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Sammanfattning 
Bemanningsbranschen har sedan 1993, då det blev lagligt att hyra in arbetskraft, ex-
panderat kraftigt, något som kommit att bli ett kontroversiellt ämne. Vissa menar att 
företag utnyttjar bemanningsanställda för att undvika lagen om anställningsskydd 
och att det innebär en otrygg tillvaro på arbetsmarknaden för bemanningsanställda. 
Andra menar att bemanningsbranschen behövs för att företag ska klara marknadens 
krav på flexibilitet. 

Något som komplicerar saken är den triangulära relationen mellan bemanningsföre-
tag, bemanningsanställd och kundföretag, då den bemanningsanställde har två chefer. 
En fråga som uppstår är hur den bemanningsanställde förhåller sig till denna triangu-
lära relation, samt rollen som tillfällig resurs hos kundföretagen. Med bakgrund av 
detta avser uppsatsen besvara följande frågeställningar: 

• Hur upplever bemanningsanställda arbetsklimatet hos kundföretag? 

• Vilka faktorer påverkar denna upplevelse? 

Syftet med uppsatsen är bidra till en större förståelse av den triangulära relationen 
mellan kundföretag, bemanningsföretag och bemanningsanställd som uppstår då en 
organisation hyr in personal. Uppsatsen syftar även till att bidra med kunskap om hur 
arbetsklimatet påverkas, utifrån den bemanningsanställdas perspektiv, samt vad som 
påverkar deras upplevelse. För att kunna svara på frågeställningen har kvalitativa 
intervjuer genomförts med tre personer som arbetar som bemanningsanställda. 

Som teoretisk referensram har dels Eisenhardts (1989) agentteori använts för att för-
klara den triangulära relationen, där den bemanningsanställde är agent till två princi-
paler; kundföretaget samt bemanningsföretaget. Fokus i uppsatsen är på relationen 
mellan bemanningsanställd och kundföretag, och det psykologiska kontrakt som 
gäller mellan parterna. Det psykologiska kontraktet handlar om den subjektiva tolk-
ningen av ömsesidiga löften och åtaganden, och dess utformning har betydelse för 
den anställdes attityder och beteende (Isaksson & Bellaagh 2005). Arbetsklimatet har 
analyserats utifrån ett individperspektiv, och definieras då som psykologiskt klimat 
(Baltes et al. 2009). Locke (1976) menar att det finns fyra underliggande faktorer 
som påverkar det psykologiska klimatet, nämligen önskan om (1) klarhet, harmoni 
och rättvisa, (2) utmaning, självständighet och ansvar, (3) stöd, erkännande och un-
derlättande i arbetet samt (4) varma och vänskapliga sociala relationer. 

I studien framkommer det att ett psykologiskt kontrakt präglat av frivillighet ha en 
positiv inverkan på det psykologiska klimatet. Även hur väl en bemanningsanställds 
förväntningar i det psykologiska kontraktet överensstämmer med kundföretagets, är 
av betydelse. Ett positivt bemötande från ordinarie personal och chefer på kundföre-
taget samt goda sociala relationer till övrig personal, påverkar det psykologiska kli-
matet positivt. Slutligen kan det vara av betydelse huruvida bemanningsföretaget har 
en framträdande roll eller inte, dvs engagerar sig i den bemanningsanställdes situa-
tion, då detta kan leda till rollstress ifall den bemanningsanställdes psykologiska kon-
trakt till de två principalerna inte är kongruenta. 

Nyckelord: bemanningsanställda, psykologiskt klimat, agentteorin, psykologiskt 
kontrakt



 

Abstract 
This study examines how temporary agency workers experience the working climate 
in client firms, i.e. how their psychological climate is affected. The study has a quali-
tative approach based on semi-structured interviews with temporary agency workers. 
The purpose of the study is to contribute with knowledge about the triangular rela-
tionship between the temporary worker, the temporary employment agency and the 
client firm. Another purpose is to describe how the temporary workers experience the 
working climate and how this experience is influenced by a number of circum-
stances. The research question this study aims to answer is How do temporary 
agency workers experience the working climate in client organisations? And What 
factors influence this experience? The conclusion of this study shows that the volun-
tariness of the psychological contract positively influence the psychological climate, 
and also whether the temporary workers’ expectations correspond to those of the 
client firm or not. The treatment of the temporary worker in the client firm as well as 
positive social relations with other employees, also have an impact on the psycho-
logical climate. Finally, a temporary employment agency that has a prominent role in 
the triangular relationship might intensify the role stress of the temporary agency 
worker, particularly if the psychological contracts between the temp and the two 
firms lack in congruence. 

 

Keywords: temporary agency worker, psychological climate, principal-agency the-
ory, psychological contract
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Bemanningsföretag var olagliga i Sverige fram till 1993 då en ny lag trädde i kraft 
som tillät privat personaluthyrning och arbetsförmedling. I och med denna lagföränd-
ring upphävdes Arbetsförmedlingens monopol (Håkansson & Isidorsson 2004). Se-
dan dess har bemanningsbranschen växt kraftigt från ca 3000 (Håkansson & Isidors-
son 2004) anställda till 46 000 (Bemanningsföretagen 2010) anställda under år 2009, 
vilket motsvarade ungefär en procent av antalet sysselsatta i Sverige. Bemannings-
branschen består idag av ca 400 företag som omsätter drygt tjugo miljarder kronor 
(Bemanningsföretagen 2011). Branschen har framförallt expanderat det senaste året, 
då omsättningen enligt Bemanningsföretagens rapport för tredje kvartalet 2010, hade 
ökat med 39 % jämfört med samma kvartal ett år tidigare, den kraftigaste ökningen 
sedan mätningarna började år 2001. En mängd yrkesområden både inom privat och 
offentlig sektor representeras i bemanningsbranschen (Bemanningsföretagen 2010). 

Bemanningsbranschens expansion i Sverige har kommit att bli ett kontroversiellt 
ämne, där exempelvis fackförbund utgör de mest kritiska rösterna. Debatten har bl.a. 
handlat om huruvida bemanningsföretag används av arbetsgivare för att kunna 
kringgå Lagen om anställningsskydd (LAS), för att försvaga facket och sätta press på 
lönerna (LO-Tidningen 2009).  

Ett uppmärksammat fall är då butiken Urban Outfitters för drygt ett år sedan valde att 
säga upp sin personal och anställa dem via bemanningsföretag istället, för att inte 
behöva teckna ett kollektivavtal (SvD 2009). De anställda fick därmed ett kollektiv-
avtal via bemanningsföretaget istället, men Ingrid Anund Jägbro som är ombudsman 
på fackförbundet Handels anser att den här utvecklingen måste stoppas, eftersom det 
kan leda till en otryggare tillvaro på arbetsmarknaden för de anställda (SVT 2010). 
Branschorganisationen Bemanningsföretagen (2011) å andra sidan menar att beman-
ningsföretagen behövs för att företag ska klara upp- och nedgångar i konjunkturen 
och andra utmaningar. Svenskt näringsliv är även de förespråkare för bemannings-
branschen och i en rapport menar man att bemanningsföretagen förbättrar match-
ningen på arbetsmarknaden och stimulerar till anställningar (Jansson 2010). Enligt 
rapporten visar forskning att branschen också blivit en språngbräda från arbetslöshet 
till anställning för de grupper som kan ha svårt att få ett arbete, t.ex. de som är utri-
kes födda.  
Bortsett från den mediala stormen kring bemanningsföretagen, vad är de egentliga 
orsakerna till varför företag hyr in arbetskraft? Håkansson och Isidorsson (2004) har 
genomfört en undersökning bland organisationer som använder sig av bemannings-
anställda, och den främsta orsaken anses vara att ersätta frånvarande personal för att 
upprätthålla en befintlig personalstyrka. Ett annat vanligt motiv är att tillgodose ett 
förutsebart eller oförutsebart behov av extrakapacitet eller specialistkunskap. Ett 
mindre vanligt motiv, är enligt Håkansson och Isidorsson, att ha en andel inhyrd per-
sonal som lätt kan sägas upp utan att de ordinarie anställda behöver varslas. 
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Håkansson och Isidorsson (2004) skiljer mellan externa och interna flexibilitetsstra-
tegier, där den förra handlar om en numerär flexibilitet i form av exempelvis inhyrd 
personal. Intern flexibilitet innebär att företag istället använder sig av arbetstidsflexi-
bilitet eller mångkunnig personal. Det finns således andra alternativ för företag att 
uppnå flexibilitet än att hyra in personal, men en ytterligare orsak som visades i Hå-
kansson och Isidorssons undersökning är att inhyrning av personal ibland är det enda 
sättet för ett företag att erhålla arbetskraft. Något som Mitlacher (2007) även tar upp 
som en viktig orsak till varför arbetsgivare använder sig av bemanningsanställda, är 
möjligheten att lämna över ansvaret för rekryteringsprocessen till ett företag som är 
specialiserat på detta och därmed har lägre rekryteringskostnader. 

Att vara bemanningsanställd kan enligt Isaksson och Bellaagh (2005) vara frivilligt, 
men även ofrivilligt som i det tidigare nämnda fallet med Urban Outfitters. För indi-
vider som söker variation och flexibilitet i sitt arbete kan denna typ av anställning 
fungera väl. En person som däremot föredrar trygghet i form av en fast arbetsplats 
och i stort sett samma arbetskollegor omkring sig, skulle antagligen inte trivas lika 
bra som bemanningsanställd. Vissa bemanningsanställda stannar däremot en längre 
period, kanske flera år, hos en och samma arbetsgivare (kundorganisation) och ibland 
kan en anställning via bemanningsföretag innebära att individen får in en fot i orga-
nisationen för att på så sätt med tiden bli anställd direkt av kundorganisationen.  

1.2 Problematisering 
Den övergripande idén med bemanningsföretag samt dess relation till övriga parter 
kan beskrivas enligt följande definition: 

Bemanningsföretagens affärsidé är att anställa personal som hyrs ut till ett annat fö-
retag för arbete under kortare eller längre tid. Bemanningsföretaget och köparen 
kommer överens om uppdragets omfattning, och bemanningsföretaget ansvarar för 
att utföra det arbete till en viss kvalitet som överenskommits i kontraktet. (Jansson 
2010, s 4) 

När en arbetsgivare rekryterar personal via ett bemanningsföretag uppstår en triangu-
lär relation mellan arbetsgivaren (kunden), bemanningsföretaget samt personen som 
rekryteras (arbetstagaren). Arbetstagaren har därmed två chefer, dels bemanningsfö-
retaget som har ansvar för anställning, avtal och lön, och dels kunden som bestäm-
mer över det arbete som arbetstagaren ska utföra; de dagliga uppgifterna och rutiner-
na (Bemanningsföretagen 2011). Denna inte helt okomplicerade relation samt osä-
kerheten kring hur länge arbetstagaren blir kvar hos kunden, kan tänkas utgöra en 
problematisk situation. En fråga som uppstår är huruvida man som bemanningsan-
ställd känner att man är en del av organisationen där man arbetar eller inte.  

Håkansson och Isidorsson (2004) framhåller att inhyrandet av arbetskraft via beman-
ningsföretag påverkar inte bara arbetstagaren utan även de ordinarie anställda i den 
organisation som hyr in personal. I sin artikel menar Håkansson och Isidorsson att i 
organisationer där arbetet kräver lång upplärningstid är det ofta den tillfälliga arbets-
kraften som får utföra de enkla arbetsuppgifterna som kräver kort upplärningstid, och 
detta leder i sin tur till uppdelning i kärna och periferi bland personalen. Harvey 
(1989) menar att detta leder till att personalen inom en organisation kan segregeras i 
grupper, en kärnarbetskraft och en perifer arbetskraft, där kärnan består av fast an-
ställda och periferin består av tillfälligt anställda, så som exempelvis bemanningsan-
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ställda. Kärnarbetskraften har vanligtvis en större anställningstrygghet, större möj-
ligheter att bli befordrade, generösare pensioner och fler förmåner än den perifera 
arbetskraften, menar Garsten (1999). 

Studier om bemanningsanställda och deras välbefinnande har enligt Galais och Mo-
ser (2009) visat motstridiga resultat. Vissa menar exempelvis att bemanningsanställ-
da upplever stor press. Enligt en annan studie upplever bemanningsanställda en käns-
la av utanförskap, vilket leder till marginalisering och diskriminering (Rogers 1995). 
Enligt Boyce, Ryan, Imus och Morgeson (2007) blir bemanningsanställda ofta offer 
för stigmatisering. Andra studier visar motsatsen, då exempelvis Krausz, Brandwein 
och Fox (1995) menar att bemanningsanställda är mer tillfredsställda med sitt arbete 
än fast anställda, i alla fall de som är frivilligt bemanningsanställda. Andra studier 
har visat att tillfälligt anställda känner mindre stress och är mindre sjuka än fast an-
ställda (Virtanen et al. 2001, Parker et al. 2002) 

Om den triangulära relation som uppstår då företag hyr in personal via bemannings-
företag är förenad med problem eller inte är således inte klarlagt. En viktig fråga är 
dock vilka konsekvenser eventuella problem kan ge på arbetsklimatet i kundföreta-
get. Det är dessa konsekvenser som den här uppsatsen avser att identifiera. Med ar-
betsklimat menas i denna uppsats psykologiskt klimat vilket kan definieras som upp-
levd arbetsmiljö ur ett individperspektiv (Baltes, Zhdanova & Parker 2009). 

