotionell energi som kan bildas till-

sammans med medarbetare. Teorin används även till att undersöka om gemenskap bildas utifrån 

uppfyllda kriterier enligt interaktionsritualer. För att skapa en vidare förståelse för respondenternas 

värderingar av sociala band används Robert Weiss (1974) teori om att människan behöver olika re-

lationer för att tillgodose sociala behov. Avslutningsvis presenteras Johan Asplunds (1987) teori om 

social responsivitet och asocial responslöshet samt konkret och abstrakt socialitet. Dessa syftar till 

att förklara beteenden som skapar förutsättningar för gemenskap och används för att förstå den be-

manningsanställdes roll. 

4.1 Sociala band    

Thomas Scheff 
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 De sociala banden finns mellan individer och i grupper och har en grundläggande betydelse 

för människans beteende (Scheff, 1990:4). De centrala emotionerna i skapandet av sociala band är 

enligt Scheff stolthet och skam och han skiljer här mellan säkra sociala band och hotade sociala 

band. Skam kan hota de sociala banden medan stolthet stärker dem. De säkra sociala banden är de 

som håller vårt samhälle samman (Scheff, 1990:15) och kännetecknas med trygghet som skapas 

genom emotionell samklang. Detta innebär att människor har förståelse för varandras tankar, emo-

tioner och drivkrafter. Motsatsen är de hotade sociala banden. Scheff talar även om att det bör 

finnas en balans mellan närhet och distans i de sociala banden och kallar detta för differentiering. 

Den optimala differentieringen finns i de säkra sociala banden och har en perfekt balans mellan in-

dividens och gruppens emotionella behov. Detta medför att individen har en stor öppenhet för andra 

människor och trivs. Denna öppenhet får dock inte bli för stor. Om gruppens behov tar över uppstår 

istället en så kallad underdifferentiering som leder till att individen blir uppslukad av gruppen och 

tappar bort sig själv. Motsatsen, överdifferentiering, innebär istället att individen sätter sitt enskilda 

behov i centrum och blir isolerad. I det moderna samhället är överdifferentiering det vanligaste. 

Detta beror på att vi lever i ett samhälle där individen vill förverkliga sig själv och ofta sätter sig 

själv i första prioritet. Gruppen eller kollektivets behov sätts då i skuggan av individen (Scheff, 

1990:97). 

 Emotionerna stolthet och skam bildar ett system som Scheff kallar för hänsyns-emotionssys-

temet. Han menar att de sociala bandens status i form av säkra eller hotade band, präglade av stol-

thet eller av skam, beror på hur vi uppvisar hänsyn eller inte. Stolthet upplevs som en belöning för 

uppvisad hänsyn, medan skam bestraffar människan vid brist på uppvisad hänsyn. Dessa emotioner 

är ständigt närvarande i allt vi gör och finns i alla relationer utan att vi är medvetna om det (Scheff, 

1990:71ff). För att hänsynsemotionssystemet ska få sitt fulla innebörd behövs både interpersonella 

interaktioner och intrapersonella faktum vilket betyder att både inre och yttre processer är av-

görande. Med detta menas att t.ex. inre stolthet kommer från ömsesidig respekt i interaktionen med 

andra människor som sedan leder till fler positiva känslor. Dessa positiva känslor sprider sig sedan 

vidare till människor vi interagerar med och en spiral av stolthet uppstår. På detta sätt stärks de so-

ciala banden mellan människor. När banden mellan människor blir allt starkare bildar de en spiral 

av stolthet som dels finns både i respektive person men även mellan människor. Det uppstår en ked-

jereaktion som kan existera i allt från ett par sekunder till evigheter. Detsamma gäller med emotio-

nen skam där interpersonella och intrapersonella faktorer också är betydande som inre och yttre 

processer för att förstå hur våra sociala band istället upplevs som osäkra (Scheff, 1990:96ff).  
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 Utifrån denna teori kan vi undersöka de sociala banden som finns hos de beman-

ningsanställda och använda emotionerna stolthet och skam som ett sätt för att förstå de beman-

ningsanställdas situation. Statusen på de sociala banden kan således användas för att förstå gemen-

skap.  

4.2 Interaktionsritualer  

Randall Collins 

 Collins (2004) teori om interaktionsritualer handlar om mänskliga möten där två eller flera 

personer fokuserar sina känslor och sin uppmärksamhet i mötet vilket ger upphov till en delad verk-

lighet och gemensamma upplevelser (Collins, 2004:7). I dessa möten påverkar människor varandra 

genom medvetandet av varandras närvaro och kan vara av både positiv och negativ karaktär. Det 

finns fyra grundläggande kriterier för att en interaktionsritual ska kunna äga rum: 1.) En grupp indi-

vider, minst två personer ska fysiskt befinna sig på samma plats. 2.) Individerna ska medvetet rikta 

sin uppmärksamhet på samma objekt. 3.) Individerna ska ha en gemensam känsla, och 4.) det ska 

finnas symboler som representerar gruppen (Collins, 2004:48f). Långvariga interaktionsritualer ger 

upphov till det Collins kallar för emotionell energi. Hög emotionell energi gör att deltagarna i grup-

pen upplever en stark känsla av tillit, tillhörighet, tillfredsställelse och solidaritet. Collins kallar 

även dessa för lyckade interaktionsritualer. Här är den ömsesidiga fokusen hög och det finns en hög 

grad av intersubjektivitet. Gruppen upplever entusiasm till varandra och ett starkt medlemskap. 

Kopplat till Scheffs (1990) teori så stärker detta de sociala banden mellan människor. Enligt Collins 

(2004) kan höga nivåer av emotionell energi och de känslor en individ upplever utifrån detta få in-

dividen att bli fullständigt uppslukad av situationen och göra saker hen aldrig annars skulle göra 

(Collins, 2004:49). Misslyckade interaktionsritualer med låg grad av emotionell energi ger istället 

deltagarna känslor av hopplöshet, nedstämdhet, uppgivenhet och otillfredsställelse, något som indi-

vider vanligtvis försöker undvika. Detta sker då medlemmarnas sinnesstämning inte stämmer öv-

erens med varandra och den sociala intensiteten är låg. Här hotas istället de sociala banden eftersom 

medlemmarna inte upplever gemenskap (Collins, 2004:51). Den emotionella energin går vanligtvis 

upp och ner, alltså pendlar mellan hög och låg grad beroende på situationen och stämningen 

(Collins, 2004:118).  
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 Lyckade interaktionsritualer skapar välbefinnande och påverkar individens vilja att fortsätta 

vara en del av gruppen och fylla på den emotionella energin. Detta ökar gruppens sociala täthet, 

eller det Collins benämner som social densitet. Densiteten eller tätheten beror på hur ofta, hur nära 

och hur frekvent deltagarna träffas (Collins, 2014:116).  

 Då en individ kontinuerligt ingår i interaktionsritualer går dessa att sammankoppla till ked-

jor. Interaktionsritualerna påverkar här varandra genom att en individ tar med sig den emotionella 

energin som hen upplevt i tidigare interaktionsritualer in i de nya. Människan söker sig ständigt till 

de sammanhang som ger högst grad av emotionell energi och påverkas utifrån antalet interaktion-

sritualer hen upplevt och hur lyckade de har varit. Detta hör samman med människors kulturella 

kapital som innebär det allmänna kapital av identitetssymboler en människa samlar på sig under de 

olika interaktioner han eller hon haft i livet. Detta påverkar hur man som individ agerar ensam eller 

tillsammans med andra i olika situationer. Varje människa har även ett specifikt kulturellt kapital 

och man syftar här på en individs egenskaper och minnen (Collins,2004:149).  

 Vi vill använda oss av denna teori för att förstå trivsel genom gemenskap. Vi kan utifrån 

våra respondenters berättelser undersöka om de ingår i lyckade interaktionsritualer och vilken grad 

av emotionell energi dessa genererar. Vi vill även se om förutsättningarna för detta finns i de sam-

manhang våra respondenter beskriver och hur detta påverkar de sociala banden.  

4.3 Villkor för sociala relationer 

Robert S. Weiss 

 Robert S. Weiss (1974) har en teori om att människan behöver en rad olika relationer för att 

tillfredsställa sina sociala behov. I antologibidraget The provisions of social relationships (1974) 

skriver Weiss om sitt experiment med ensamstående föräldrar med ensamhetskänslor. I experi-

mentet träffades dessa föräldrar i syfte att minska sina ensamhetskänslor. Resultatet blev att de trots 

de vänskapsband som bildades fortfarande kände sig ensamma. Det visade sig att vänskapsrelation-

er hjälpte individen att bära på ensamhetskänslan men kunde inte tillgodose individens sociala be-

hov helt. Weiss ifrågasatte därför ifall exempelvis ett äktenskapligt förhållande kan uppfylla samma 

sociala behov som en vänskapsrelation och kom fram till att människan behöver en rad olika rela-

tioner för att vara helt tillfredsställd. Dessa delade han in i sex olika kategorier:  
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1. Attachment (anknytning): Ett behov som tillgodoses i de allra närmsta och mest intima relationer 

som ger individen känslor av trygghet och tillit. Dessa finns exempelvis i familjen, med en kär-

lekspartner eller en mycket nära vän.  

2. Social integration: Behovet av att kunna dela intressen och tolkningar med någon annan och be-

hovet av känslan av samförstånd. I dessa relationer kan individen uttrycka sig, utveckla idéer och 

utbyta tankar.  