1.3 Problemformulering 
Med bakgrund av ovan diskuterade problem, avser uppsatsen att besvara följande 
frågeställning:  

• Hur upplever bemanningsanställda arbetsklimatet hos kundföretag? 

• Vilka faktorer påverkar denna upplevelse? 

1.4 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är bidra till en större förståelse av den triang-
ulära relationen mellan kundföretag, bemanningsföretag och bemanningsanställd 
som uppstår då en organisation hyr in personal. Studien kommer att fokusera på den 
bemanningsanställdes roll i kundföretagets organisation, samt dennes relation till 
ordinarie anställda, för att på så sätt bidra med kunskap om vilka konsekvenser in-
hyrning av personal kan ha på arbetsklimatet.  
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Forskningsmetod 
Bryman och Bell (2010) skiljer mellan två generella inriktningar när det gäller ge-
nomförandet av företagsekonomisk forskning: kvalitativ och kvantitativ. Den kvalita-
tiva forskningen är tolkningsinriktad och fokuserar, enligt Bryman och Bell, på att 
förstå den sociala verkligheten utifrån hur deltagare i en social miljö tolkar den. Den 
kvantitativa forskningen däremot, betonar kvantifiering av data och innebär en objek-
tiv syn på verkligheten. Då syftet med den här undersökningen är att skapa förståelse 
om och ge en bild av en social verklighet utifrån individers tolkningar och uppfatt-
ningar, snarare än att generera generaliserbara slutsatser, har ett kvalitativt angrepps-
sätt använts.  

För insamlandet av empiriskt material har semistrukturerade intervjuer genomförts, 
antingen genom ett fysiskt möte eller via e-mail, med tre personer som arbetar som 
bemanningsanställda. 

2.2 Datainsamling 
Tre intervjuer har genomförts, varav en av intervjupersonerna har deltagit i en fysisk 
intervju och övriga två har svarat på frågorna via e-mail, antingen på grund av att 
detta varit ett önskemål från deras sida eller på grund av praktiska skäl. Intervjuerna 
har varit av semistrukturerad natur, i syfte att ge utrymme för spontana och detaljera-
de svar från intervjupersonerna, samt för att ge en nyanserad bild av situationen. En 
annan orsak till valet av semistrukturerade intervjuer var att få en bild av vad inter-
vjupersonerna ansåg vara viktigt. Fullständigt strukturerade intervjuer har uteslutits 
som alternativ då det enligt Bryman och Bell (2010) finns risk att viktig information 
inte kommer fram. Med semistrukturerade intervjuer kan undersökningens fokus 
anpassas, menar Bryman och Bell, efter de viktiga frågor som dyker upp under inter-
vjuerna. Ostrukturerad intervju var heller inget alternativ då undersökningen ändå 
rörde ett antal förhållandevis specifika teman, som behövde behandlas för att empirin 
skulle kunna utgöra en grund för besvarandet av frågeställningen. 

Semistrukturerad intervju innebär att intervjun baseras på en intervjuguide med rela-
tivt specifika teman som ska beröras, och frågorna ställs i stort sett i den ursprungliga 
ordningen och även med den ursprungliga ordalydelsen, förklarar Bryman och Bell. 
Intervjupersonen har dock stor frihet när det gäller utformningen av svaren och följd-
frågor som inte ingår i intervjuguiden kan ställas, enligt Bryman och Bell. Gillham 
(2008) anser att den halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjun är den vikti-
gaste typen av forskningsintervju, då den innebär en flexibilitet som balanseras av 
struktur och därmed bidrar till att insamlade data är av god kvalitet. 

Intervjuerna som genomfördes via e-mail kan inte fullt ut likställas med semistruktu-
rerade intervjuer som görs ansikte mot ansikte. När det gäller intervjuer via e-mail 
menar Gillham att de inrymmer många av de fördelar som intervjuer ansikte mot 
ansikte innebär, samtidigt som de undviker vissa av dess nackdelar. Det är inte lika 
tidskrävande, både vad gäller förberedelse och genomförande, och intervjun behöver 
inte transkriberas. Att intervjua via e-mail innebär även en flexibilitet, då intervjuper-
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sonerna kan avsätta tid när de själva vill och kan. Ett nedskrivet svar via en e-
mailintervju kan dessutom vara mer genomtänkt än spontant tal, menar Gillham 
(2008). Det finns dock, enligt Gillham, flera problem med intervjuer via e-mail, ex-
empelvis kan svaren kännas begränsande i jämförelse med de spontana svar som en 
fysisk intervju ger upphov till. Ett annat problem är att intervjupersonerna ofta svarar 
på ett sätt som är alltför informellt och det kan ibland vara svårt att använda dessa 
svar i seriös forskning, menar Gillham. 

2.3 Population och urval 
Den population som urvalet ska representera är bemanningsanställda under 45 år som 
arbetar inom kontor eller administration. Anledningen till att en övre åldersgräns 
valts är att eliminera eventuella avvikelser i uppfattningar som beror på åldersskill-
nader. Att intervjupersonerna arbetade inom kontor och administration var ett öns-
kemål i syfte att minimera de avvikelser som eventuellt kan uppkomma på grund av 
allt för skilda arbetsuppgifter. I övrigt fanns inga särskilda krav, i syfte att undvika 
att intervjupersonerna var alltför likartade. Enligt Trost (2005) bör urvalet vara hete-
rogent inom en given ram, då man i kvalitativa studier eftersträvar så stor variation 
som möjligt, men inom den givna homogeniteten.  

Urvalstekniken som använts är ett icke-sannolikhetsurval i form av både bekvämlig-
hetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval innebär, enligt Bryman och Bell 
(2010), i princip sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forska-
ren. Snöbollsurval innebär att kontakt först etableras med ett mindre antal personer 
som är relevanta för undersökningen för att sedan via dessa få kontakt med ytterliga-
re personer. Eftersom undersökningen var av kvalitativ karaktär och syftet var att få 
en nyanserad snarare än en generaliserad bild, var ett statistiskt representativt urval 
ointressant, och därmed var det inte nödvändigt med ett sannolikhetsurval.  

2.4 Genomförande 
Inför empiriinsamlingen kontaktades ett flertal bemanningsföretag, men intresset från 
deras sida att hjälpa till med att finna intervjupersoner var mycket lågt. Orsaken till 
det låga intresset kan möjligtvis vara att bemanningsföretagen inte ansåg sig ha till-
räckligt stor nytta av undersökningen, jämfört med den tid de skulle behövt lägga ner 
på att finna lämpliga intervjupersoner. På grund av det låga intresset har privata kon-
takter utnyttjats som komplement. Kontakten med en av intervjupersonerna förmed-
lades dock genom ett bemanningsföretag, och via denna intervjuperson kom tips om 
ytterligare en intervjuperson. Den tredje intervjupersonen förmedlades via privata 
kontakter.  

Med samtliga intervjupersoner upprättades först en kontakt via telefon eller e-mail, 
där syfte uppgavs och där en ungefärlig beskrivning av intervjuns tema gavs. Däref-
ter skickades intervjuguiden med frågorna ut till intervjupersonerna, för att de skulle 
kunna förbereda sig på bästa sätt. 

2.4.1 Fysisk intervju 
Att finna en lämplig plats för intervjuerna var en av svårigheterna, och bidrog till att 
flertalet intervjuer fick ske via e-mail. Eftersom personerna intervjuades om sin roll 
som bemanningsanställd och frågorna ibland var av känslig karaktär, utgjorde kund-
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företaget inte en lämplig plats för intervjun. Intervjun behövde också ske ostört, dels 
för att intervjupersonen skulle kunna slappna av, dels för att intervjun skulle spelas 
in. Lösningen blev, för en av intervjuerna, ett bokat grupprum på Södertälje biblio-
tek. Intervjun spelades in och transkriberades och den utskrivna intervjun skickades 
sedan till intervjupersonen för att denne skulle få gå igenom sina svar igen och göra 
ändringar om så önskades.  

2.4.2 Intervjuer via e-mail 
De som avsåg att svara på frågorna via e-mail, fick i och med utskicket av intervju-
guiden även individuella brev där de exempelvis blev påminda om att undersökning-
en var anonym samt en uppmaning att svara så utförligt som möjligt. I båda intervju-
er som genomfördes via e-mail har en viss uppföljning varit nödvändig för att få hän-
delser eller resonemang förtydligade eller utvecklade. Detta har då skett genom att 
ytterligare frågor skickats, även de via e-mail.  

2.4.3 Sammanställning av material 
Sammanställningen av intervjuerna har gjorts genom att materialet delats upp i olika 
teman, såsom bemötande, informationsflöde etc. För varje tema har intervjuperso-
nernas olika svar och resonemang ställts upp bredvid varandra, för att på så sett kun-
na jämföras och ge en nyanserad bild av problemen. 

2.4.4 Konfidentialitet 
Då intervjupersonerna delat med sig av personliga uppfattningar kring sin arbetssitu-
ation och arbetskamrater, var konfidentialiteten av stor betydelse i denna undersök-
ning. Konfidentialitet innebär att ingen ska kunna utläsa ur uppsatsen, vem som sagt 
eller gjort vad (Trost 2005). Detta tydliggjordes för intervjupersonerna innan inter-
vjun för att de inte skulle känna sig hindrade att dela med sig av viktiga åsikter och 
upplevelser.  

2.5 Kvalitet 
Eftersom den genomförda undersökningen var av kvalitativ art, är termerna reliabili-
tet och validitet av mindre betydelse. Reliabilitet innebär att undersökningen är till-
förlitlig, d.v.s. att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en sena-
re mätning (Trost). Med det tolkande synsätt som den kvalitativa forskningsansatsen 
innebär, utgår man ifrån att människor deltar i föränderliga processer och därmed kan 
man snarare förvänta sig olika resultat vid olika tidpunkter, menar Trost. Validitet 
innebär att frågorna ska mäta det som de är avsedda att mäta, något som inte är bety-
delsefullt i den här undersökningen eftersom det snarare är intervjupersonernas egna 
reflektioner och erfarenheter som är i fokus. 

Däremot är trovärdigheten av stor betydelse i kvalitativ forskning, anser Trost, och 
även ett av de största problemen. Det är viktigt att kunna visa att data och analyser är 
seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen, menar Trost. Det blir där-
med av yttersta vikt att tillvägagångssättet redovisas på ett tydligt sätt, för att läsaren 
ska kunna avgöra huruvida undersökningen är trovärdig eller inte. För att uppnå en 
god trovärdighet har samtliga intervjuer följts upp med precisionsfrågor eller sonde-
ringsfrågor då det rått osäkerhet kring tolkningen av svaren. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet inleds med en beskrivning av teorin om agent och principal, i syfte att ge en 
bild av den triangulära relationen mellan bemanningsföretag, bemanningsanställd 
och kundföretag. Därefter definieras termerna arbetsklimat och psykologiskt klimat 
samt vilka olika faktorer som inverkar på det psykologiska klimatet. Detta följs av en 
beskrivning av det psykologiska kontraktets olika dimensioner för att påvisa skillna-
den mellan psykologiska kontrakt för ordinarie anställda och tillfälligt anställda. 
Därefter ges en beskrivning av den perifera roll som bemanningsanställda ofta ham-
nar i, i förhållande till ordinarie personal, samt de problem som forskarna har kunnat 
identifiera i samband med detta. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Agentteorin 
Agentteorin handlar, menar Eisenhardt (1989), om relationen mellan en agent och en 
principal, där en part (principalen) delegerar arbete till annan part (agenten), som 
utför arbetet. I detta sammanhang är bemanningsföretaget både agent och principal. I 
förhållandet till kundföretaget är bemanningsföretaget agenten medan det är principal 
i förhållandet till den bemanningsanställde. Den bemanningsanställde är således 
agent gentemot bemanningsföretaget och även indirekt gentemot kundföretaget. Det-
ta innebär att det skapas multipla agentrelationer vilket illustreras i Figur 3.1. 

  
Figur 3.1: Illustration av trepartsförhållandet enligt agentteorin, P = Principal och A = 

Agent. 