3. Möjligheten till omvårdnad: Individens behov av att känna sig behövd av någon annan. Att visa 

omsorg.  

4. Att veta sitt värde: Att genom andra människor får bekräftelse på kompetens och färdigheter ex-

empelvis inom sitt yrke eller i sin familj.  

5. En känsla av pålitlig allians: Relationer som präglas av hög pålitlighet och villkorslös kärlek. 

Dessa relationer finns ofta inom släkt eller syskon emellan.  

6. Erhållande av vägledning: Någon att vända sig till för råd och vägledning som är stabil och pål-

itlig i pressade situationer.  

 I de relationer som skapas på arbetsplatser kan social integration och att veta sitt värde ha 

betydelse för individen. Även erhållande av vägledning och möjlighet till omvårdnad kan uppfyllas. 

Individer uppfyller dessa behov på olika sätt vilket kan påverka vilka relationer individer vill ha på 

arbetet och hur gemenskap upplevs och värderas. Människan har olika sociala behov (Weiss, 1974) 

vilket ger upphov till dessa olikheter. Det skiljer sig var en individ tillgodoser sig de sociala rela-

tionerna vilket kan vara både i och utanför arbetet.  

        

4.4 Social responsivitet – asocial responslöshet 

Johan Asplund 

 Det Johan Asplund (1987) kallar den sociala responsiviteten uppstår när två eller flera indi-

vider interagerar och ger ett äkta gensvar på den andres beteende. Det handlar dels om att samtala 

men också om människans sällskaplighet och benägenhet att svara på tilltal. Vi utvecklar vår indi-

vidualitet genom social responsivitet när motparten erkänner vår existens, men för att detta ska ske 

måste vi också erkänna motpartens existens. Motsatsen till social responsivitet är asocial respon-

slöshet. Detta kan framförallt ske i ett yrke som är monotont där individen slutar att bry sig, hen får 

ett känslostop. Asocial responslöshet kallas det även om man inte svarar på de frågor man får utan 
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visar likgiltighet. Visar individen att hen är sur och därför inte vill svara så är det en slags respon-

sivitet, så för att asocial responslöshet ska uppstå krävs likgiltighet (Asplund, 1987:10ff, 12ff, 29ff). 

Konkret socialitet - abstrakt socialitet 

Den konkreta socialiteten innebar i det förmoderna samhället personliga och känslomässiga rela-

tioner. En konkret socialitet var något man kunde ta på. T.ex. det bokstavliga byggandet i ett hus-

bygge. Som snickare var det en konkret socialitet när individen använde en spade. En process som 

är konkret innebär att den är målinriktad och fortsätter tills målet är uppnått och börjar sedan om 

med nya mål. Den sociala responsiviteten förnyas kontinuerligt och eftersom processen ger respons 

ändras känslorna hos individen och uppfattas därför som en konkret socialitet. I en konkret so-

cialitet har interaktionen mellan individer en betydelse och interaktionen lämnas med nya tankar 

och känslor. Aggressioner och konflikter uppstår i konkret socialitet och kärlek är en utåtriktad 

process mot en konkret person. Så länge individen känner något inför en situation, till exempel att 

en konkret aktivitet blir monoton är det fortfarande en konkret socialisation. När individen istället 

blir likgiltig inför det denne gör på arbetet och sina känslor uppstår abstrakt socialitet. Den abstrakta 

socialiteten är gränslös och är det sociala fakta som befinner sig utanför individen och hens medve-

tande men ändå utövar tvång på individen. En abstrakt socialitet har ingen målinriktad verksamhet 

och interaktionen med andra individer är känslolös och har inget yttre syfte. När konversationen är 

slut dör den och individen lämnas oberörd. Att ingå i en roll är att bli en del av den abstrakta so-

cialiteten. Om man ser sig själv som hemmafru är man en konkret person. Ser man istället det som 

en roll när man gör sysslor som ingår för en hemmafru går man från en konkret person till en ab-

strakt samhällsvarelse. När man blivit likgiltig och uppfattar individer som abstrakta varelser är 

risken för utbrändhet stor (Asplund, 1987:10ff, 155f, 171ff). 

 Vi tänker att människan kan vara socialt responsiv på sin arbetsplats. Om någon ler, ler in-

dividen tillbaka. Detta leende kan vara början på en relation. Det är även detta som utgör hur 

stämningen blir i arbetsgruppen. Även här är det viktigt att vara öppna för andra möjligheter. Det 

finns de individer som lätt knyter kontakter och känner att ju fler första leenden denne får, desto 

bättre mår han eller hon. 

4.5 Teorisammanfattning  

 För att sammanfatta våra teorier drar vi paralleller mellan dem. Scheffs (1990) teori om hän-

synsemotionssystemets skam och stolthet kan liknas vi Collins (2004) interaktionsritualer. Vid en 
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lyckad interaktionsritual uppstår en hög emotionell energi hos individen och lika så stolthet. Vid en 

misslyckad interaktionsritual uppstår låg emotionell energi och även skam. Vi ser det som att om 

det uppstår en hög emotionell energi och en känsla av stolthet så ökar självförtroendet hos individen 

och främjar motivationen för att interagera med andra. På så vis blir även individen mer mottaglig 

för social responsivitet. Om relationerna på arbetsplatsen istället skulle präglas av makt och status, 

t.ex. om de bemanningsanställda skulle ses som mindre värda så skulle en låg emotionell energi up-

pstå och de anställda få sämre självförtroende. På så vis hade individerna skapat mindre interak-

tioner och ingen ny interaktionsritual hade kunnat uppstå. Vi ser detta som en cirkel där den ena 

teorin är beroende av den andra. 

 Hur den egna individen uppfyller sina sociala behov enligt Weiss (1974) tror vi är individu-

ellt. Det framgår i vår resultatdel nedan att för en del individer är gemenskapen på arbetsplatsen ex-

tremt viktig medan andra endast vill utföra ett så bra arbete som möjligt för att sedan kunna skapa 

sin höga emotionella energi med sina nära utanför arbetet. 

5. Presentation av materialet 

 Här följer en presentation av vårt insamlade material. Först görs en presentation av våra in-

tervjupersoner och sedan redovisas resultatet utifrån följande teman: Introduktion och förvänt-

ningar, gemenskapens betydelse, vem bär ansvaret för gemenskap, betydelsen av intervjupersonens 

egenskaper och attityd och sist det komplexa i att vara bemanningsanställd. I slutet görs även en 

sammanfattning av allt material.  

5.1 Presentation av intervjupersoner 

 De medverkande i vår studie var fyra män och fyra kvinnor mellan åldrarna 23 och 45. De 

hade olika lång arbetslivserfarenhet, både gällande bemanningsbranschen och inom arbetslivet som 

helhet. Det skiljde sig dessutom hur länge de hade arbetat hos den aktuella arbetsgivaren och hur 

länge de varit arbetstagande på det nuvarande uppdraget. I följande tabell görs en närmre beskrivn-

ing av var och en av våra intervjupersoners ålder, anställningstid och motiv till val av yrke.  

KÖN ÅLDER MOTIV TILL VAL AV YRKE ANSTÄLLNING
STID

TID PÅ NUVARANDE UPPDRAG

1 kvinna 23 ett enkelt sätt att få arbete 6 månader 6 månader

2 man 45 pga. arbetslöshet och för att få mer 
arbetserfarenhet 

6 månader 4 månader
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 Motiven till val av yrke stärktes ofta av att de genom yrket kunde förverkliga andra ön-

skningar utanför arbetet. Dessa handlade om familjeliv, att kunna leva självständigt eller att driva 

projekt vid sidan av arbetet.  

5.2 Introduktion och förväntningar 

 Bilden av att vara anställd inom bemanning präglas ofta av oregelbundenhet i arbetstid, 

anställningstid och arbetsuppgifter samt att en bemanningsanställd ofta flyttar runt till många olika 

uppdrag. Detta var något vi fick både bekräftat och motsagt i våra intervjuer då våra intervjuperson-

ers situationer var väldigt olika. Det märktes att detta var något som präglade deras uppfattning om 

yrket. Vi kunde se att samma personer som hade en mer positiv syn på bemanningsyrket också var 

de som trivdes bra på sina nuvarande uppdrag, med sina arbetskollegor och sina arbetsuppgifter. 

Respondenternas erfarenheter av detta varierade och enligt de själva berodde trivseln mycket på 

vilken arbetsplats de hamnade på, något som skiljde sig mycket. Det kunde handla om olika bemö-

tanden, olika strukturer på själva arbetet och hur vanligt det var med bemanningsanställda dit de 

kom. Vi bad respondenterna att berätta om hur introduktionen och den första dagen såg ut och det 

visade sig att en inledande introduktion inte var något självklart. Detta var något som flera av re-

spondenterna saknade och de berättade att de istället blivit direkt inkastade i själva arbetet och 

förväntades att snabbt arbeta självständigt. De som hade fått en introduktion beskrev den som 

väldigt enkel och i många fall bristfällig. 