Relationen mellan principalen och agenten kan beskrivas som ett kontrakt, vilket 
speglar relationen mellan tillgänglig information och risk, menar Rapp (1999). Efter-
som agenten och principalen ofta ingår kontraktet med olika bakgrundskunskap kän-
netecknas relationen av asymmetrisk information. Principalen vill att kontraktet ska 
utformas så att ett gott resultat är att vänta trots otillräcklig information och kunskap. 
Agenten har begränsad rationalitet och agerar även han efter sina egna intressen. En-
ligt Rapp betraktar teorin information som en produktionsfaktor och det innebär en 
kostnad att få tillgång till informationen. 

I relationen mellan en agent och en principal kan två olika problem uppstå, förklarar 
Eisenhardt. Det första innebär att principalen inte kan kontrollera att agenten beter 
sig på ett enligt principalen lämpligt sätt, och det här problemet uppstår då agentens 
och principalens mål står i konflikt till varandra samt då det är svårt för principalen 
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att granska vad agenten gör. Det andra problemet som kan uppstå är att agenten och 
principalen har olika riskpreferenser och därmed agerar på olika sätt.  

Ett kontrakt kan vara utformat på många sätt när det kommer till just risk, förklarar 
Rapp (1999). Ren riskdelning innebär att varken agent eller principal kan påverka 
slutresultatet. Om en part är riskneutral innebär det att denne tar på sig all risk. I det 
flesta fall vill dock båda parter i största möjliga mån undvika risker, vilket i kombi-
nation med att agentens agerande påverkar resultatet, innebär att kontraktet måste 
utformas så att det stimulerar till arbete som förbättrar resultatet. 

Agentteorin skiljer mellan beteendeorienterade kontrakt och resultatorienterade kon-
trakt. Beteendeorienterade kontrakt baseras, enligt Rapp, på beteende och belönar det 
personen i fråga gör, d.v.s. agenten har betalt för att närvara och inte för vad denne 
presterar. Resultatorienterade kontrakt belönar däremot efter prestation.  

Möjlighet till kontroll är ett fundamentalt koncept i relationen mellan principal och 
agent, anser Rapp (1999), men som sagt så är tillgång till information en kostnads-
fråga. Ett grundläggande antagande i agentteorin är dock att resultatet är kontroller-
bart för båda parter samt att de tolkar det på samma sätt. 

Om principalen inte innehar tillräcklig information (och möjlighet till kontroll), så 
kan moral hazard uppkomma, vilket innebär att agenten agerar på ett olämpligt sätt. 
Agentteorin föreslår olika sätt att undvika moral hazard, där ett alternativ är att agen-
ten betalar en viss del av den totala kostnaden. Ett annat alternativ är att principalen 
kräver ett visst agerande från agentens sida, som sedan kontrolleras. 

Oftast är kontrakt mellan agent och principal blandningar av beteendebaserade och 
resultatorienterade kontrakt, menar Rapp. Kontrakten kan då vara baserade på olika 
incitament, exempelvis genom att en agent väljs efter dennes beteende och person-
lighet, men senare kan resultatbaserade belöningssystem införas som stimulerar 
andra beteenden. 

Ett kontrakt löper över en period, och längden kan variera. Ett kortsiktigt kontrakt 
innebär, menar Rapp, att både principalen och agenten måste vara medveten om den 
andra partens intressen. Om en agent är missnöjd i ett långsiktigt kontrakt, kommer 
denne att försöka undvika arbete som principalen inte kan kontrollera, förklarar 
Rapp. 

3.2 Arbetsklimat 
Arbetsklimatet kan beskrivas som upplevd arbetsmiljö och enligt Baltes et al. (2009) 
är det ett abstrakt begrepp som kan förekomma på tre olika nivåer; individ-, grupp- 
eller organisationsnivå. Då den här uppsatsen utgår från den bemanningsanställdas 
perspektiv står arbetsklimatet på individnivå i fokus, vilket Baltes et al. definierar 
som psykologiskt klimat. Därför kommer termen psykologiskt klimat användas hä-
danefter.  

Centralt för konceptet om psykologiskt klimat är termen mening eller betydelse, i 
detta sammanhang betydelsen av arbetsmiljöer, menar James, Choi, Ko, McNeil, 
Minton, Wright och Kim (2008). Schulte, Ostroff och Kinicki (2006) förklarar det 
psykologiska klimatet som sättet organisationsmedlemmar uppfattar och skapar me-
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ning i psykologiska termer, utifrån organisatoriska policyer, aktiviteter och procedu-
rer. Vilka uppfattningar en individ har, är en del av dennes personliga system av vär-
deringar, och det är värderingarna som avgör vad som är viktigt och meningsfullt för 
individen i fråga, menar James et al. (2008). 

Locke (1976) menar dock att det finns fyra underliggande faktorer som påverkar det 
psykologiska klimatet. Dessa är (1) önskan om klarhet, harmoni och rättvisa, (2) 
önskan om utmaning, självständighet och ansvar, (3) önskan om stöd och underlät-
tande i arbetet samt erkännande, (4) önskan om varma och vänskapliga sociala rela-
tioner. Dessa faktorer samt personliga värderingar påverkar tillsammans det psyko-
logiska klimatet. 

James och James (1989) har utifrån Lockes faktorer samt Lazarus (1982, 1984) och 
Lazarus och Folkmans (1984) teori om att det finns en egen, generell faktor som 
speglar de underliggande klimatfaktorerna, utvecklat en hierarkisk modell (se figur 
3.2) av det psykologiska klimatet. Denna generella faktor kallas g-faktor och kan 
förklaras som en generell värdering av huruvida arbetsmiljön är fördelaktig eller 
skadlig  

 
Figur 3.2: Det psykologiska klimatets hierarkiska modell. Egen översättning av James 

och James, 1989, s. 741.  

 

för en enskild individs välbefinnande. James och James har dock i sin modell använt 
sig av något annorlunda benämningar på klimatfaktorerna: (1) Stöd från ledare, som 
handlar om hierarkiskt och psykologiskt inflytande, förtroende för chefer, interaktion 
med chefer etc. (2) Rollstress och avsaknad av harmoni, vilket handlar om rollkon-
flikt, organisationsidentifiering, överbelastning, tvetydighet i roller etc. (3) Utmaning 
och självständighet, vilket handlar om arbetets betydelse, variation och utmaning. (4) 
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Samarbete, värme och vänskaplighet inom arbetsgruppen, vilket även inkluderar an-
svar för effektivitet.  

James och James (1989) menar att människors uppfattning om arbetsmiljön avgör 
hur de reagerar på denna miljö, och uppfattningen speglar den grad av fördelaktighet 
eller skada som individen upplever av att befinna sig i arbetsmiljön. 

3.3 Det psykologiska kontraktet 
Vid sidan av det formella anställningskontrakt som gäller mellan parterna i ett an-
ställningsförhållande, finns det så kallade psykologiska kontraktet vilket syftar på 
den subjektiva tolkningen av ömsesidiga löften och åtaganden (Isaksson & Bellaagh 
2005). Dessa åtaganden kan vara både skrivna, uttalade och outtalade och de kan 
förändras i och med förändringar på arbetsplatsen och i relationer mellan anställda 
och chefer. Dessa ömsesidiga löften och åtaganden kan röra arbetsprestation, lön, 
anställningstrygghet och karriärutveckling. Liksom namnet kontrakt antyder kan det 
psykologiska kontraktet brytas av någon av parterna. Hur väl det psykologiska kon-
traktet uppfylls är också av betydelse liksom dess innehåll, menar Isaksson och Bel-
laagh. 

Isaksson och Bellaagh beskriver några viktiga skillnader i det psykologiska kontrak-
tet, beroende på om det gäller en tillsvidareanställning eller en tillfällig anställnings-
form. Dels förknippas en tillsvidareanställning med ett längre tidsperspektiv än en 
tillfällig anställning, dels innebär det ett mer omfattande utbyte av olika åtaganden, 
medan den tillfälliga anställningen handlar om ett tydligare och mer begränsat utby-
te. 

McLean Parks, Kidder och Gallagher (1998) belyser åtta olika dimensioner av det 
psykologiska kontraktet, vilka skiljer sig åt beroende på anställningsform. Dessa di-
mensioner är (1) stabilitet, (2) omfattning, (3) påtaglighet, (4) fokus, (5) tidsperspek-
tiv, (6) partikularism, (7) multipla agentrelationer och (8) frivillighet. McLean Parks 
et al. menar att dessa har olika effekt på beteenden och attityder med anknytning till 
extra-role behavior och commitment, som är två snarlika termer. George, Levenson, 
Finegold och Chattopadhyay (2010) definierar extra-role behavior som den beman-
ningsanställdes villighet att prestera utöver det som är avtalat, utan att vara säker på 
att få något i gengäld. Commitment handlar enligt Galais och Moser (2009) om stabi-
litet, lojalitet och att känna sig som en del av organisationen. 

3.3.1 Stabilitet 
Stabiliteten (stability) av det psykologiska kontraktet beror på huruvida villkoren är 
statiska eller föränderliga. Ett stabilt psykologiskt kontrakt kräver förhandlingar vid 
förändringar, medan ett mindre stabilt kontrakt kan tolkas om utan några förhand-
lingar. Ett dynamiskt psykologiskt kontrakt inger förtroende i relationen mellan kon-
traktsparterna, då en part kan visa sig pålitlig och villig att följa kontraktets avsikt 
snarare än dess ord. Fasta anställdas psykologiska kontrakt kännetecknas av att vara 
föränderliga på detta sätt, medan tillfälliga anställningsformer kännetecknas av stabi-
la psykologiska kontrakt. 
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3.3.2 Omfattning 
Det psykologiska kontraktets omfattning (scope) handlar om hur tydlig gränsen mel-
lan arbetsliv och privatliv är, då vissa tjänster innebär att personen kan koppla bort 
arbetet så fort denne lämnar arbetsplatsen. Andra tjänster innebär ett sådant ansvar att 
det inte går att dra en tydlig gräns mellan privatliv och arbetsliv, och detta psykolo-
giska kontrakt är således mer omfattande än det förstnämnda. Typiskt för tillfälligt 
anställda är ett mindre omfattande psykologiskt kontrakt, vilket McLean Parks et al. 
(1998) kopplar samman med att tillfälligt anställdas ofta har ett mindre commitment 
till kundföretaget. De menar även att ju mindre omfattande kontraktet är, desto mind-
re kommer personen i fråga identifiera sig organisationen där denne arbetar. 

3.3.3 Påtaglighet 
Påtaglighet (tangibility) handlar om hur pass konkret utformade villkoren gällande 
förväntningar, potentiella förmåner etc. i det psykologiska kontraktet är och hur lätt 
det är för en tredje part att urskilja dem. Med andra ord, ett kontrakt som är konkret 
formulerat är svårt att göra subjektiva tolkningar av.  Enligt McLean Parks et al. är 
tillfälligt anställdas psykologiska kontrakt mer konkreta än fast anställdas, och ett 
mer konkret kontrakt innebär ett mindre engagemang i form av det s.k. extra-role 
behavior från den anställdes sida. McLean Parks et al. menar även att ju tydligare 
utformat ett psykologiskt kontrakt är, desto lättare är det för utomstående att urskilja 
kontraktets villkor, och desto mer influerar det därmed andras psykologiska kontrakt. 
Olika händelser i en organisation, exempelvis att man börjar använda sig av fler till-
fälligt anställda än tidigare, kan föra med sig en omvärdering av psykologiska kon-
trakt, menar McLean Parks et al. 

3.3.4 Fokus 
Den fjärde dimensionen som spelar in är det psykologiska kontraktets fokus (focus), 
vilket handlar om hur stor roll sociala aspekter, såsom lojalitet och vänskap, spelar i 
jämförelse med ekonomiska aspekter, såsom lön och förmåner. Enligt McLean Parks 
et al. fokuserar psykologiska kontrakt för tillfälligt anställda mindre på sociala aspek-
ter än vad kontrakt för fast anställda gör, vilket i sin tur innebär ett mindre commit-
ment och extra-role behavior för tillfälligt anställda.   

3.3.5 Tidsperspektiv  
Tidsperspektiv (time frame) handlar dels om huruvida det psykologiska kontraktet 
förväntas vara kortsiktigt eller långsiktigt (duration), dels om tidsperspektivet är tyd-
ligt definierat eller inte (precision), d.v.s. säkerheten kring dess kortsiktighet eller 
långsiktighet. Psykologiska kontrakt för tillfälligt anställda har generellt sett ett kor-
tare tidsperspektiv och tydligare ramar än de för fast anställda. Kortsiktiga kontrakt 
innebär lägre commitment och identifiering med organisationen, menar McLean 
Parks et al.. Ett långsiktigt kontrakt för en tillfälligt anställd kan dock leda till en 
rollkonflikt för personen i fråga. 

3.3.6 Partikularism 
Den sjätte dimensionen är partikularism (particularism), d.v.s. till vilken grad re-
sursutbytet i det psykologiska kontraktet är unikt och icke-substituerbart, med andra 
ord huruvida parternas specifika kunskaper och förmågor är viktiga komponenter i 
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utbytet eller inte. För tillfälliga anställningar är det oftast viktigt att personen i fråga 
har relativt generella kunskaper som lätt är utbytbara, eftersom fördelen för arbetsgi-
varen just är flexibiliteten att kunna anställa och säga upp personal på ett okomplice-
rat sätt. Om en tillfälligt anställd innehar kunskaper som gör att denne inte är lätt att 
ersätta, försvagas denna flexibilitet, menar McLean Parks et al (1998). Psykologiska 
kontrakt för tillfälligt anställda har således ofta en lägre partikularism än de för fast 
anställda. Låg partikularism eller hög substituerbarhet är något som karaktäriserar 
bemanningsbranschen. Enligt Garsten (1999) innebär det att en bemanningsanställds 
erfarenhet och kunskap kan ersättas relativt enkelt idag, och bemanningsanställdas 
kunskaper köps och säljs därmed precis som vilken vara som helst. Garsten påpekar 
dock att det finns en tydlig paradox när det gäller hur denna anställningsform kon-
strueras och marknadsförs. Samtidigt som substituerbarhet är viktigt och något som 
karaktäriserar bemanningsbranschen, så framhålls även fördelarna med att beman-
ningsföretagen kan bistå med unik och specialiserad kunskap.  

3.3.7 Multipla agentrelationer 
Ytterligare en dimension är huruvida en anställningsform utgör multipla agentrela-
tioner (multiple agency), vilket är fallet enligt McLean Parks et al. (1998) för vissa 
tillfälligt anställda såsom bemanningsanställda, genom att personen i fråga har sam-
tidiga förpliktelser till fler än en part. Newton-McClurg (1996) menar att commit-
ment till bemanningsföretaget och kundföretaget är positivt relaterade. Han menar att 
det skapas positiva synergieffekter, särskilt då det finns en kongruens mellan de båda 
psykologiska kontraktens normer, värderingar och förväntningar. Finns det en brist i 
kongruensen, kan det dock leda till rollkonflikter för personen i fråga. McLean Parks 
et al. menar dock att om det psykologiska kontraktet betonar sociala aspekter mer än 
ekonomiska, så dämpas effekten som multipla agentrelationer har på rollkonflikter. 

3.3.8 Frivillighet 
Den sista dimensionen är frivillighet (volition), vilket syftar på hur den anställde upp-
fattar sitt deltagande i hur det psykologiska kontraktet utformats, d.v.s. hur stor för-
handlingskraft och hur stora valmöjligheter denne haft. Denna uppfattning kan skilja 
sig åt hos tillfälligt anställda, beroende på om personen i fråga föredrar tillfälliga 
anställningar eller inte, och en större frivillighet leder till ett större commitment, till-
fredsställelse och extra-role behavior, menar McLean Parks et al. Chambel och Cas-
tanheira (2006) har i stället kommit fram till att de som arbetar ofrivilligt som be-
manningsanställda och skulle föredra en fast anställning, ofta utvecklar starka band 
och engagerar sig socialt och känslomässigt i kundföretaget. De som arbetar som 
bemanningsanställd frivilligt, utvecklar inte dessa starka band utan det handlar snara-
re om enbart ett ekonomiskt utbyte, anser Chambel och Castanheira.  

Även George et al. har kommit fram till att bemanningsanställda som vill ha en fast 
tjänst så fort som möjligt tenderar att engagera sig mer i kundföretaget än de som 
föredrar att arbeta som bemanningsanställd, vilka istället engagerar sig mer i beman-
ningsföretaget. De som arbetar som bemanningsanställd i syfte att hitta det bästa 
permanenta arbetet, tenderar även de att knyta starkare band till bemanningsföretaget 
än till kundföretaget. 
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Probst (2000) menar att för dem som utvecklat starka band, eller känner ett commit-
ment till kundföretaget, innebär en ökad osäkerhet exempelvis i samband med att 
uppdraget snart kan ta slut, ett försämrat välbefinnande för individen i fråga. Com-
mitment till kundföretaget har alltså olika effekt på den bemanningsanställdes välmå-
ende beroende på exempelvis osäkerhet. Att avsluta ett uppdrag och påbörja ett nytt 
har även det visat sig ha negativ effekt på en bemanningsanställds välmående, då 
denne utvecklat starka band med det förra kundföretaget, menar Galais och Moser 
(2009). En liknande relation till bemanningsföretaget har däremot motsatt inverkan 
på den bemanningsanställdes välmående då ett nytt uppdrag står i antågande, påpekar 
Galais och Moser. Detta beror på att dessa personer är de som föredrar denna anställ-
ningsform och uppskattar den flexibilitet och frihet som den innebär. För dem är ett 
nytt uppdrag ofta välkommet, menar Galais och Moser. 

Enligt Garsten (1999) visar många intervjuer med bemanningsanställda att de ofta 
vill ha en fast anställning, främst i syfte att ge dem en finansiell trygghet, men arbetet 
som bemanningsanställd kan även vara ett sökande efter drömjobbet. Många har bli-
vit erbjudna fast anställning hos kundföretaget men tackat nej då arbetet inte motsva-
rade deras förväntningar, menar Garsten. Rogers (1996) kallar personer som föredrar 
tillfälliga anställningar för career temps. En career temp har lång erfarenhet från 
bemanningsbranschen och är mycket yrkeskunnig. De har skaffat sig ett gott rykte 
och kan i princip räkna med att alltid ha ett arbete att gå till.  

McLean Parks et al. (1998) förklarar att frivilligheten reglerar förhållandet mellan de 
övriga dimensionera i det psykologiska kontraktet och den anställdes beteende och 
attityder när det gäller tillfredsställelse, commitment, förtroende, identifiering och 
prestationer. Detta illustreras i figur 3.3 nedan. 

 
Figur 3.3. Modellen för psykologiska kontrakt. Egen översättning av McLean 

Parks et al. 1998, s.717 

Ett psykologiskt kontrakt som är omfattande, d.v.s. innebär stort ansvar, och som 
samtidigt kännetecknas av begränsad frivillighet kan ge personen ifråga en känsla av 
orättvisa och ett oberättigat intrång på dennes privatliv, påpekar McLean Parks et al. 
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Därmed kan två personers beteenden och attityder skilja sig åt, trots att de har samma 
arbete med samma ansvar, eftersom de kan ha olika syner på frivilligheten i det psy-
kologiska kontraktet. 
 
Denna sista dimension, frivilligheten, gör tolkningen av det psykologiska kontraktet 
mer problematisk, då slutsatserna om hur de andra dimensionerna påverkar beteen-
den när det gäller tillfälligt anställda, i slutändan beror på frivilligheten i det psyko-
logiska kontraktet. 

3.4 Bemanningsanställda som perifer arbetskraft 
Resultatet av en flexibel arbetsmarknad, är en uppdelning av arbetskraft i kärna och 
periferi, menar Harvey (1989). Kärnan i organisationen är de personer som är fast 
anställda på heltid. De har en större anställningstrygghet samt goda möjligheter till 
befordran och vidareutbildning, generösa pensioner och andra anställningsförmåner.  

Bland den perifera arbetskraften skiljer Harvey mellan två olika subgrupper, där den 
ena utgörs av heltidsanställda med färdigheter som är lättillgängliga på arbetsmark-
naden, såsom sekreterare och andra kontorsanställda som utför mer rutinbaserat arbe-
te. Den andra subgruppen inkluderar deltidsanställda, tillfälligt anställda och kon-
traktsanställda, d.v.s. temporär arbetskraft med mindre anställningstrygghet än den 
första subgruppen. Garsten (1999) menar att med detta synsätt så porträtteras en flex-
ibel arbetsmarknad som fördelaktigt för kundföretaget och dess kärnarbetskraft, men 
mindre fördelaktigt för den perifera arbetskraften. 

Garsten använder sig av antropologen Turners (1977, 1982) begrepp liminalitet i ett 
sätt att beskriva situationen för tillfälligt anställda. Som antropolog talade Turner om 
övergången mellan olika faser i livet och att övergångsfasen utgjorde en situation 
präglad av liminalitet, d.v.s. en position mellan två tydligt definierade kulturella och 
sociala tillstånd. Garsten applicerar detta synsätt på tillfälligt anställda genom att 
betrakta dem som mitt emellan två sociala strukturer, i en övergångsposition. Det kan 
exempelvis vara en väg till fast anställning eller karriärbyte, eller en utforskande pe-
riod i livet när det gäller arbete. Det kan dock lika gärna leda till en återvändsgränd, 
följd av en känsla av otillräcklighet på arbetsmarknaden. 

Det är enligt Garsten inte ovanligt att en bemanningsanställd marginaliserar sig själv, 
genom att säga ”jag är bara bemanningsanställd”. Detta, menar Garsten, kan exem-
pelvis vara ett uttryck för en känsla av utanförskap, en ursäkt för att inte vara så in-
satt i kundorganisationen eller ett sätt att inte behöva jobba övertid. Det kan även 
vara ett uttryck för att man som bemanningsanställd inte vill engagera sig alltför 
mycket i sociala relationer och konflikter på arbetsplatsen. Att vara bemanningsan-
ställd innebär således både frihet och begränsning. Garsten menar dock att den frihet 
bemanningsanställda har, nämligen att välja när och var de vill arbeta, är en frihet 
som sällan utnyttjas. Det är snarare potentialen än den faktiska upplevelsen som at-
traherar. 

Bauman (1995, 1996) menar att tillfälligt anställda ses som främlingar i organisatio-
nen utan socialt inflytande eftersom de förväntas stanna endast en begränsad period. 
Övrig personal vet för lite om dem för att ha något mer än en ytlig och likgiltig rela-
tion till dem, anser Bauman (1995, 1996). Samtidigt menar Garsten (1999) att den 
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liminalitet som karaktäriserar bemanningsanställdas situation kan fungera som gro-
grund för kulturell och social kreativitet i organisationen, som i sin tur kan generera 
nya modeller, symboler, identiteter och ambitioner. 

Gossett (2006) har genomfört en studie bland bemanningsanställda för att ta reda på 
hur kommunikation och kontroll fungerar i det trepartsförhållande som uppstår mel-
lan kundföretag, bemanningsanställd och bemanningsföretag. Studien visade att de 
ofta faller emellan de två organisationernas kontrollsystem. Detta kan leda till explo-
atering av bemanningsanställda samtidigt som det kan ge dem ökad makt över sin 
arbetssituation, menar Gossett. När bemanningsanställda befinner sig mellan två 
oförenliga managementsystem, blir vissa personer tveksamma och väljer att aldrig 
agera på eget initiativ, då man är osäker på sina rättigheter och inte vill göra något 
fel. Denna osäkerhet kan resultera i att personen känner sig maktlös och har svårt att 
säga nej både till krav från bemanningsföretaget och från kundföretaget. Andra per-
soner väljer att dra nytta av detta organisatoriska kaos genom att agera enligt sina 
egna intressen, och då följa de instruktioner som innebär egen vinning, oavsett om de 
kommer från bemanningsföretaget eller kundföretaget och oavsett om instruktioner-
na går emot den andra organisationens önskemål eller policy. Gossett menar att den 
bemanningsanställde därmed finner ett sätt att anpassa sig till de båda management-
systemen, genom att rätta sig efter de regler och normer som passar dennes egna be-
hov för tillfället. 

Något annat som framkom i Gossetts studie var att information om hur den beman-
ningsanställde skötte sitt uppdrag, oftast gick via bemanningsföretaget. Var kundfö-
retaget missnöjd med en inhyrd persons prestation tog man kontakt med bemannings-
företaget som i sin tur framförde klagomålet till personen ifråga. Att förmedla infor-
mation angående prestationer på arbetet genom en tredje part försvagar kontrollsy-
stemet ytterligare menar Gossett (2006). Den bemanningsanställde kan inte bemöta 
kritiken och kanske inte heller erhålla den information som behövs för att denne ska 
kunna förändra sitt beteende.  

3.5 Sammanfattning 
Kapitlet inleds med en beskrivning av agentteorin, vilken förklarar relationen mellan 
agent och principal och de problem som kan uppkomma i en vanlig agentrelation, 
d.v.s. mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Här illustreras också den 
triangulära relationen och de multipla agentrelationer som uppkommer då företag hyr 
in personal från bemanningsföretag. Detta avsnitt syftar till att ge en bild av den dua-
litet som den bemanningsanställde måste förhålla sig till i sin roll som agent åt två 
principaler.  

I nästkommande avsnitt definieras arbetsklimat, eftersom det är hur uppfattningen 
om hur detta påverkas som uppsatsen avser att besvara. Här förklaras att med arbets-
klimat i den här uppsatsen menas psykologiskt klimat, för att förtydliga att det är de 
bemanningsanställdas individuella upplevelser som står i fokus. Avsnittet tar upp de 
faktorer som påverkar det psykologiska klimatet, vilka användas som teoretisk grund 
i analysen.  