 “Chefen gick runt och visade lite nödutgångar och såna grejer. Lite snabba.. Ja, en snabb genomgång. Men 

inget så speciellt. Jag tycker det borde varit lite mer. (paus) Typ ‘Vafan, låt mig stryka över det så att jag kan få gå och 

sätta mig på kontoret’ (Syftar på chefen). Kändes det som“ - Man, 33 år (3) 

3 man 33 för att kunna driva eget företag 8 månader 8 månader

4 man 29 för att testa något nytt 24 månader 12 månader

5 kvinna 27 för att få ett arbete 11 månader 11 månader

6 kvinna 23 för att få ett arbete 14 månader 10 månader

7 kvinna 25 för att få ett arbete 18 månader 11 månader

8 man 35 för att få ett arbete 6 månader 6 månader
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 Ingen uppgav att de på något vis blivit illa behandlade när de kom som nya till ett uppdrag 

utan uppgav snarare att introduktionen prioriterats bort. I några fall fanns det en förväntning på att 

snabbt komma in i arbetet och lära sig nya uppgifter på bara några dagar, något intervjupersonerna 

ville leva upp till för att visa att de höll måttet. På grund av den press och stress dessa förväntningar 

gav, uppgav respondenterna att de trivdes sämre. Det var tydligt att de som fått en introduktion 

trivdes bättre och kunde peka på ett allmänt gott och medmänskligt bemötande som anledning till 

detta.  

 Några av de som upplevde att de inte blivit lika bra bemötta berättade att det från start fanns 

en misstänksam inställning från de som redan arbetade på företaget. Introduktionen hade prioriter-

ats bort eftersom det inte var någon mening med att lägga tid och resurser på att lära upp en person 

som ändå inte skulle stanna en längre tid. Med denna uppfattning fick de heller inte lära sig särskilt 

mycket och sattes ofta att arbeta tillsammans med andra bemanningsanställda på uppgifter som in-

gen annan ville göra. Med tanke på detta kunde vi se att storleken på företagen de beman-

ningsanställda var på hade betydelse. På större företag med fler bemanningsanställda fanns en vana 

vid att introducera nya medarbetare och den ordinarie personalen var van vid nya ansikten. På min-

dre företag eller avdelningar blev bemötandet istället mer personligt och upplevelsen av den första 

tiden på det nya uppdraget präglades av vilken typ av människor den bemanningsanställda träffade. 

Vi kunde även se att åldern spelade en stor roll.  De något äldre respondenterna upplevde nämligen 

att de hade fått en bättre introduktion och de som visste om att de skulle stanna en längre tid på en 

och samma arbetsplats uppgav detsamma. Detta hör samman med att våra äldre intervjupersoner 

även stannade längre på ett och samma ställe än de yngre vilket gav dem en starkare känsla av kon-

tinuitet. En av våra yngre intervjupersoner säger exempelvis; ”Man vill ha trygghet. Även om man 

är trygg på bemanningsföretaget så blir det ju ändå det ´Aha, vart ska jag vara nästa vecka?´. En 

liten oro.” (kvinna, 23(6)) En annan ung kvinna förklarar sin uppfattning om betydelsen av att ha en 

oregelbunden arbetsgrupp såhär: 

 ”Den hade definitivt varit mer sammansvetsad (syftar på arbetsgruppen) speciellt när man träffar samma folk 

hela tiden det är ju nästan det som är det viktigaste. Att man träffar samma hela tiden, för då lär man ju känna varandra 

med tiden.” - kvinna, 25 år (7).  

 Introduktionen visade sig även vara betydande för hur lång tid det tar för de beman-

ningsanställda att komma in i gemenskapen. De som inte hade fått någon introduktion utan blivit 

inkastade i arbetsuppgifter uppgav en längre tid innan de kunde känna att de var en del av gemen-
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skapen, upp till fyra eller fem månader. Det var också de som inte trivdes lika bra med sin arbetssit-

uation. De som blivit visade runt och fått ett bättre första intryck av företaget kunde uppge att de 

kände gemenskap redan efter en timme. Några kunde också berätta om tidigare erfarenheter av ar-

beten där de blivit uteslutna från gemenskapen. En Kvinna, 23 (6) säger exempelvis; “..dom som 

var där var redan som sammansvetsade och pratade så mycket om interna grejer osv. så jag hade 

ingenting att säga. Dom tog inte in mig överhuvudtaget”. De berättade om arbetsplatser där det var-

it ett hårdare och mer “grabbigt” arbetsklimat som gjort att de inte känt sig lika välkomna och blivit 

uteslutna från en redan befintlig gemenskap och menar på att en arbetsgrupp måste vara öppen gör 

att släppa in nya människor för att de ska känna sig välkomna från början.  

5.3 Gemenskapens betydelse 

 Enligt våra respondenter har gemenskapen en central betydelse både i privatliv och arbetsliv. 

De kunde känna att gemenskap på arbetsplatsen var en motivation till att gå till arbetet och för att 

trivas. De såg det även som en chans att utvecklas både personligt och inom yrket. Även om alla 

tyckte att gemenskapen var betydande fanns det en skillnad kring vilka relationer de hade etablerat i 

sitt arbete och hur nära sina kollegor de ville komma. I några fall såg de sina kollegor som nära 

vänner som de kunde umgås med privat. När de hade nära vänner på arbetet uppstod även mer pri-

vata sammanhang så som fester och umgänge utanför arbetet. Andra upplevde arbetsrelationer som 

mer “behagligt nära”. Man 45 beskriver detta såhär; ”Även om jag har goda vänner på arbetet 

som tenderar att gå åt det privata hållet så finns det en gräns som jag ogärna går över”. Dessa var 

nöjda med att inte komma varandra för nära inpå livet och de uppskattade ett mer allmänt och ar-

betsrelaterat förhållande till varandra. Ändå ansågs det sociala närverket viktigt. Dels för att känna 

trygghet i själva arbetet men också för det egna identitetsskapandet. Kontakt med andra människor 

kunde ge bekräftelse, hjälp och en uppmuntran att vilja utvecklas.  

 “Det skapar en enorm trygghet rent professionellt med ett stort nätverk... Det är så lätt att snöa in på sitt spår 

och tro att det är rätt i alla väder. Men ju större nätverk desto större möjlighet att fungera bättre” - Man 45 år (2). 

 För att skapa gemenskap krävdes framförallt att respondenten fick arbeta med samma indi-

vider flera gånger. En respondent berättar att hon näst intill aldrig såg en arbetskollega två gånger 

då hon ständigt flyttades runt och det var en allmänt hög omsättning av personal. Hon hade därför 
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svårt att skapa en känsla av tillhörighet och finna gemenskap. När vi ställde frågan om  hur lång tid 

det tar att komma in i en gemenskap svarade hon på följande sätt: 

 “ Är det samma folk man får jobba med så skulle jag säga att det tar mindre än en vecka ungefär då. Tills man 

kan börja snacka ganska normalt. Men som det är nu kommer det ta lite längre tid i och med att man inte ser samma 

ansikte två gånger. Då så kan det nog ta lång tid det där. Om man ens gör det någonsin eftersom det är nytt folk hela 

tiden. “ - Kvinna 25 år (7).  

 Det fanns skillnader i vilka de bemanningsanställda ville umgås med och vilka de hade 

etablerat kontakt med. Vissa ansåg att “loggan på tröjan” inte hade någon betydelse medan en del 

nästan uteslutande umgicks med andra bemanningsanställda. De uppgav att det kändes naturligt att 

umgås med de som var i samma situation som de själva och att de dessutom aldrig fick arbeta till-

sammans med någon annan än andra bemanningsanställda. På frågan om hur relationen skiljer sig 

mellan de bemanningsanställda och den ordinarie personalen var svaren olika men att just situatio-

nen förde de bemanningsanställda samman. De skulle exempelvis aldrig våga klaga hos en ordinar-

ie anställd utan pratar istället med andra bemanningsanställda. De kunde förstå dem bättre och 

kunde inte heller påverka ifall de får vara kvar på företaget eller inte. De menade att de på det sättet 

fick en egen gemenskap och en starkare tillit till varandra som bemanningsanställda.  

5.4 Vem bär ansvaret för att gemenskap bildas? 

 De bemanningsföretag som våra respondenter var anställda vid gjorde ibland vissa sat-

sningar för sin personal. Det kunde vara julbord, frukostklubbar eller kvällsfikor. Inställningen de 

bemanningsanställda hade till detta var dock negativ. De menade att det inte fanns någon vidare be-

tydelse för dem att gå på julbord med andra bemanningsanställda som de ändå nästan aldrig träf-

fade. Dessutom upplevdes de aktiviteter som gjordes bara som tafatta försök till att uppmuntra de 

anställda och att det kändes bara löjligt. Något som de däremot uppskattade var när de som beman-

ningsanställda fick komma med på de tillställningar kundföretaget anordnade. Det var inte alltid 

självklart att kundföretagen bjöd med de bemanningsanställda trots att de arbetat där länge. I de 

fallen då de varit medbjudna på fester eller fått ta del av personalsatsningar från kundföretagets sida 

var de väldigt nöjda. De kände sig uppskattade och lika betydelsefulla som den ordinarie person-

alen.  

 Vi frågade våra respondenter om vilka förväntningar de kunde tänkas ha på de ordinarie 

anställda med tanke på hur de blir bemötta och behandlade och i samtliga intervjuer framgick att de 
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förväntades bli behandlade så som de själva behandlar andra. I samband med denna fråga förstod de 

att det många gånger var upp till dem själva att ta kontakt men menade samtidigt att mycket 

berodde på hur man blev bemött på arbetsplatsen.  