Sedan beskrivs det så kallade psykologiska kontraktet, vilket innebär de subjektiva 
tolkningar av ömsesidiga löften och åtaganden som görs av parterna i en anställ-
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ningsrelation. Åtta dimensioner av det psykologiska kontraktet tas upp, som alla på-
verkar anställdas attityder och beteenden. Avsnittet fokuserar på hur dessa dimensio-
ner skiljer sig beroende på om det gäller ett psykologiskt kontrakt för en tillfälligt 
anställd eller en fast anställd. Avsnittet syftar till att ge en bild av den speciella situa-
tion som den bemanningsanställde befinner sig i, samt för att i analysen kunna för-
klara orsakerna till varför de bemanningsanställda upplever arbetsklimatet på ett visst 
sätt. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om den perifera roll som bemanningsanställda ofta 
hamnar i och de konsekvenser som detta kan föra med sig. Avsnittet syftar till att ge 
en mer konkret bild av de bemanningsanställdas situation baserad på tidigare forsk-
ning. 
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4 Att vara bemanningsanställd  

För att ge en överskådlig bild av empirin, inleds detta kapitel med en presentation av 
intervjupersonerna. Därefter behandlas några olika teman som vid intervjuerna visa-
de sig vara centrala. 

4.1 Intervjupersonerna 
De intervjuade personerna är alla kvinnor som är mellan tjugosex och fyrtiotvå år 
gamla och arbetar inom kontor och administration som bemanningsanställd. Alla är 
anställda av olika bemanningsföretag. Intervjupersonernas olika yrken är reskontra-
handläggare, ekonomiassistent samt administratör/sekreterare. Utbildningen hos de 
intervjuade varierar, då de har alla en gymnasieexamen, men en av de intervjuade har 
en högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap och en annan har en folkhögskoleut-
bildning inom logistik.  

Två av de intervjuade bor och arbetar i stockholmsområdet medan en bor och arbetar 
på Gotland, men bemanningsföretaget hon är anställd av finns i Stockholm. 

Tiden som de intervjuade varit på nuvarande uppdrag varierar mellan tre och femton 
månader. Personen som varit på nuvarande uppdrag i femton månader har inte haft 
några tidigare uppdrag, medan de andra två har lång erfarenhet som bemanningsan-
ställda. En av dem har haft alla sina uppdrag hos ett och samma kundföretag, vilket 
är ett stort industriföretag med många avdelningar.  

De arbetar alla på avdelningar med få bemanningsanställda. Två av de intervjuade är 
de enda på sin avdelning som är anställda via bemanningsföretag, däremot arbetar en 
av dem på en avdelning där det också finns många datakonsulter. En annan av de 
intervjuade har två kollegor som också är bemanningsanställda. 

De intervjuade uppger alla olika anledningar till att de arbetar som bemanningsan-
ställda. En av dem uppger att hon tycker det är kul att komma ut till olika arbetsplat-
ser och få erfarenhet samtidigt som hon föredrar den möjlighet som bemanningsan-
ställningen ger att lättare kunna byta arbetsplats om man så skulle önska. En annan 
av de intervjuade fann en annons via arbetsförmedlingen om ett uppdrag för ett halv-
år, vilket för henne var perfekt då hon tänkte ta ett halvårs uppehåll i studierna. Hon 
fick sedan erbjudande om förlängning och bestämde sig för att stanna ett tag till. För 
en annan av de intervjuade var anledningen att hon inte fick arbete på något annat 
sätt. Sedan har hon fortsatt arbeta för samma bemanningsföretag, då hon trivs bra 
med sin chef där. Den första mars i år blev hon fast anställd hos bemanningsföreta-
get. 

4.2 Bemötande 
När det gäller bemötande på kundföretagen, skiljer det sig mellan olika uppdrag, 
menar de som har erfarenhet från flera uppdrag. De anser alla att de blir bra bemött 
av ordinarie personal på nuvarande uppdrag. En av personerna tycker dock att det 
känns som att den ordinarie personalen fortfarande ser henne lite som en nykomling 
trots sina femton månader på samma uppdrag. Hon tror detta kan bero på att hon inte 
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har alla de arbetsuppgifter som ordinarie personal har, och att hon därmed inte kan 
lika mycket. Däremot upplever hon att alla varit väldigt trevliga och hjälpsamma 
redan från sin första dag på uppdraget. Hon blir även inbjuden när det ordnas sociala 
aktiviteter i form av exempelvis jul- och sommarfester, men detta är inte alltid helt 
självklart: 

Det är chefen som brukar ta initiativet och bjuda in mig. I början, när de först tog in 
konsulter var det lite tveksamt om vi skulle få vara med och ta del av Sergels ”triv-
selkassa”. Chefen har sagt att vi ska vara som en del av ”gänget” och självklart få 
vara med på alla aktiviteter men inför varje fest eller aktivitet får jag alltid frågan av 
någon fast anställd: ”Ska ni också få vara med?” (Intervjuperson A, 20111) 

Hon upplever också att det finns intresse för henne som person och inte bara som 
resurs. Bland den ordinarie personalen tror hon detta har att göra med att de insett att 
de bemanningsanställda behövs, då arbetsbelastningen annars skulle bli för stor för 
de ordinarie. Chefen på kundföretaget är nyfiken på vad hon vill göra i framtiden och 
vill gärna hjälpa henne att hitta rätt. Hon känner även att hennes prestationer upp-
skattas av chefen. Från den ordinarie personalens håll känner hon inte av någon upp-
skattning, något som hon tror beror på att arbetet i sig är väldigt individuellt. Hon 
tillägger dock att hon heller inte känner sig ouppskattad.  

En annan av de intervjuade upplever en stor skillnad mellan nuvarande uppdrag och 
tidigare uppdrag, särskilt sitt förra: ”Där var man konsult, ingenting annat, och blev 
behandlad därefter” 2. Exempelvis då de hade en ergonom på besök på avdelningen 
för att gå igenom de anställdas arbetsplatser, så hoppade man över hennes arbets-
plats, på grund av att hon var bemanningsanställd. När det var dags för jullunch var 
det tveksamt om hon skulle få följa med, då hon fick höra att bemanningsanställda 
egentligen inte fick följa med, men att ett undantag gjordes för henne. Hon upplevde 
dock att för bemanningsanställda på andra avdelningar var det inga problem.  

Hon hade även tidigare ett uppdrag på samma avdelning som hon är nu, men den 
gången tyckte hon sig bli sämre bemött. Hon hade exempelvis inget eget skrivbord 
eller dator, men fick ibland använda en plats som egentligen tillhörde en av de ordi-
narie som bara jobbade deltid. Om någon var sjuk kunde hon använda dennes arbets-
plats, men ibland hände det att hon vara utan skrivbord och dator en hel dag. Själv 
framhåller hon vikten av att de fått en ny chef som hon tyckte var bättre än den gam-
la. Dessutom menar hon att när hon kom tillbaka till den här avdelningen kände hon 
alla redan, vilket även det gjorde situationen lättare. Nu känner hon sig bättre be-
handlad och hon känner att det hon gör uppskattas. Hon tillägger dock att eftersom 
hon blivit så mycket sämre behandlad på tidigare uppdrag, så tycker hon att allt annat 
är bättre. Hade hon haft uppdrag tidigare som fungerat bra hade kanske nuvarande 
uppdrag känts mindre bra, då hon menar att det helt beror på vad man relaterar till.  

En annan av de intervjuade är nöjd och anser sig bli bra bemött av alla och hon kän-
ner även att hennes prestationer uppskattas, både av chefen på kundföretaget och 
ordinarie anställda. Vissa personer, menar hon, ser henne dock endast som resurs 
medan andra även visar intresse för henne som person. På sitt nuvarande uppdrag, 
                                                
1 Intervjuperson A, bemanningsanställd, e-mail den 3 maj 2011. 
2 Intervjuperson B, bemanningsanställd, intervju den 14 april 2011. 
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som hon innehaft i sex månader, blir hon inte inbjuden till några sociala aktiviteter, 
men däremot har hon blivit det på tidigare uppdrag, då initiativ tagits av chefer och 
kollegor på kundföretagen. 

4.3 Informationsflöde 
Det informella informationsflödet, så kallat ”skvaller” som förekommer i olika slags 
sammanhang, exempelvis vid fikat, i samband med möten o.s.v., anser alla intervju-
personer sig vara en del av. En av de intervjuade upplever att hon är mer uppdaterad 
än andra på sin avdelning, då hon har haft många olika uppdrag inom samma företag 
och därmed har många kontakter inom företaget, samt bra koll på vad som händer. 
Hon menar att det oftast är hon som informerar övriga på avdelningen om vad som 
händer i företaget. Hon upplever samma sak på sitt nuvarande uppdrag när det gäller 
det formella informationsflödet. På tidigare uppdrag har det varit annorlunda, då hon 
t.ex. inte funnits med i utskickslistor för informationsmail. Dock har kollegorna då 
sett till att vidarebefordra sådant som de ansåg att hon behövde få veta. Hon upplev-
de ändå vissa problem med detta, då hon exempelvis inte alltid fick reda på vilka 
som börjat och slutat o.s.v. Det innebar dock inga större problem för henne att utföra 
sitt arbete, däremot menar hon att utanförskapet som detta uppdrag innebar för hen-
ne, gjorde att det blev jobbigare att arbeta, att det påverkade henne som person, vilket 
hon tror i längden kan påverka det arbete man utför. 

När det gäller det formella informationsflödet, hade en annan av intervjupersonerna 
under de första månaderna inte tillgång till all information som de ordinarie anställda 
hade, men så småningom såg chefen på kundföretaget till att hon fick behörighet till 
allt. Nu får hon alla utskick, nyhetsbrev och har tillgång till intranätet. Hon får även 
vara med på möten, såvida inte mötet endast kommer att handla om sådant som hon 
inte arbetar med.   

4.4 Konflikter 
I en av intervjuerna kom ämnet konflikt upp och en stor del av intervjun kom att 
handla om just detta. Personen hamnade in en konflikt på ett tidigare uppdrag med en 
av de ordinarie anställda, då hon ansåg att den här personen var alltför kontrolleran-
de. Eftersom hon hade flera års erfarenhet inom samma typ av arbete, ansåg hon sig 
klara av sitt arbete bra på egen hand, men tyckte at den här personen blandade sig i 
allt hon gjorde, men till slut sa hon ifrån. Deras chef tog dem åt sidan, de löste pro-
blemet och allt fungerade bra i efter det. I samband med att uppdraget tog slut någon 
månad senare kom hennes chef från bemanningsföretaget på besök, och de båda che-
ferna hade då ett samtal.  

De sa att jag inte passade in i gruppen, att jag var aggressiv och att det var mitt fel att 
de övriga bråkade. Ingen hade sagt något till mig eller till någon annan på avdelning-
en för de blev lika förvånade som jag. Efter mötet är det bara [chefen på bemannings-
företaget] som har pratat med mig, chefen [på kundföretaget] sa aldrig något om det-
ta till mig. (Intervjuperson B, 20113) 

                                                
3 Intervjuperson B, bemanningsanställd, e-mail den 19 april 2011 
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Chefen på bemanningsföretaget ogillade att hon inte vänt sig till bemanningsföreta-
get i samband med konflikten. Intervjupersonen menar att chefen där anser att man 
som bemanningsanställd inte ska vara ensam i problemen, utan att man ska ta den 
hjälp som finns. Hon tycker att hennes chef på bemanningsföretaget är mycket bra att 
ha att göra med och alltid ställer upp, men själv känner hon att hon inte ville blanda 
in bemanningsföretaget, utan lösa problemet själv. Hon menar att anledningen är att 
hon är rädd om sitt jobb. Detta kände hon var ett dilemma för henne som beman-
ningsanställd, huruvida bemanningsföretaget skulle blandas in eller om hon skulle 
försöka lösa problemet själv. 

4.5 Dualitet 
Dilemmat som intervjupersonen ovan talade om, har också att göra med den dualitet 
som kännetecknar den triangulära anställningsrelationen, d.v.s. att det är två olika 
organisationer som man arbetar för. Intervjupersonen talade om detta i samband med 
samtalet om konflikthantering. 

Det kan ju vara svårt att jobba som bemanningsanställd, man har ju två sidor av det. 
Dels så ska du visa vad du kan på företaget och du ska samtidigt vara, alltså, visa dig 
så himla duktig eftersom du har ett företag bakom dig som du ska visa upp. (Inter-
vjuperson B, 20114) 

Hon menar att om hon gör ett dåligt jobb, så får bemanningsföretaget dåligt rykte, 
något som hon vill undvika, särskilt på senare tid då hon mer och mer börjat identifi-
era sig själv som en representant för bemanningsföretaget. 