 “Jag tror att om man ser sig själv som att man inte är en av ´dom´ som är med i gemenskapen så blir man 

kanske också mer utanför det. Det är viktigt att visa att man vill vara en del av gemenskapen men det ska samtidigt bli 

bemött att man är välkommen att bli det också” - Kvinna, 27 år (5).  

  Det visade sig att många av våra respondenter var sociala och vågade att ta kontakt både 

med andra bemanningsanställda samt de ordinarie anställda. De tyckte att det var viktigt att hälsa 

första gången de träffade en ny människa, att visa vem man är och att läsa av situationen. Fokus låg 

dock väldigt mycket på själva arbetet. När våra respondenter skulle beskriva vilka de umgicks med 

och varför var det liknande personlighetsdrag eller egenskaper hos de andra personerna som var 

mest avgörande. Det kunde t.ex. handla om att de var i samma ålder eller att även de var anställda 

inom bemanning. När de väl börjat komma in i gemenskapen var det livssituationen, familj och in-

tressen som hade betydelse för hur nära relationerna sedan blev. De kom bättre överens med de per-

soner som de kände förtroende och tillit till och kände på så sätt respekt och hänsyn inför dessa. 

Detta var dock någonting som tog lång tid.  

 Respondenterna upplevde inte att cheferna eller någon annan specifik person bidrog till 

gemenskapen. Många hade goda relationer både till sin chef på bemanningsföretaget och till chefen 

på kundföretaget men ingen uppgav att cheferna aktivt gjorde något för att hjälpa den beman-

ningsanställda in i gruppen. Detta var något som ansågs bristfälligt då de gärna sett att cheferna en-

gagerat sig mer i att skapa gemenskap. De önskade en tydligare presentation av företaget och av 

dem de skulle arbeta tillsammans med. Att ha någon som kunde hjälpa dem i arbetet och som de 

kunde luta sig mot för att underlätta arbetet rent praktiskt var något de saknade. En man, 35 (8) 

säger bl.a. att; ”Man trivs ju bättre på ett företag som försöker få sina anställda att vara vänner och 

lära känna varandra bättre”, vilket även kan sammanfatta våra respondenters generella åsikter om 

vad som önskas från företagens sida.  

5.5 Betydelsen av intervjupersonens egenskaper och attityd 

 Vi bad våra respondenter att beskriva sig själva och sammanfattningsvis uppfattar de sig 

som glada och sociala personer. Alla upplevde att de kunde vara sig själva på arbetet men att de 

många gånger hade en lugnare framtoning när de arbetade eller sparade sin personlighet till män-
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niskor de brydde sig om utanför arbetet. De syftade då ofta på familj eller vänner, men i några fall 

även på personer på arbetet som de kommit nära eller kände sedan tidigare. När det handlade om att 

ta kontakt med andra människor på arbetsplatsen så var det ofta vissheten om hur länge de skulle 

stanna som var avgörande för ifall de tog närmre kontakt eller inte. När de visste att de inte skulle 

stanna en längre tid lades det heller inte ner lika mycket energi på kontakten till kollegor utan 

snarare på arbetet i sig. En av respondenterna som visste att han endast skulle stanna kvar på ett 

företag i en månad menade dessutom att det kunde bidra till att han vågade vara sig själv i ännu 

större utsträckning. Han (man, 35 (8)) säger att; ”Jag vet ju att jag ska vara där en månad. Då kan 

jag verkligen vara mig själv från första stunden och det är ju jäkligt skönt”. I samband med detta 

berättar han att han då inte behöver göra sig till eller försöka att anpassa sig för att bli omtyckt och 

att det inte finns något behov av att låtsas vara någon annan eller att försöka skapa relationer på an-

dra villkor än sina egna. Samma man hade en gång skapat en bra relation med en person som ville 

lära känna honom bättre, men när personen ville bli närmre vänner avböjde han. Han ville att deras 

relation skulle stanna på arbetet och inte bli privat. “Jag har inte tid för dig. Jag vill jättegärna 

hänga med dig på luncher och på raster osv. men vi har inget gemensamt förutom jobbet egentli-

gen.” Anledningen var att han inte såg någon betydelse i att släppa in personen i sitt privatliv och 

ville istället hålla relationen på ett arbetsmässigt plan och såg inte heller syftet med att skaffa en ny 

vän utanför arbetet när han redan har vänner där. Andra respondenter uppgav tidsbrist och avstånd 

som anledningar till att de inte umgicks med kollegor utanför arbetet.  

 Något som dessutom gick att utläsa var intervjupersonernas inställning till bemanningsyrket. 

Detta hade betydelse för hur bra de trivdes. De som arbetade inom bemanningsyrket med motivet 

att det var deras enda väg till jobb hade även en mer negativ inställning till bemanningsjobb. Detta 

gällde både yrket i sig och till de relationer och människor som fanns på arbetsplatsen. De trivdes 

därmed inte lika bra och talade med en mer negativ underton än de som haft ett tydligare motiv till 

val av yrke. 

5.6 Det komplexa i att vara bemanningsanställd 

 Det våra respondenter upplevde som den största skillnaden mellan att vara beman-

ningsanställd och ordinarie personal handlade om vilket inflytande de hade på arbetet. Även om en 

del av dem kände sig, i hög grad, lika behandlade som den ordinarie personalen kunde alla uppge 

relevanta olikheter i sättet de blivit behandlade på eller i vilka arbetsuppgifter de ställdes inför. De 

största olikheterna handlade om att de bemanningsanställda inte fick chansen att lära sig lika myck-
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et eller att de kunde känna sig uteslutna socialt när de inte sattes på arbetsuppgifter tillsammans 

med den ordinarie personalen eller var inbjudna på utbildningar eller fester. Med tanke på infly-

tandet i arbetet kunde framförallt de yngre känna en begränsning i att våga säga ifrån ifall någonting 

kändes fel. Anledningen var att de hade en känsla av att det var så enkelt att byta ut dem eftersom 

de var bemanningsanställda. De vågade inte klaga ifall någon ordinarie anställd skulle höra och de 

var noga med att göra arbetet så som de blivit tillsagda att göra det.  

 “Vi är bemanningsanställda liksom. Vi har inte nått att säga till om.  Vi ska göra det som ska göras på det sättet 

som det är sagt att det ska göras på. Så vi får inte komma med så mycket. Man vågar inte komma med så mycket syn-

punkter heller.” - Kvinna, 23 år (1).  

 Samma personer upplyste om det faktum att en anpassning ofta var nödvändig. Kvinna, 27  

(5) säger att; ”Om man inte passar in i deras jargong eller i deras ”mall” på något sätt så var det 

inte så enkelt” och menar att det är svårt att våga yttra sig och komma med tankar, idéer och frågor 

innan en känsla av gemenskap infunnit sig. De kunde även känna sig orättvist behandlade i jäm-

förelse med den ordinarie personalen. De upplevde att det fanns människor bland dem som hade en 

lägre arbetsmoral än de själva, men kunde bete sig lite mer “hur som helst” eftersom de var fast 

anställda.  

 ”Det finns jävligt många som är fast där som klagar på saker och vet sina rättigheter och de vet ju att de inte 

kan gå och bli uppsagda på en eftermiddag. Det skulle typ jag kunna bli.” - Kvinna, 25 år (7).  

 Även våra äldre respondenter medgav att det fanns en viss begränsning i hur mycket infly-

tande de vågade kräva i arbetet och hur mycket de vågade säga till om. De menade att det var en 

fråga om tid och kunskap som avgjorde i vilken utsträckning de fick chansen att vara med att 

påverka arbetet. Ju längre tid de spenderade på en arbetsplats desto mer kunde de känna av situatio-

nen och vågade ta allt mer egna initiativ. Man, 45 år (2) beskriver detta som att en beman-

ningsanställd eller konsult sällan kliver framför en ordinarie anställd utan arbetar som vanligt fram 

tills att en situation där de hamnar jämsides rent kunskapsmässigt inträffar. Då märks det ifall ett 

beteende accepteras eller inte.  

 De respondenter som upplevde minst skillnader mellan bemanning och ordinarie anställda 

uppgav även att de trivdes väldigt bra på sin arbetsplats. De var nöjda med tillvaron och kände att 
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de utvecklades. Det var även de som uppgav en mer trygg känsla kopplat till den gemenskap som 

fanns på den nuvarande arbetsplatsen, vilket berodde på ett gott bemötande.  

 ”Det är en medmänsklighet att bemöta människor lika. En hänsyn. Man gör inte skillnad på folket… Jag blir 

glad varenda dag jag kommer dit för man känner sig som en i gänget. Det spelar ingen roll vad man har för logga på 

tröjan utan man blir lika väl omhändertagen.” - Man, 45 år (2).  

 När vi avslutningsvis frågade våra respondenter om de hellre hade önskat ett “vanligt” ar-

bete svarade alla uteslutande ja. De hoppades att inom ett år ha en annan fast anställning och en mer 

utvecklande sysselsättning. Detta gällde även de som uppgav att de trivdes bra i sina tjänster och 

med sina arbetskamrater. Anledningen var att de antingen såg arbetet som något tillfälligt tills de 

kunde hitta ett bättre yrke eller att de använde bemanningsyrket för att samla erfarenheter till att 

söka sig vidare. Det fanns även en önskan om att ha en mer säker plats och en allmän uppfattning 

om att bemanningsyrket var ett substitut för ett vanligt jobb.  

5.7 Sammanfattning av resultatet 

 Vårt resultat visar att det finns en mängd olika upplevelser och uppfattningar av gemenskap 

på de arbetsplatser våra respondenter arbetade på. Något som uteslutande värderades högt var att bli 

introducerade när de kom som nya till en arbetsplats och att de ville bli behandlade med respekt. De 

trivdes bättre i de fall då kundföretagen behandlade de bemanningsanställda så likt den ordinarie 

personalen som möjligt och då de fick chansen att åka med på företagsfester och kurser tillsammans 

med kundföretaget. Likaså trivdes de bättre i de fall de blivit behandlade på samma sätt som den 

ordinarie personalen när det gällde bemötande och i vilka arbetsuppgifter de blev tilldelade. 

 De respondenter som trivdes bättre blev snabbt insläppta i en gemenskap och umgicks med 

både ordinarie personal och med andra bemanningsanställda. Dessa respondenter tillhörde dessutom 

den äldre ålderskategorin (35+) som upplevde en större arbetsmässig trygghet. De yngre responden-

terna var mer negativt inställda till bemanningsyrket och kände en större press på sig att prestera 

eftersom de var rädda för att förlora sitt arbete. De hade ingen annan sysselsättning vid sidan av och 

såg sin anställning inom bemanning som sin enda väg till arbete. Våra äldre respondenter gav ar-

betet en större betydelse genom att se det som en extra inkomstkälla bredvid andra projekt eller som 

ett sätt att samla på sig erfarenheter till att kunna söka sig till andra arbetsplatser och yrken.  

 Våra respondenter uppgav att de kunde vara sig själva på arbetet och att de trivdes bra med 

sina arbetskamrater. De hade dock olika syn på hur nära de ville komma sina kollegor och många 
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gånger handlade det om att kollegorna förgyllde tillvaron på arbetet och fungerade som en motiva-

tion till att ta sig dit snarare än att bli vänner utanför arbetet. Detta berodde på att de inte såg något 

värde i att skapa närmre relationer som inte var bestående eller att de hade andra relationer utanför 

arbetet som värderades högre.  

6. Socialpsykologisk analys och tolkning  

I det här avsnittet tolkar och analyserar vi, med utgångspunkt i de socialpsykologiska teorier 

som vi har valt, vårt empiriska material. Vi ämnar till att besvara studiens problemformulering och 

dess frågor som behandlar hur respondenterna värderar gemenskap och sociala band i arbetet, vad 

som skapar förutsättningar för gemenskap samt vilka faktorer som är avgörande för detta. 

6.1 Ny på arbetsplatsen och betydelsen av lyckade interaktionsritualer 

 Vi kan med stöd av Lindelöws beskrivning av vikten av introduktion till arbetsplatsen förstå 

våra respondenters upplevelser av de första dagarna på arbetet. Hennes definition av ”det sociala 

välkomnandet” kan bidra till en förklaring varför respondenterna upplevde introduktionen som 

bristfällig. Att introducera medarbetare för varandra redan från början är enligt henne betydande för 

den nyanställdes trivsel (Lindelöw, 2008). Då flera respondenter saknat en introduktion eller endast 

fått en snabb genomgång innan de kastats in i arbetsuppgifterna upplevdes bemötandet som dåligt. 

Ofta fanns det krav på att den bemanningsanställde istället skulle fokusera på att snabbt lära sig de 

nya arbetsuppgifterna. De kunde dessutom uppleva förväntningar och ibland krav på att lära sig det 

nya arbetet snabbt, vilket gjorde att sociala kontakter prioriterades bort. Dessa arbetsförhållanden 

och bortprioriteringen av gemenskap som en följd av rationellt handlande genom instrumentellt 

fokus på arbetet hindrar individen från att vara socialt responsiv (Asplund, 1987). Ett stort fokus på 

arbetet och att prestera kan här hindra den nykomna individen från att vara responsiv gentemot sina 

nya arbetskamrater. Att inte bli presenterad för medarbetare gör att det tar längre tid att komma in i 

en eventuell gemenskap och vi ser ur det empiriska materialet att samma personer som fått en intro-

duktion är de som kom in i en gemenskap snabbt. Betydelsen av att bli presenterad och att få ett 

trevligt bemötande har även betydelse för hur den ordinarie personalen betraktar den beman-

ningsanställde. Respondenterna upplevde att de ibland blivit sedda som en arbetsresurs som till stor 

del bara var där för att utföra ett arbete. I de fall då detta stämmer uppfattas det som betydelselöst 

att lära känna en bemanningsanställd. De mer opersonliga och abstrakta kontakter som då kan bil-

das bidrar till asocial responslöshet (Asplund, 1987). Det är här bristen på yttre stimuli och motiv 
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till att vara socialt responsiv som bidrar till att kontakt och gemenskap inte bildas. För att kunna 

skapa mening åt sociala relationer och etablera sociala band behövs något mer och vi kan förstå det-

ta genom teorin om interaktionsritualer (Collins, 2004). För att en interaktionsritual ska äga rum 

behöver de fyra kriterierna vara uppfyllda (Collins, 2004). I de fall som våra respondenter beskriver 

har det funnits olika förutsättningar för att uppfylla dessa krav. Brister handlar om att det gjorts 

skillnader mellan den bemanningsanställda och den ordinarie personalen. Symboler som har kän-

netecknat att de är bemanningsanställda, så som kläder eller annorlunda arbetsuppgifter, har snarare 

fungerat som en definition av att inte tillhöra i de fallen då den ordinarie personalen redan ingår i en 

interaktionsritual med varandra och den bemanningsanställde blir istället mer distanserad (mer om 

detta i nästa avsnitt). En annan förutsättning för att en interaktionsritual ska fortsätta och därmed 

generera hög emotionell energi är att individerna i en interaktionsritual träffas regelbundet (Collins, 

2004). De som var otillfredsställda med sin arbetssituation, som inte kommit in i gemenskapen 

snabbt och som trivdes sämre, hade också en låg grad av emotionell energi (Collins, 2004). Dessa 

misslyckade interaktionsritualer skulle kunna vara en förklaring till varför en individ inte vågar ta 

för sig i samma utsträckning eller ifrågasätta sin situation.  

 Människan söker sig till de sammanhang och situationer som genererar mest emotionell en-

ergi och genom återkommande lyckade interaktionsritualer ökar den sociala densiteten (Collins, 

2004). Densiteten kan gå upp och ner i olika situationer och beror på hur frekvent individerna träf-

fas och hur nära relationerna är. Här ser vi åter igen hur betydande det är att vara kvar på en och 

samma arbetsplats en längre tid för att generera bestående relationer. Kontinuiteten är här en 

grundläggande förutsättning för skapandet av interaktionsritualskedjor. 

6.2  Attityder och situationer påverkar differentiering och sociala band  

 De förväntningar som den bemanningsanställde har på sig att snabbt lära sig nya uppgifter 

för att få ha kvar sitt arbete går även att koppla samman med Scheffs (1990) teori om stolthet och 

skam. Att lyckas med arbetsuppgifter och därmed få stanna kvar på arbetsplatsen kan förknippas 

med stolthet, medan ett misslyckande skulle ge den bemanningsanställde en känsla av skam. 

Skamkänsla är något vi människor alltid försöker att undvika (Scheff, 1990) vilket kan vara en förk-

laring till varför en individ anpassar sig till situationen trots att de är missnöjda. Detta skapar en un-

derdifferentiering där individens anpassning till gruppen och bortprioriteringar av de egna behoven 

förklarar varför den bemanningsanställde inte trivs. Exempel på detta framgår när våra respondenter 

berättar om att de upplevt ett prestationskrav på att komma in i arbetet snabbt och känt sig stressade 
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över att bevisa sin befogenhet till uppdraget. Då det läggs mer fokus på hårt arbete och snabb in-

lärning, särskilt under de första dagarna, än att etablera kontakt med kollegor missgynnas de sociala 

faktorer som i annat fall hade lett till trivsel som ett resultat av den gemenskapskänsla som hade 

kunnat skapas.  

 De personer som varit på en och samma arbetsplats en längre tid kunde uppge att de trivdes, 

kände solidaritet med kollegor och var mer tillfredsställa med sin arbetssituation. De uppgav dessu-

tom att det inte gjordes särskilt stora skillnader mellan dem och de ordinarie anställda. Här har re-

spondenterna hittat en balans mellan närhet och distans i de relationer de berättar om och de är till-

freds med den arbetssituation som de befinner sig i. När de inte jämförs med de ordinarie anställda 

och inte känner sig utanför pga. sin befattning finns också förutsättningen för optimal differentier-

ing (Scheff, 1990). Individerna kan här tillgodose varandras behov och accepterar varandra oavsett 

ifall de är bemanningsanställda eller inte. När en individs egna uppfattningar om hur relationerna på 

arbetet ska se ut stämmer överens med gruppens skapas positiva känslor och individerna trivs. Den-

na trygghet och säkerhet som sociala band präglas av ger upphov till att individerna trivs med 

varandra och skapar en spiral av positiva känslor i det s.k. hänsynsemotionssystemet (Scheff, 1990). 