Den intervjuperson som innehaft samma uppdrag i snart ett och ett halvt år identifie-
rar sig mer med kundföretaget än med bemanningsföretaget. Orsaken till detta tror 
hon har att göra med att bemanningsföretaget finns i Stockholm, medan hennes upp-
drag finns på Gotland, där hon också bor. Bemanningsföretaget har hon bara kontakt 
med ibland, och då via e-mail. Hennes nuvarande chef på bemanningsföretaget har 
hon inte träffat då det var en annan chef när hon anställdes. Ibland bjuder beman-
ningsföretaget in till mingel eller biokväll i Stockholm, men detta äger oftast rum på 
vardagar vilket gör att hon inte haft möjlighet att delta. 

En annan av intervjupersonerna anser att hon alltid identifierar sig med kundföreta-
gen, något som hon tror beror på att hon alltid haft långa uppdrag. Under sina tio år 
som bemanningsanställd har hon haft fyra uppdrag.  

4.6 Fördelar och nackdelar som bemanningsanställd 
De intervjuade personerna trivs på sina nuvarande uppdrag, men har ändå en del 
åsikter kring situationen som bemanningsanställd. 

En av de intervjuade upplever det som svårt att få utmaningar som bemanningsan-
ställd, då man ofta hamnar på ett uppdrag som kräver just den kompetens som man 
har och det är svårt att få gå utbildningar osv. Hon menar att man kommer i kläm 
som bemanningsanställd, om man är på ett längre uppdrag. Hon tycker dock att hon 
haft tur då bemanningsföretaget betalat en del utbildningar. 

                                                
4 Intervjuperson B, bemanningsanställd, intervju den 14 april 2011. 
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En annan erfarenhet hon har är att om man har ett uppdrag på ett företag där det sker 
omorganisationer, behöver man som bemanningsanställd inte vara så delaktig i des-
sa: ”Du har din anställning på bemanningsföretaget oavsett vad som händer” (Inter-
vjuperson C, 20115). Om hon däremot skulle hamna på ett uppdrag där hon verkligen 
trivs och där hon känner att hon utvecklas, skulle hon vilja ha en fast anställning där. 
Annars tycker hon att det är roligt att få röra på sig med jämna mellanrum, se nya 
arbetsplatser och träffa nya människor.  

Fördelen med att vara bemanningsanställd är att det är lärorikt att arbeta på många 
olika ställen, anser en av de intervjuade. Eftersom hon varit på ett och samma före-
tag, men på många olika avdelningar, har det gett henne en bättre bild av företaget 
samt ett stort kontaktnät. Den största nackdelen tycker hon är att man inte har en fast 
punkt och inte heller några ”riktiga” arbetskollegor. Sedan hon skaffat hus och familj 
tycker hon att det har blivit jobbigare att arbeta som bemanningsanställd, eftersom 
hon inte kan vara säker på att alltid ha ett jobb. 

Detta är något som en annan av de intervjuade håller med om. Hon tycker det är job-
bigt att inte veta hur länge hon får vara kvar, om det handlar om några månader eller 
flera år. När hon först anställdes var kontraktet på ett halvår, och syftet var att avlasta 
ordinarie personal, men eftersom arbetsbelastningen fortsatte att vara densamma har 
kontraktet förlängts flera gånger. Hon tycker det är tråkigt att de inte fastanställer 
istället. Trots att hon nu letar efter en fast tjänst, skulle hon inte tacka ja om hon fick 
erbjudande om en fast anställning på kundföretaget där hon nu arbetar, av anledning-
en att hon tycker arbetet är enformigt och vill komma vidare i yrkeslivet. 

4.7 Sammanfattning 
För att ge en mer överskådlig bild av intervjupersonerna och deras upplevelser har en 
sammanställning gjorts av intervjupersonernas åsikter och erfarenheter knutna till de 
teman som behandlats i detta kapitel. Se tabell 4.1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Intervjuperson C, bemanningsanställd, e-mail den 20 april 2011. 
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Intervjuperson A, 26 år, 
reskontrahandläggare. 

 

Intervjuperson B, 31 år, 
ekonomiassistent. 

 

Intervjuperson C, 42 år, 
administra-
tör/sekreterare. 

 
Bemötande 

 

Mycket bra, men behandlas  
fortfarande som en nykom-
ling efter 15 mån. 

 

Bra på nuv. uppdrag, men 
kände sig orättvist behand-
lad på flera av sina tidigare 
uppdrag.  

 

Bra. Blir dock ej inbjuden 
till sociala aktiviteter på 
nuv. uppdrag. 

 

Informations-
flöde 

 

Känner sig delaktig både i 
det formella och informella 
informationsflödet. Hade 
inte tillgång till all formell 
info de första månaderna.  

 

Känner sig mer uppdaterad 
än ord. anställda på nuv. 
uppdrag, både vad gäller 
informell och formell info, 
pga. sina många kontakter 
inom företaget. Sämre på 
tidigare uppdrag då hon 
inte fanns med i utskicks-
listor. 

 

Känner sig delaktig både i 
det formella och informel-
la informationsflödet. 

 

Konflikter 

 

- 

 

Anser att trepartsförhållan-
det komplicerar konflikt-
hantering. 

 

 

- 

 

Dualitet 

 

Identifierar sig starkt med 
kundföretaget. Har mycket 
lite kontakt med beman-
ningsföretaget. 

 

Känner press att leva upp 
till två agenters förvänt-
ningar. Identifierar sig dock 
mer och mer med beman-
ningsföretaget. 

 

Identifierar sig alltid med 
kundföretagen 

 

Fördelar re-
spektive nack-
delar 

 

Tycker det känns osäkert 
att inte veta hur länge hon 
får stanna. Alltför enformi-
ga arbetsuppgifter. 

 

Lärorikt att vara beman-
ningsanställd, men samti-
digt osäkert. Största nack-
delen att inte ha en fast 
punkt och ”riktiga” arbets-
kollegor. 

 

Uppskattar variationen 
och att inte alltid behöva 
vara så delaktig vid omor-
ganisationer etc. Tycker 
dock det är svårt att få 
utmaningar och att man 
hamnar ”i kläm” på långa 
uppdrag. 

 Tabell 4.1: Sammanställning av intervjuer 



 

 23 

5 Analys 

I teorin förklaras den triangulära relationen som uppstår mellan bemanningsanställd, 
kundföretag och bemanningsföretag enligt agentteorin, och genom dess termer prin-
cipal och agent. I denna triangulära relation har den bemanningsanställde rollen som 
agent, både i förhållande till bemanningsföretaget och till kundföretaget, vilket inne-
bär att denne har samtidiga förpliktelser till mer än en part. Med hjälp av intervjuer 
med bemanningsanställda kommer detta kapitel ge en analys av bemanningsanställ-
das situation, utifrån intervjupersonernas perspektiv. Med det psykologiska klimatet i 
fokus utgår analysen från Lockes (1976) och James och James (1989) fyra klimatfak-
torer. Därefter fördjupar sig analysen något i den triangulära relationen och den dua-
litet som uppstår.  

5.1 Klarhet, harmoni och rättvisa 
Enligt Locke finns en önskan om klarhet, harmoni och rättvisa i arbetet, vilken på-
verkar det psykologiska klimatet. James och James tar även upp faktorer som organi-
sationsidentifiering, rollkonflikt och överbelastning som viktiga för hur anställda 
upplever klimatet. 

En av de intervjuade som har haft flera uppdrag, upplevde stor skillnad mellan olika 
uppdrag. På ett tidigare uppdrag kände hon sig orättvist behandlad, både gentemot 
ordinarie personal då man exempelvis hoppade över hennes arbetsplats när ergono-
men var på besök, men även gentemot bemanningsanställda på företagets andra 
avdelningar. När det exempelvis bjöds till jullunch var det tveksamt om hon skulle få 
följa med, medan hon upplevde att det inte var några problem för bemanningsan-
ställda på andra avdelningar. På ytterligare ett annat uppdrag hade hon inte tillgång 
till något eget skrivbord eller dator, utan fick låna ordinarie personals arbetsplatser 
när de var lediga eller sjuka. Detta gjorde att hon vissa dagar stod utan arbetsplats. 
Dessa är exempel på en avsaknad av rättvisa som kan ha en negativ påverkan på det 
psykologiska klimatet för den bemanningsanställde. Dessa situationer kan också in-
nebära en känsla av otydlighet, brist på klarhet, huruvida man som bemanningsan-
ställd ingår i arbetsgruppen där man jobbar eller inte. Medan den här personen kan-
ske ansåg sig tillhöra gruppen, fanns det en osäkerhet kring detta från kundföretagets 
perspektiv sett.  

De beskrivna händelserna utgör exempel på att det psykologiska kontraktet mellan 
den bemanningsanställde och kundföretaget, har tolkats på olika sätt alternativt bru-
tits av någon av parterna. Det psykologiska kontraktet kan exempelvis ha karaktäri-
serats av det som McLean Parks et al. (1998) kallar för låg tangibility, eller påtaglig-
het, d.v.s. abstrakt formulerade villkor vilka är lätta att göra subjektiva tolkningar av. 

McLean Parks et al. menar även att anställda kan omvärdera det psykologiska kon-
traktet vid olika händelser i organisationen, d.v.s. influerad av andras psykologiska 
kontrakt skapas nya förväntningar vilka på så sätt förändrar det psykologiska kon-
traktet. Då den här personen märkte att hon blev annorlunda behandlad jämfört med 
andra bemanningsanställda, kan hon i den stunden ha omvärderat det psykologiska 
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kontraktet mellan henne och kundföretaget, till att inkludera sådana aktiviteter som 
andra bemanningsanställdas kontrakt till synes inkluderade.  

Med tanke på den här personens missnöje med sina tidigare uppdrag, kan frivillighe-
ten i dessa psykologiska kontrakt ifrågasättas, d.v.s. hennes upplevda deltagande i 
hur det psykologiska kontraktet utformats, och hur stora valmöjligheter hon haft. 
Uppfattningen om detta kan enligt McLean Parks et al. (1998) skilja sig åt beroende 
på om personen föredrar att vara tillfälligt anställd eller inte. Utifrån den information 
som gavs i intervjun, kan det förstås att den här personen inte helt frivilligt sökte sig 
till bemanningsbranschen, utan av anledningen att hon inte fick arbete på något annat 
sätt. Detta kan således ha haft en påverkan på hur hon upplevt sin situation på dessa 
uppdrag. Känslan av orättvisa och brist på klarhet torde alltså ha haft en negativ in-
verkan på den här personens psykologiska klimat.  

De andra två intervjupersonerna upplever dock inga större problem när det gäller 
dessa klimatfaktorer. En av personerna förklarar att hon blir bra bemött och visar 
inga tecken på att hon tycker att hon blivit orättvist behandlad. Hon menar att hon 
alltid identifierar sig med kundföretaget där hon arbetar och känner ingen osäkerhet 
på den punkten. Som hon själv nämner, har hon endast haft fyra uppdrag under tio år 
som bemanningsanställd, vilket innebär att hon haft relativt långa uppdrag och har 
också en stor erfarenhet från branschen. McLean Parks et al. menar att långsiktiga 
kontrakt för tillfälligt anställda kan leda till en rollkonflikt för personen ifråga, något 
som den här personen däremot inte upplevt. Detta kan möjligtvis förklaras av hennes 
långa erfarenhet som bemanningsanställd, och att hon känner sig bekväm i den rol-
len. Hon förklarar att hon trivs med att arbeta som bemanningsanställd, då det inne-
bär att man får träffa nya människor, se nya arbetsplatser osv. Hon uppvisar således 
en positiv inställning till att vara tillfälligt anställd, d.v.s. hennes psykologiska kon-
trakt karaktäriseras av en frivillighet.  

Enligt Chambel och Castanheira (2006) utvecklar en person som frivilligt arbetar 
som bemanningsanställd inte några starka band till kundföretaget utan ser det snarare 
som ett ekonomiskt utbyte. Trots att hon exempelvis inte har blivit inbjuden till några 
sociala aktiviteter på sitt nuvarande uppdrag som hon haft i sex månader, anser hon 
att hon blivit bra bemött och att hon är en del av det informella informationsflödet. 
Hon menar även att man har en fördel som bemanningsanställd att inte behöva enga-
gera sig så mycket då det sker omorganisationer på kundföretaget. Detta kan vara 
tecken på att hon till viss del ser sina uppdrag som ekonomiska utbyten och inte ut-
vecklat några starka band till kundföretagen. Även om hon anser sig identifiera sig 
med kundföretagen uppvisar hon en större distans till dem, jämfört med övriga inter-
vjuade, något som hennes långa erfarenhet och därmed hennes medvetenhet om det 
psykologiska kontraktets begränsade tidsperspektiv, kan vara orsaken till. 