 Det har framkommit att varaktigheten på en och samma arbetsplats har betydelse för hur den 

bemanningsanställde kommer in i gruppen och därmed hur denne trivs. I samband med detta kunde 

vi också se att det var av betydelse hur länge den bemanningsanställde fått besked om att han eller 

hon skulle stanna. I det fallet en respondent (Ip 8) vetat om att han skulle byta arbetsplats efter en 

månad infann sig en annan attityd där behovet av ny vänskap eller goda sociala relationer prioriter-

ades bort eftersom de ansågs vara allt för kortvariga och därmed onödiga. Det krävs tid för att skapa 

tillit, vilket är grunden i god gemenskap och för att skapa bestående relationer (Grosse, 2012). De 

bemanningsanställda vet i dessa fallen att de sociala banden inte kommer att upprätthållas eller 

förnyas och anstränger sig därför inte. Till skillnad från de fall då individen anpassat sig till gruppen 

som ett resultat av underdifferentiering kan detta istället kopplas till överdifferentiering där indivi-

den bortser från gruppens bästa för att se till sina egna behov (Scheff, 1990). Den aktuella respon-

dentens vetskap om att han inte kommer att få stanna verkade dessutom göra honom mindre socialt 

responsiv (Asplund, 1987) mot kollegor som försökt skapa en närmre relation till honom.  

 Det visade sig att ansvaret för att skapa kontakt både låg på individen själv och berodde på 

omständigheter så som vilken arbetsplats den bemanningsanställde hamnat på. Utifrån en rad 

likheter i respondenternas svar kunde vi se ett mönster. De något äldre respondenterna, som alla 

hade barn och familj, trivdes bättre med sina sociala relationer. De var tillfreds med vilka de umg-
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icks med, både i och utanför arbetet, och var nöjda överlag. Enligt Weiss (1974) teori om att män-

niskan behöver uppfylla flera dimensioner av sociala behov för att känna sig helt tillfredsställd drar 

vi paralleller mellan behovet av ökad social kontakt på arbetet och i vilken utsträckning en individ 

har uppfyllt dessa kriterier. Vår analys av detta grundar sig i en tanke om att en individ som har 

trygga sociala band utanför arbetet, kanske en nära och stöttande familj eller partner, tenderar att 

uppfylla fler av Weiss (1974) kriterier. Anknytning, trygghet av värde, en pålitlig allians med säkra 

relationer och villkorslös kärlek, erhållande av vägledning, social integration samt möjlighet till 

omvårdnad är alla kategorier en individ rent praktiskt skulle kunna uppfylla genom relationer utan-

för arbetet i form av vänner och familj, etc. Detta skulle också kunna beskriva varför vissa respon-

denter värderade sociala relationer högre än andra. Har flertalet av dessa kategorier redan uppfyllts 

genom relationer utanför arbetet så är behovet av nära sociala relationer på arbetet inte lika stort. De 

något yngre respondenterna, som inte hade familj och/eller barn, hade därför ett större behov av att 

söka sig till nya människor och fick ut ett större värde av att etablera nya och närmre kontakter på 

arbetet. 

 Enligt Collins teori är det summan av de olika interaktioner en individ haft, både i livet och 

på arbetsplatser, som utgör individens kulturella kapital. Genom de samlade identitetssymboler en 

individ fått genom de olika interaktioner hen ingått i, skapas en kunskap om vilka sociala samman-

hang en individ vill vistas i (Collins, 2004). Vi relaterar med hjälp av Collins till individernas olika 

åldrar och den skiftande värderingen av betydelsen av gemenskap. Genom en individs samlade kul-

turella kapital, med de minnen och egenskaper dessa innehåller, kan individen bestämma vilka 

gemenskaper hen vill ingå i. Eftersom kapitalet hela tiden förnyas, utvecklas och skapas genom er-

farenheter antar vi att de äldre respondenterna tenderar att ha ett högre kulturellt kapital än de yngre 

respondenterna. De har därmed en tydligare bild av vad en gemenskap på arbetet innebär för just 

dem. Även det faktum att de äldre respondenterna har mer arbetserfarenheter än de yngre är bety-

dande. Genom att de varit på olika arbetsplatser och mött olika konstellationer av människor har de 

lärt sig i vilka sammanhang de trivs i och tvärtom.  

 Våra respondenters olika svar på hur nära relationer de önskar på arbetet kopplar vi till Mary 

Sue Loves artikel. Här kan vi se hur individualism kontra kollektivism påverkar individens känsla av 

gemenskap. En kollektivistisk person är mer beroende av andra för att trivas och efterfrågar gemen-

skap i högre utsträckning (Love, 2007). Vi ser genom de olikheter vi uppmärksammat hos respon-

denterna hur de mer kollektivistiska individerna trivs bättre i arbeten som erbjuder goda relationer 

och en starkare gemenskap. Samma personer berättade om arbetsplatser där de vantrivts eftersom 
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de inte fått vara en del av gemenskapen. De mer kollektivistiska personerna tenderar således att 

värdera gemenskap högre och som en viktig del för deras trivsel på arbetet. De tenderar även att bli 

mer underdifferentierade än en individualistisk person, som fokuserar på sig själv istället för att 

gynna gruppen (Collins, 2004).  

 Bortsett från aspekter som ålder och erfarenheter som ett resultat för i vilken utsträckning 

gemenskap på arbetet är betydande kunde vi se att attityden till arbetet och yrket i sig var av stor 

vikt. Respondenterna hade olika motiv för varför de valt att arbeta inom bemanningsyrket och i de 

fallen respondenterna talade gott om yrket infann sig också ett större välbefinnande och en stolthet. 

Enligt Scheff (1990) är dessa grundläggande emotioner avgörande för hur individen känner inför 

sig själv. Stolthet ger bl.a. upphov till att individen vågar ta för sig mer och vara sig själv medan 

skam gör att individen blir undvikande. Att skämmas för sitt yrke, eller att nedvärdera det, skulle 

därmed vara en förklaring till varför en individ inte trivs på arbetsplatsen. I intervjumaterialet ser vi 

att de missnöjda respondenterna finns bland de som arbetar som bemanningsanställda endast för att 

det var tvungna att få ett arbete. Denna skam för att inte kunna stå för sitt yrkesval, eller snarare 

avsaknaden av stolthet inför yrket, står därmed i vägen för förutsättningarna för lyckade interak-

tionsritualer (Collins, 2004), trygga sociala band (Scheff, 1990) och möjligheten till en optimal 

differentiering (Scheff, 1990), som alla skapar trivsel och gemenskap. Enligt Flisbäck (2008) up-

plevs ofta skam inom lågstatusyrken. För att undkomma denna skam krävs att individen ger yrket 

en större innebörd eller skapar ett motiv till varför de valt yrket. Vi ser att de respondenter som valt 

att arbeta inom bemanning för att det passar bra tillsammans med en annan sysselsättning vid sidan 

av eller att de använder bemanningsyrket för att samla arbetserfarenheter, trivdes bättre. De kände 

en stolthet och var mer tillfreds med sin situation. Detta visade sig bl.a. i på vilket sätt de talade om 

bemanningsyrket generellt. De hade en bättre inställning och var tillfreds med situationen relation-

smässigt. Resultatet av att ge bemanningsyrket en betydande egenskap eller plats i livet som helhet 

kan således ses som en av anledningarna till att individen trivs bättre.  

6.3 Varför det i vissa fall inte bildas gemenskap  

 Vi bad våra respondenter att berätta om ifall det gjordes något speciellt från företagens sida 

för att skapa gemenskap för bemanningsanställda. Samtliga respondenter hade erfarenheter av detta 

och det visade sig att det mest uppskattade var när de fick vara med på sammankomster tillsammans 

med kundföretagen. Detta var inte alltid något självklart och blir således en fråga om likabehan-

dling. Att skilja bemanningspersonalen från den ordinarie personalen vid exempelvis en utbildning 
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eller vid ett julbord leder till att dessa individer blir distanserade. Balansen mellan närhet och dis-

tans som enligt Scheff (1990) behövs för att skapa trygga och säkra sociala band blir här försämrad 

(Scheff, 1990). Det går också att se dessa åtskillnader som avbrott i redan pågående interaktion-

sritualer. Här är det alltså inte alltid de personer den bemanningsanställde möter som påverkar deras 

möjlighet att känna gemenskap, utan arbetssituationen och bestämmelser ifrån företagets sida. I vår 

empiri ser vi att de bemanningsanställda uppskattar sammankomster tillsammans med personer de 

arbetar med i vardagen. De anser även att initiativ från bemanningsföretagets sida med gemensam-

ma aktiviteter endast för de bemanningsanställda är onödiga eftersom de aldrig träffar varandra när 

de är utskickade till olika kundföretag. De var dock positivt inställda när de fick möjlighet att följa 

med på aktiviteter tillsammans med den ordinarie personalen. De individer som blev inkluderade i 

kundföretagets aktiviteter fick på så sätt en bättre inställning till närmre relationer på arbetet och var 

mer socialt tillfredsställda, något som genom en positiv spiral gjorde att de vågade ta för sig mer. 

 I vissa fall kunde våra respondenter berätta om arbetsplatser där de inte upplevt gemenskap. 

De beskrev då att där redan fanns en stark gemenskap som var svår att komma in i eller att det fanns 

en jargong de inte ville förknippas med och höll sig därför hellre utanför. Vi kan utifrån Collins 

(2004) se detta som att den bemanningsanställde i dessa fall störde en pågående interaktionsritual 

med hög grad av emotionell energi (Collins, 2004). Detta gäller även i de fall då de beman-

ningsanställda hellre vill skapa gemenskap med andra bemanningsanställda istället för den ordinarie 

personalen. De skapar en egen gemenskap där vi-känslan gentemot andra blivit den avgränsning 

som behövs för att en interaktionsritual ska kunna äga rum. Här kan även symboler, så som de be-

manningsanställdas specifika klädsel och situation, utgöra de symboler som skiljer dem åt. Detta 

skulle dessutom kunna vara en förklaring till varför det i vissa fall tar längre tid att komma in i en 

gemenskap och varför det skiljer sig mellan vilken arbetsplats den bemanningsanställde hamnar på. 

De respondenter som varit på arbetsplatser med en större omsättning av människor kunde dessutom 

berätta att det fanns en vana vid att se nya ansikten. Utifrån teorin om responsivitet (Asplund 1987) 

skulle avsaknaden av motivation som de bemanningsanställda kunde uppleva från den ordinarie 

personalen kunna liknas vid asocial responslöshet. Asocial responslöshet är något socialt konstruer-

at och uppstår här av att den ordinarie personalen är så van vid att det hela tiden kommer ny person-

al. De har slutat att bry sig och får ett slags känslostopp där det inte längre finns någon mening med 

att anstränga sig för att skapa närmre kontakter. Detsamma kan vi se hos de bemanningsanställda 

som vet om att de inte ska arbeta med samma personer en längre tid. De drar sig därför undan och 

blir allt mer asocialt responslösa.  
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6.4 Fördelarna med bemanning, oviljan att stanna kvar  

 I den kontext som de bemanningsanställda arbetar, förkommer möten med många män-

niskor. Några av våra respondenter hade erfarenheter från olika arbetsplatser och hade därmed träf-

fat fler människor under sin arbetstid. Som nämnts bygger erfarenheter av olika sammanhang på det 

kulturella kapital en människa samlar på sig och det bidrar i sin tur till individens identitetsska-

pande. Då vi sett många negativa aspekter av bemanningsyrket kan vi även se det positiva i att inte 

vara en konstant del av en grupp. Eftersom ett av motiven för att arbeta inom bemanning var att 

försöka tillgodose sig erfarenheter, är dessa arbetsförhållanden goda. Det visade sig dessutom att 

dessa respondenter var relativt nöjda med de sociala relationer de hade på arbetet även när de inte 

etablerat närmre kontakter med kollegor. Utifrån detta kan de mer abstrakta arbetsförhållandena 

bidra till att individen ”slipper” bli intim med sina arbetskamrater och på så sätt undkomma 

eventuella konflikter eller den konformitet som kan bildas i grupper som aldrig arbetar tillsammans 

med andra.  

 Ingen av våra respondenter ville arbeta kvar som bemanningsanställd och såg sig inte vara 

kvar på företaget ett år framåt i tiden. Deras motiv för detta var att de antingen önskade ”vanliga” 

eller ”riktiga” arbeten med en säkrare anställning eller att de såg tiden på bemanningsföretaget som 

vägen till ett bättre arbete. Sökandet efter säkra sociala band och interaktionsritualer som genererar 

hög emotionell energi kan förklara våra respondenters önskan om att förändra sin arbetssituation. 

Det är för vissa individer mer tilltalande att arbeta under en mer konkret socialitet och för att trivas 

behöver en individ ofta tillgodose sig en rad olika sociala behov på arbetet. Utifrån Weiss (1974) 

skulle exempelvis erhållande av vägledning, social integration eller bekräftelse behöva uppfyllas 

genom kollegor eller andra individer på arbetsplatsen.  

6.5 Sammanfattning och slutsats 

 Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra intervjupersoner har olika värderingar av 

gemenskap och att det finns en rad olika anledningar till varför. Mycket grundar sig i att förutsät-

tningarna för gemenskap har varierat beroende på vilken situation de själva har befunnit sig i och på 

vilken arbetsplats de hamnat på. Inledningsvis kunde vi se att introduktionen hade betydelse. Här 

kunde vi se att kärnan till att snabbt komma in i en gemenskap och känna sig välkommen grundade 
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sig i att det funnits en introduktion. Att bli inkastad i arbetet och samtidigt ha press på att snabbt 

prestera gjorde att sociala relationer prioriterades bort för arbetets favör och det tog längre tid att 

etablera en eventuell gemenskap och känsla av tillhörighet. Då respondenterna ibland kände ett krav 

av att passa in anpassade de sig efter gruppen och prioriterade på så sätt bort sina egna behov vilket 

resulterade i en underdifferentiering (Scheff, 1990).  

 På de olika uppdragen som respondenterna berättat om fanns det olika förutsättningar för 

interaktionsritualer. Här utläste vi två problem som var grunden i att interaktionsritualer misslyck-

ades och som en förklaring till varför det i vissa fall tog lång tid att uppleva gemenskap. Det första 

och det största problemet var avsaknad av kontinuitet. Detta krävs för att upprätthålla sociala band 

(Scheff, 1990) och för fortsatta interaktionsritualer som sedan genererar emotionell energi. När den 

bemanningsanställde återkommande hamnar i nya konstellationer av människor hindras möjligheten 

för upplevd hög emotionell energi som i förlängningen skapar interaktionsritualskedjor. Det uppstår 

då dessutom en avsaknad av solidaritetskänsla, tillhörighet, självsäkerhet och tillit som får en män-

niska att må bra (Collins, 2004). Det andra problemet som stod i vägen för de bemanningsanställdas 

möjlighet till trygga sociala band och lyckade interaktionsritualer var att de inte blev behandlade 

likvärdigt som den ordinarie personalen. Detta kan bero på företagets val av att placera beman-

ningsanställda på andra arbetsuppgifter eller att de inte låter dem vara med på gemensamma ak-

tiviteter. Att inte bli lika behandlad kan också grunda sig i de ordinarie anställdas uppfattning om de 

bemanningsanställda där de inte ser dem på ett likvärdigt sätt när det är en hög omsättning av per-

sonal. Uppfattningen våra respondenter hade var att det inte fanns någon mening för dem att ta kon-

takt med andra, vilket vi förklarar som en socialt konstruerad asocial responslöshet där en individ 

inte längre blir känslomässigt berörd utan snarare likgiltig. Detsamma kunde upplevas ifrån beman-

ningsanställda som avstått möjligheten att skapa närmre kontakt eller vänskap utanför arbetet när de 

inte skulle arbeta tillsammans en längre tid. Här såg vi även att de olika individerna hade olika be-

hov av sociala relationer på arbetet. De som hade barn och familj var nöjda med mer distanserade 

och arbetsmässiga relationer. Utifrån Weiss teori kan detta förstås som att flera av de sociala be-

hoven redan blivit uppfyllda (Weiss, 1974). Dessa respondenter var något äldre, vilket vi kunde 

koppla till en längre arbetslivserfarenhet. Dessa personer trivdes överlag bättre och hade en mer 

positiv inställning till arbetet. Den arbetserfarenhet de skapat, till skillnad från de yngre responden-

terna, kopplar vi till ett ökat kulturellt kapital (Collins, 2004) som bidrog till att de i större utsträck-

ning visste i vilka sammanhang de trivdes i och inte trivdes i. De hade även genom fler interaktion-

sritualer och högre densitet kommit längre i sitt identitetsskapande.  
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 Avslutningsvis såg vi att motiv till val av yrke var av betydelse för den bemannings-

anställdes attityd och uppfattning av sin anställningsform. De som var tvungna att arbeta som be-

manningsanställda, för att få en inkomst, hade en generellt sämre inställning både på det sociala 

planet och för den generella trivseln. De som motiverades av att arbetet skulle generera erfarenheter 

eller hade arbetet som en sysselsättning för att förverkliga något annat i livet, så som familjeliv eller 

företagsamhet, trivdes bättre. Det var trots mycket positivitet kring sin anställningsform ingen av 

våra respondenter som önskade att arbeta inom bemanning i framtiden.  

7. Reflektioner 

 Efter att ha genomfört vår studie, gått igenom vårt empiriska material och fastställt ett resul-

tat är det ändå svårt att få en klar definition över vad gemenskap är och hur stor betydelse den har 

för våra intervjupersoner. Det är svårt att sätta fingret på vad det är som är viktigast för att en 

gemenskap ska fungera då detta visade sig vara individuellt och påverkades av situationer och per-

sonliga erfarenheter. Det är även svårt att se vem det är som bär det största ansvaret för att en 

gemenskap ska skapas på arbetsplatsen. Vi kom fram till att ett samspel mellan den beman-

ningsanställdes egna initiativ och att bemötandet på kundföretagen är viktigt. En bra introduktion 

och ett välkomnande var det som våra respondenter värderade högt och saknade på de arbetsplatser 

där de inte trivts lika bra.  

 Vi har under vårt arbete med studien utvecklat en del tankar kring hur ett företag skulle kun-

na skapa ett bättre första bemötande med de bemanningsanställda genom att skapa en policy för hur 

en första tid på arbetsplatsen ska se ut. Vi anser att oavsett om personen från bemanningsföretaget 

ska vara på arbetsplatsen i en vecka, tre månader eller på obestämd tid ska introduktionen vara den-

samma. Den nyanställde ska få all den information som krävs för att hen ska klara av det arbete 

som förväntas och känna sig trygg i sin arbetsroll. Vid introduktionen ska det också ges utrymme 

för den nykomna att introduceras för övriga anställda, både bemannings- och ordinarie anställda, 

och på så vis ges en möjlighet att komma in i gemenskapen. Förslagsvis skulle vidare forskning 

kring just detta varit intressant. Vi önskar att vi hade ställt fler frågor kring just introduktionen, be-

mötandet och första tiden som ny på företaget eftersom det visade sig ha en stor betydelse för re-

spondenterna. Här skulle fokus istället kunna ligga på de nyanställdas bemötande överlag, inte en-

dast bemanningspersonalens.  