En annan av de intervjuade har haft samma uppdrag i femton månader och anser att 
hon identifierar sig med kundföretaget. Anledningen till detta är delvis, precis som 
hon själv påpekar, att hon har mycket lite kontakt med bemanningsföretaget, som 
dessutom finns i Stockholm, medan hon själv arbetar på Gotland. Ytterligare en an-
ledning är antagligen att hon varit så pass länge på samma uppdrag samt att det är 
hennes första uppdrag. Att arbeta som bemanningsanställd var inget hon medvetet 
sökte sig till, utan jobbet fann hon av en slump via arbetsförmedlingen. Detta kan ha 
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medfört att hon identifierar sig med kundföretaget, precis lika väl som hon skulle ha 
gjort om hon var anställd direkt av kundföretaget. Detta talar emot McLean Parks et 
al. (1998) teori om att långsiktiga kontrakt leder rollkonflikt. Hon nämner dock att 
ordinarie personal fortfarande ser henne som en nykomling och inför fester och andra 
sociala aktiviteter får hon alltid frågan från någon av de ordinarie anställda, om hon 
också ska få följa med. Detta kan kanske i längden leda till en viss rollstress, då hon 
själv anser sig tillhöra gruppen lika väl som ordinarie personal, medan det råder en 
osäkerhet kring detta från kundföretagets sida, även efter femton månader.  

5.2 Utmaning, självständighet och ansvar 
Dessa klimatfaktorer handlar om arbetets betydelse, variation och utmaning, något 
som tillfälliga anställningar ofta brister i enligt teorin. Håkansson och Isidorsson 
(2004) menar att den tillfälliga arbetskraften ofta får utföra de enkla arbetsuppgifter-
na som kräver kort upplärningstid. 

En av de intervjuade förklarar att hon inte har samma arbetsuppgifter som de ordina-
rie anställda, och därmed inte kan lika mycket. Detta tyder på att partikularismen är 
låg i det psykologiska kontraktet, och att substituerbarheten är högre för henne än för 
den ordinarie personalen. Enligt McLean Parks et al. är detta något som ofta karaktä-
riserar psykologiska kontrakt för tillfälligt anställda. Intervjupersonen tycker att des-
sa arbetsuppgifter är alltför enformiga, vilket har lett till att hon inte ser någon fram-
tid som fast anställd på detta företag, utan hon vill vidare till ett mer utvecklande 
arbete. Detta är en av få faktorer som verkar ha påverkat den här personens psykolo-
giska klimat på ett negativt sätt.  

En annan av de intervjuades erfarenhet är att man som bemanningsanställd ofta ham-
nar på ett uppdrag som kräver just den kompetens som man redan har och att det är 
svårt att få utmaningar. Även detta är ett exempel på den begränsade partikularism 
som McLean Parks et al. menar att psykologiska kontrakt för tillfälligt anställda 
präglas av. Att arbetsuppgifterna sällan förändras under ett uppdrag är också ett teck-
en på stabilt psykologiskt kontrakt, vilket innebär att villkoren är relativt statiska, 
något som även det är vanligt när det gäller tillfälligt anställda. Även i detta fall, är 
detta en av få faktorer som verkar ha en negativ påverkan på intervjupersonens psy-
kologiska klimat. 

5.3 Stöd och erkännande 
Locke (1976) menar även att det finns en önskan om stöd och underlättande i arbetet 
samt en önskan om erkännande, som påverkar det psykologiska klimatet. James och 
James (1989) sätter fokus på chefen i detta sammanhang. Att känna stöd från och 
förtroende för chefer är viktigt för ett positivt psykologiskt klimat. Interaktionen med 
chefer är därmed av stor betydelse, och i detta är även den anställdes känsla av eget 
inflytande en viktig komponent. 

Chefen som den bemanningsanställde har på kundföretagen, visade sig spela en vik-
tig roll, då de intervjuade hade många åsikter kring detta, såväl positiva som negati-
va. En av de intervjuade kände stort stöd från sin chef på kundföretaget, då denne 
visar uppskattning för vad hon presterar och även visar intresse för hennes framtida 
karriärval och vill gärna hjälpa henne att hitta rätt. Hon har även en god relation till 
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ordinarie personal, som hon tycker har varit trevliga och hjälpsamma från dag ett. 
Även om hon inte känner någon direkt uppskattning från deras sida så upplever hon 
att de vill ha henne där, då hon menar att de insett att arbetsbelastningen annars skul-
le bli för stor för dem. Den här personens psykologiska kontrakt tycks karaktäriseras 
av stort fokus på de sociala aspekterna, något som talar emot McLean Parks et al. 
(1998) då de menar att tillfälligt anställdas psykologiska kontrakt ofta fokuserar mer 
på de ekonomiska aspekterna. En orsak till detta kan vara att hon haft detta uppdrag 
under femton månader, vilket är en relativt lång tid, och det torde vara naturligt att de 
sociala aspekterna får en större plats med tiden. Det stöd och det erkännande hon 
tycks känna hos detta kundföretag är antagligen en av orsakerna till att hon har en så 
pass positiv inställning till sitt arbete, och därmed även det psykologiska klimatet.  

En annan av intervjupersonerna hade på ett tidigare uppdrag ingen egen arbetsplats, 
vilket innebar att hon ibland stod helt utan dator. Betydelsen av det arbete hon utför-
de kan i detta sammanhang ifrågasättas, och med tanke på vikten av att känna stöd 
och underlättande i arbetet, borde detta ha haft en negativ inverkan på det psykolo-
giska klimatet. Intressant är att hennes nuvarande uppdrag är på samma avdelning, 
men denna gång trivs hon bra både med övrig personal samt chefen. Hon framhåller 
att de fått en ny chef som hon tycker är bra och att hon ju kände alla sedan tidigare. 
Ett bra ledarskap där man arbetar är förstås viktigt oavsett om man är ordinarie an-
ställd eller bemanningsanställd, men av teorin samt intervjuerna att döma så har den 
bemanningsanställde en mer utsatt position och därmed kan ledarskapet på kundföre-
taget ha en stor påverkan på den bemanningsanställdes psykologiska klimat. 

På ett annat uppdrag fanns den här intervjupersonen inte med i utskickslistan för in-
formationsmail etc., något som gjorde att hon inte var lika uppdaterad som övrig per-
sonal och när ergonomen var på besök hoppade man över hennes plats. Detta tyckte 
hon påverkade hennes arbete indirekt genom att hon hamnade utanför, vilket gjorde 
det påfrestande att vara på jobbet. Denna brist på stöd och engagemang kan ha haft 
en negativ inverkan på det psykologiska klimatet. 

5.4 Sociala relationer  
Det finns även en önskan om vänskapliga sociala relationer som i hög grad påverkar 
det psykologiska klimatet för anställda. Här är även samarbete och delat ansvar av 
betydelse. Som tidigare nämnts tycks två av de intervjuades psykologiska kontrakt ha 
karaktäriserats av större fokus på ekonomiska aspekter än sociala, något som McLe-
an Parks et al. (1998) menar är vanligt för bemanningsanställda. Detta talar ju dock 
för en negativ påverkan på det psykologiska klimatet. 

Exemplet ovan tyder på att denna persons psykologiska kontrakt karaktäriserades av 
större fokus på ekonomiska faktorer än sociala. Det är även ett exempel på en förvän-
tan från kundföretagets sida att kontraktets tidsperspektiv är kortsiktigt. Liksom 
Bauman (1995, 1996) framhåller är vanligt när det gäller tillfälligt anställda, sågs 
hon kanske som en främling i organisationen utan något socialt inflytande, just på 
grund av att ingen förväntade sig att hon skulle stanna någon längre tid. Detta är ett 
tydligt exempel på den perifera roll som bemanningsanställda kan få enligt Harvey 
(1989). 
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En av de intervjuade, vars kontrakt präglas av stort fokus på de sociala aspekterna, 
tycks uppleva goda relationer med både ordinarie personal och chefen på kundföre-
taget. Däremot verkar hon inte känna av någon gemenskap rent arbetsmässigt, dels 
för att arbetet i sig är relativt individuellt där var och en sköter sitt, men också då hon 
inte har samma arbetsuppgifter som övrig personal och därmed inte kan lika mycket. 
Detta ger henne en upplevelse av att övrig personal efter femton månader fortfarande 
ser henne som en nykomling.  

Tidigare nämndes att en av de intervjuade tycks ha ett psykologiskt kontrakt präglat 
av ekonomiska utbyten snarare än sociala, trots att hon menar att hon är en del av det 
informella informationsflödet och anser sig bli bra bemött. Dock har hon aldrig blivit 
inbjuden till några sociala aktiviteter på sitt nuvarande uppdrag. Anledningen till att 
slutsatsen drogs att kontraktet fokuserade på ekonomiska utbyten, var den distans 
hon uppvisade till kundföretagen, då hon exempelvis menade att hon inte behöver 
vara lika engagerad i kundföretaget vid omorganiseringar, för hon vet att hon har 
bemanningsföretaget, vad som än sker. Hon uppskattar även variationen som det 
innebär att se nya arbetsplatser och träffa nya personer, och välkomnar därmed nya 
uppdrag. Hon skulle möjligtvis kunna definieras som en career temp. En career temp 
har enligt Rogers (1996) stor erfarenhet som bemanningsanställd och kan alltid räkna 
med att ha arbete. En sådan person trivs med flexibiliteten och föredrar denna an-
ställningsform. Den frivillighet som den här personens psykologiska kontrakt präglas 
av bidrar antagligen till den positiva inställning hon har och även till ett gott psyko-
logiskt klimat.  

5.5 Triangulär relation 
Enligt Galais och Mosers (2009) teori utvecklar en person som uppskattar flexibilite-
ten och friheten som bemanningsanställd starka band till bemanningsföretaget, något 
som den ovan nämnda personen inte tycks ha gjort, utan hon anser sig alltid identifie-
ra sig med kundföretagen. Även här kan orsaken vara att hennes olika uppdrag varit 
relativt långa. Kanske kan hon också med åren ha utvecklat en professionalism som 
innebär att hon utåt sett alltid vill representera kundföretaget där hon arbetar för till-
fället. 

En annan av de intervjuade tycks däremot ha knutit starkare band till sitt beman-
ningsföretag än de övriga intervjupersonerna. Hon känner stort förtroende för sin 
chef på bemanningsföretaget och anger det som en anledning till att hon fortfarande 
arbetar som bemanningsanställd efter sex år. Hon är också den enda av de intervjua-
de som upplevt svårigheter med att ha två chefer, i synnerhet då det gäller konflikt-
hantering. Då hon hamnade i en konflikt på kundföretaget valde hon att försöka lösa 
det själv med de inblandade personerna på kundföretaget, något som hennes chef på 
bemanningsföretaget ogillade, men hon menade att hon inte gärna ville blanda in 
bemanningsföretaget, då hon var rädd om sitt uppdrag.  

Detta är ett exempel på svårigheterna med multipla agentrelationer. I ett vanligt prin-
cipal-agent förhållande finns endast ett kontrakt, som dock enligt Eisenhardt (1989) 
kännetecknas av att parterna har olika kunskap och riskpreferenser vilket kan leda till 
problem. I den triangulära relationen som uppstår när ett företag hyr in personal via 
ett bemanningsföretag, finns således tre olika kontrakt, där den bemanningsanställde 



 

 28 

står som agent i två av relationerna. Att i samma roll vara agent åt två olika principa-
ler, kan innebära svårigheter om dessa båda kontrakt inte är kongruenta, menar New-
ton-McClurg (1996). Det var troligtvis brist på kongruens som gjorde att den här 
personen kände sig osäker på hur hon skulle gå tillväga. Bemanningsföretaget var 
mån om att de skulle underrättas om konflikter inträffade, något som chefen på kund-
företaget inte brydde sig om, eller kanske inte ens tänkte på. Beslutet låg således hos 
den bemanningsanställde i fråga.  

Detta är även ett exempel på de svårigheter som Gossett (2006) menar att beman-
ningsanställda står inför när de två företagens managementsystem inte är helt fören-
liga, vilket kan leda till att de bemanningsanställda exploateras alternativt ger dem 
mer makt över sin situation. Den här personen valde att agera på eget initiativ för att 
skydda sina egna intressen, men det är dock tveksamt om situationen innebar någon 
vinning för den bemanningsanställde, på det sätt som Gossett menar. Att hon valde 
att inte kontakta bemanningsföretaget kan ju samtidigt tyda på osäkerhet och en räds-
la att göra fel. 

Situationen komplicerades ytterligare när hennes uppdrag tog slut och hon fick reda 
på att chefen på kundföretaget förklarat för bemanningsföretaget att hon hade samar-
betssvårigheter och inte passade in i gruppen. Ingen hade tagit upp detta direkt med 
henne. Detta är ett vanligt problem när det gäller bemanningsanställningar, menar 
Gossett, d.v.s. att negativ information i form av klagomål från kundföretagets sida, 
på hur den bemanningsanställde sköter sitt uppdrag, framförs till bemanningsföreta-
get direkt. Detta gör att den bemanningsanställde inte kan bemöta kritiken och inte 
heller få en chans att förändra sitt beteende. Dessa händelser torde ha bidragit till 
personens negativa upplevelse av det psykologiska klimatet under detta uppdrag. 