 Ett annat förslag är att undersöka hur likabehandlingsprincipen tillämpas och vad den bidrar 

till. Det hade då varit intressant att se hur särskilt utsatt personal, så som back-up-bemanning, skyd-
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das av denna typ av lag. Uppfattningen om att många bemanningsanställda ofta får göra mer 

”skitjobb” och inte har rätt till samma villkor som de som är anställda inom företaget är ett intres-

sant och aktuellt fenomen som behöver utforskas för att utvecklas och förbättras. 

 Valet av hur vi utförde studien hade med facit i hand kunnat se annorlunda ut. Förslagsvis 

hade intervjuer med både bemanningsanställda och ordinarie personal varit intressant för att urskilja 

en tydligare skillnad mellan dem. Eftersom förförståelsen präglades av att det förekom stora skill-

nader mellan dem, hade vi på detta sätt kunnat få en tydligare bild av vad som skiljde sig och varför. 

Ett annat alternativ hade varit att endast fokusera på ett företag eller en organisation och på så sätt 

kunnat se hur stor roll personlighet och individuella attityder spelar när de alla är på samma arbet-

splats. Det framgick dock att personlighet och ålder hade stor betydelse. De äldre var mer trygga i 

sig själva och hade en generellt mer klar bild vilka relationer de ville ha i arbetet. De hade en stadig 

gemenskap utanför arbetet och behövde därför inte samma bekräftelse på arbetet för att må bra. De 

äldre var även mer trygga i sin personlighet och vågade ta för sig mer. På så sätt kunde vi se skill-

nader mellan individerna både på ett personligt och åldersmässigt plan. 

 Om studien hade gjorts om på samma sätt igen är det möjligt att vi hade fått liknande sce-

narion berättade för oss. Empirin hade dock troligtvis inte blivit densamma eftersom varje respon-

dent har sin egen syn på vad gemenskap är och är påverkade av en rådande situation. Vad som nyli-

gen har upplevts på arbetsplatsen eller i det övriga livet kan ändra individens inställning och 

därmed påverka vad hen svarar vid intervjun. Hade vi haft andra respondenter hade heller inte re-

sultatet sett likadant ut eftersom svaren på våra frågor är högst individuella.   

 Slutligen anser vi att studien resulterat i nya insikter kring fenomenet gemenskap. Vi insåg 

vikten av den egna individens vilja och personlighet när det kommer till att skapa nya relationer, 

men även att det krävs yttre faktorer så som kontinuitet och bemötande för att gemenskap ska ska-

pas och bestå. Det var även tydligt att varje individ hade egna uppfattningar om vad som ansågs 

viktigt i arbetet. För vissa var gemenskapen en mycket central del för att kunna trivas, medan andra 

såg det som en bonus. Trots att teorierna beskriver grundliga förklaringar till skapandet eller avsak-

naden av gemenskap, har den egna individen och dess personliga inställning en avgörande bety-

delse för just detta. Individen påverkar gemenskap och gemenskap påverkar individen.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Inledningsvis: 
• Berätta om studien 
• Berätta hur intervjun ska gå till 
• Berätta om intervjupersonernas anonymitet och rätt till att avstå från att svara 

Allmän information 
• Namn  
• Ålder  
• Civilstatus? 
• Hur ser din umgängeskrets ut? Vänner, familj, bekanta från fritidsaktiviteter osv.. 
• Varför valde du att arbeta inom bemanning? 
• Yrke, berätta om ditt arbete  

- Nuvarande  
- Tidigare inom bemanningsföretaget (om man har)  
- Kommande inom bemanningsföretaget (om man vet)  

• Hur länge har du arbetat här?  

Allmänt om gemenskap  
• Vad innebär gemenskap för dig?  
• Är det viktigt för dig med gemenskap på arbetet?  

- Varför  
- Varför inte? 

• Hur ser till arbete tillsammans med andra ut ?   
• Hur ser ditt individuella arbete ut?  
• Hur upplever du gemenskapen på din nuvarande arbetsplats?  
• På vilket sätt är du delaktig i gemenskapen på din nuvarande arbetsplats?  
• Hur gör du för att interagera med andra när du kommer som ny till en arbetsplats? 
• Hur väl känner du dina kollegor på din nuvarande arbetsplats? 
• Vad gör ni för att känna gemenskap till varandra?  

-Teambuilding, AW?  
• Hur är cheferna på din nuvarande arbetsplats?  

- Bidrar de till gemenskapen?  
- Görs det några personalsatsningar? 

• Är det viktigt att ha ett socialt nätverk (umgängeskrets)?  
• På vilket sätt är det viktigt att ha ett socialt nätverk (umgängeskrets)?  

- Privat, varför/varför inte?  
- På arbetet,  varför/varför inte? 

• Hur upplever du ditt sociala nätverk(umgängeskrets) på din nuvarande arbetsplats?  
• Upplever du att gemenskap påverkar ditt välmående på arbetet?  

- Varför? 
- Hur?  

• Är tillit viktigt för gemenskap?  
• Vilka förväntningar har du på dina arbetskamrater på hur de ska bete sig mot dig? 
• Vilka förväntningar har de på dig?  
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•  Finns några speciella normer på din nuvarande arbetsplats, som exempelvis underförstådda re-
gler eller speciella beteenden?  

•  Hur påverkar era normer gemenskapen?  
•  Hur tycker du själv att du påverkar gemenskapen på din arbetsplats? 

Skillnader mellan bemanningsanställda och ordinarie personal 
• Hur ser introduktionen ut för dig när du kommer till en ny arbetsplats?  
• Finns det andra bemanningsanställda på din arbetsplats?  
• Hur skiljer sig relationen till dessa i tanke på gemenskap? 
• Hur lång tid anser du att det tar att komma in i gemenskapen på en arbetsplats?  

- Varför? 
- Vad händer då? 

• Bildar ni som bemanningsanställda några speciella normer? Vilka?  
• På vilket sätt stöttar ni varandra i arbetet? Ge exempel. (Ställer ni upp på varandra, osv.) 
• Hur tror du att er samhörighet påverkas av att ni är bemanningsanställda?  

- På vilket sätt?  
- Varför? 

• Upplever du att det finns någon hierarki på din arbetsplats? Berätta.  
• Upplever du att det finns några informella roller på din arbetsplats? Berätta.  
• Hur upplever du att du som bemanninganställd kan påverka:  

- arbetsinnehåll?  
- arbetsmiljö?  
- arbetsvillkor?  

• I tanke på detta, skulle du ha mer att säga till om ifall du var fast anställd på ditt nuvarande 
arbete? Berätta.  

• Tror du att graden av inflytande på arbetet har något att göra med relationen till andra och 
samhörighet i din arbetsgrupp? Hur?  

Privatliv/arbetsliv – Identitet/roller 
• Hur skulle du beskriva dig själv privat?  

- hur är du tillsammans med dina vänner?  
- hur är du tillsammans med din familj? 

• Vem är du på arbetet?  
• Vilken roll tar du på din arbetsplats? 
• Känner du att du kan vara dig själv på arbetet?  

- Varför/ varför inte? 
• Hur skiljer du ditt privatliv från ditt professionella liv/arbetsroll?  
• Är det viktigt för dig att skilja på dessa roller?  

- varför/varför inte? 
• Har du någon gång upplevt någon typ av rollbegränsning på ditt arbete, exempelvis känt dig 

utanför eller varit tillbakadragen? Berätta.  
• Hur tror du att rollbegränsningar påverkar gemenskapen? 
• Har du några nära relationer på din arbetsplats?  

- Hur ser dessa ut? 
- Hur ser andra, mer ytliga relationer ut? Berätta om dem.  

• Umgås du med någon av dina kollegor på fritiden?  
- Varför/varför inte?  
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• Hur upplever du att det påverkar ditt arbete med att ha privata relationer med dina kollegor? 
(följdfråga om de har det) 

• Kan du tänka dig att umgås privat med någon arbetskollega som du inte känner så väl?  

Skillnader mellan arbetsplatser, Sociala och kulturella 
• Upplever du att det finns skillnader i gemenskap och samhörighet mellan vilken arbetsplats 

du hamnar på?  Berätta.  
• Finns det skillnad mellan hur kommunikation fungerar? Berätta.  
• Finns det skillnader mellan hur mycket man interagerar och kommunicerar? Berätta.  
• Finns det skillnad i hur man blir bemött och behandlad? Berätta.  
• Finns det några skillnader mellan vilken grad av inflytande du har i arbetet? Berätta.  
• Hur skiljer sig arbeten som helhet?  

Avslutning 
• Hur trivs du på din arbetsplats? 
• Hur ser du på din framtid inom bemanningsföretag? 
• Vad tror du att du arbetar med om ett år?  
• Vad tror du att du arbetar med om fem år? 
• Skulle du vilja ha ett fast arbete? 
• Hur tror du att gemenskapen på arbetsplatsen skulle förändras om du hade ett fast arbete? 
• Är det något du själv vill tillägga till intervjun? 

Tack för din medverkan! 
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