Den här personen tycks på senare år, då hon mer och mer börjat identifiera sig med 
sitt bemanningsföretag, känna av en press att prestera väl, just för att hon represente-
rar ett företag. Hon är rädd att bemanningsföretaget skulle få dåligt rykte om hon 
presterar dåligt. Denna stress kan tänkas ha en skadlig inverkan på det psykologiska 
klimatet, särskilt om de psykologiska kontrakten gentemot kundföretag och beman-
ningsföretag inte är kongruenta, eftersom detta då skulle innebära en rollstress för 
personen ifråga.  

Hennes känsla av tillhörighet hos kundföretagen tycks dock inte ha minskat i och 
med hennes ökade identifiering med bemanningsföretaget, något som kan förklaras 
av att commitment till bemanningsföretaget och kundföretag är positivt relaterade, 
enligt Newton-McClurg (1996). Detta kan i sin tur bero på att det på detta uppdrag 
kanske finns en kongruens mellan den bemanningsanställdes psykologiska kontrakt 
gentemot kundföretaget och bemanningsföretaget när det gäller normer, värderingar 
och förväntningar. När kontrakten är kongruenta skapas nämligen positiva synergief-
fekter, menar Newton-McClurg. 

En av de intervjuade identifierar sig starkt med kundföretaget. Hennes kontakt med 
bemanningsföretaget är sporadisk och sker då via mail, och hon har inte ens träffat 
sin nuvarande chef från bemanningsföretaget, som finns i Stockholm medan hon 
själv arbetar på Gotland. Att den här personen identifierar sig med kundföretaget 
verkar naturligt, också i och med hon haft uppdraget en lång period. Då kontraktet 
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hela tiden förlängts, kan detta kontrakt ses som ett långsiktigt, vilket enligt McLean 
Parks et al. (1998) ofta leder till just en större identifiering med kundföretaget i fråga.  

I detta fall finns dock inga tecken på rollkonflikt, som McLean Parks et al. menar att 
en stark identifiering med kundföretaget kan leda till. Detta kan bero på att det psy-
kologiska kontraktet präglas av sociala aspekter snarare än ekonomiska, vilket enligt 
McLean Parks et al. dämpar den effekt som multipla agentrelationer har på rollkon-
flikter. Hon har kanske heller aldrig stött på några liknande problem som personen i 
exemplet ovan gjorde, och har därmed aldrig behövt haft någon större kontakt med 
bemanningsföretaget, vilket i sig kan ha bidragit till hennes starka identifiering med 
kundföretaget. Då inga särskilda meningsskiljaktigheter har uppstått i denna triangu-
lära relation kan det antas att de psykologiska kontrakten till de två principalerna är 
kongruenta, på det sätt som Newton-McClurg beskriver. Någon positiv synergieffekt 
har inte skapats i detta fall, vilket antagligen beror på den lilla kontakt som personen 
har med bemanningsföretaget. 

Två av de intervjuade skulle föredra en fast anställning framför en bemanningsan-
ställning, medan den tredje trivs bra men skulle inte tacka nej om hon blev erbjuden 
en fast tjänst någonstans där hon trivs bra. Trots att samtliga trivs bra på sina nuva-
rande uppdrag tycks de ändå mer eller mindre se tiden som bemanningsanställd som 
en tidsbegränsad period i livet på väg mot något bättre. Den övergångsposition som 
Garsten (1999) menar att bemanningsanställda ofta har gör sig således påmind. 
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6 Slutsats 

Den fråga som uppsatsen avser att besvara är hur bemanningsanställda upplever ar-
betsklimatet hos kundföretag samt vad som påverkar upplevelsen, och syftet är bidra 
till en större förståelse av den triangulära relationen mellan kundföretag, beman-
ningsföretag och bemanningsanställd som uppstår då en organisation hyr in personal. 
I den här studien har en rad olika faktorer urskiljts, som har betydelse för hur beman-
ningsanställda upplever arbetsklimatet på kundföretagen, d.v.s. hur det psykologiska 
klimatet påverkas. Dessa kommer nu att tas upp i tur och ordning, för att efterföljas 
av en kritisk bedömning av det genomförda uppsatsarbetet samt förslag till vidare 
forskning inom ämnet. 

6.1 Faktorer som påverkar arbetsklimatet 
Något som analysen återkommer till vid ett flertal tillfällen, är frivilligheten i det 
psykologiska kontraktet. Den person som ofta återkommer till att hon uppskattar 
flexibiliteten med att vara bemanningsanställd och även anger detta som orsak till att 
hon arbetar som bemanningsanställd, har en mycket positiv inställning till alla sina 
uppdrag och har ytterst få negativa synpunkter. Det råder ingen tvekan om frivillig-
heten i hennes psykologiska kontrakt, både gentemot bemanningsföretag och gent-
emot kundföretag. Det råder heller ingen tvekan om att hon upplever det psykologis-
ka klimatet som positivt. 

Den person som på flera uppdrag ansett sig blivit dåligt behandlad som bemannings-
anställd och i och med detta upplevt ett negativt psykologiskt klimat, tycks ha en 
inställning, till sina tidigare uppdrag, präglad av mindre frivillighet än de övriga in-
tervjupersonerna. Hon menar att anledningen till att hon från början tog ett jobb som 
bemanningsanställd berodde på att hon inte kunde få ett arbete på något annat sätt. 
Hon är den som upplevt mest orättvisa i rollen som bemanningsanställd. Detta kan 
bero på att hon redan från början upplevt att hon inte haft så stor valmöjlighet eller 
förhandlingskraft. Samtidigt kan denna ofrivillighet som hon uppvisar, vara ett resul-
tat av oturen hon haft att hamna på uppdrag där hon upplevt att hon blivit orättvist 
behandlad. Huruvida det ena orsakat det andra kan vi inte avgöra. Däremot kan det 
tänkas att vad som den här intervjupersonen tycker är orättvis behandling, kanske en 
person som medvetet sökt sig till bemanningsbranschen inte reflekterar så mycket 
över. Det som avgör detta, kan vara de förväntningar som en person har när denne 
går in i rollen som bemanningsanställd, och huruvida de skiljer sig från motpartens 
förväntningar i det psykologiska kontrakt som skapats mellan den bemanningsan-
ställde och kundföretaget.  

Det går dock inte att bortse från att bemötandet från övriga anställda samt chefer på 
kundföretaget har betydelse för den bemanningsanställdes psykologiska klimat. In-
tervjuerna tar upp flera exempel där de bemanningsanställda behandlas som tillfälli-
ga gästarbetare med färre rättigheter än de ordinarie anställda. Detta har med relativt 
stor sannolikhet en inverkan på det psykologiska klimatet. Även ledarskapet på 
kundföretaget visade sig ha betydelse, något som förstås inte är unikt för just beman-
ningsanställda, men deras redan utsatta position gör att det ändå är ett viktigt ämne 
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att ta upp. Att chefen på kundföretaget visar engagemang och uppskattning tenderar 
att påverka det psykologiska klimatet på ett positivt sätt.  

Hur den bemanningsanställde blir bemött på kundföretagen hänger även ihop med 
hur de sociala relationerna är mellan bemanningsanställda och övriga anställda på 
kundföretaget. Goda sociala relationer där den bemanningsanställde känner sig del-
aktig i det informella informationsflödet och känner en gemenskap med övrig perso-
nal, har en positiv inverkan på det psykologiska klimatet. 

En ytterligare faktor som tycks ha betydelse för det psykologiska klimatet, är huruvi-
da bemanningsföretaget har en framträdande roll eller inte. Den intervjuperson som 
har ytterst lite kontakt med sitt bemanningsföretag verkar vara den som känner mest 
samhörighet med kundföretagets organisation. Att det är hennes första uppdrag samt 
att hon varit på samma uppdrag relativt lång tid spelar antagligen också in, men även 
det att bemanningsföretaget aldrig behövt blandas in på något sätt. Detta har gjort att 
hon ser kundföretaget som sin främsta arbetsgivare och chefen där som sin primära 
arbetsledare. En annan av de intervjuade känner däremot stor samhörighet med sitt 
bemanningsföretag, och hennes goda kontakt med bemanningsföretagets organisa-
tion har bidragit till att hon fortfarande arbetar som bemanningsanställd. Hon känner 
dessutom ett stort ansvar att representera bemanningsföretaget väl. Under den här 
personens tid som bemanningsanställd har bemanningsföretaget haft en betydligt mer 
framträdande roll än för de övriga intervjupersonerna. Bemanningsföretaget har visat 
engagemang och uttryckt hur de önskar att deras konsulter agerar, antagligen av väl-
vilja. Denna press att uppfylla sina förpliktelser till båda principaler, kan dock ha 
bidragit till den rollkonflikt som den här personen känner.  

Intervjupersonerna tycks alla tre mer eller mindre uppleva en brist på variation i ar-
betsuppgifterna samt svårigheter att få utmaningar och utvecklas i sitt arbete. Detta är 
dock inget som verkar ha någon större betydelse för det psykologiska klimatet. Där-
emot kan det nog vara orsaken till att de alla tre ser tiden som bemanningsanställd 
som något tillfälligt. Samtidigt verkar den person som arbetat längst inom beman-
ningsbranschen vara den som har minst brådska att hitta en fast anställning, medan 
den som har minst erfarenhet är mån om att snart hitta ett fast jobb. Kanske är det så 
att det tar tid att växa in i rollen som bemanningsanställd och att lära sig uppskatta 
den flexibilitet som branschen erbjuder. 

Som tidigare konstaterat så innebär psykologiskt klimat upplevelsen av arbetsklima-
tet ur ett individperspektiv. Arbetsklimat förekommer ju dock även på grupp- och 
organisationsnivå och innebär då individernas aggregerade psykologiska klimat, me-
nar Baltes et al. (2009). De enskilda individernas psykologiska klimat torde därmed 
påverka arbetsklimatet i gruppen eller organisationen. Detta är något som Håkansson 
och Isidorsson (2004) framhåller då de menar att inhyrandet av arbetskraft via be-
manningsföretag inte bara påverkar den bemanningsanställde utan även ordinarie 
anställda i kundföretaget. Det innebär att om bemanningsanställdas psykologiska 
klimat upplevs som negativt har detta också en negativ effekt på arbetsklimatet. På 
vilket sätt gruppens eller organisationens arbetsklimat påverkas ger den här under-
sökningen inga svar på, men viktigt är att kundföretag är medvetna om att det finns 
både vinster och förluster med att hyra in arbetskraft. 
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6.2 Kritik 
När det här arbetet inleddes var avsikten att undersöka arbetsklimatet på en grupp- 
eller organisationsnivå, men efter hand insåg jag att det skulle krävas andra metoder 
än de jag hade använt, för att ta reda på hur arbetsklimatet påverkas på gruppnivå. 
Fler intervjuer hade då behövt genomföras, och inte bara med bemanningsanställda 
utan också med ordinarie anställda och kanske också chefer. Jag valde därför att fo-
kusera på de bemanningsanställdas upplevelse av arbetsklimatet, vilket gjorde att 
uppsatsen då kom att handla om det psykologiska klimatet. Detta har gjort att uppsat-
sen inte har fått den företagsekonomiska inriktning som var tanken. 

Då jag hade problem att hitta intervjupersoner, blev det ett väldigt litet antal intervju-
er, endast tre stycken, och på grund av tidsbrist så fick två av dessa intervjuer ske via 
e-mail. Det hade varit att föredra om alla intervjuer skett ansikte mot ansikte, då det 
var stor skillnad i resultat. Det var betydligt lättare att få fram intervjupersonens egna 
tankar och vad denne tyckte var viktigt, i den fysiska intervjun. För att få fler inter-
vjuer hade en annan strategi för att finna intervjupersoner behövt tillämpas. Möjligen 
kunde det ha varit lättare att få tag på intervjupersoner om kundföretag med många 
bemanningsanställda, istället för bemanningsföretagen själva, hade kontaktats, efter-
som undersökningen torde vara av intresse för kundföretagen.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Då tanken från början var att ta reda på hur arbetsklimatet påverkas på grupp- eller 
organisationsnivå när företag hyr in personal, är detta fortfarande en fråga som jag är 
nyfiken på. När exempelvis ett företag har en stor del inhyrd arbetskraft, hur påver-
kas övriga anställda av det? Ytterligare frågor som är intressanta är hur organisa-
tionskulturen påverkas i det långa loppet. Ett förslag är att göra en fallstudie av ett 
företag med många bemanningsanställda, för att få en djupare förståelse av hur ar-
betsklimatet påverkas. Ett annat förslag är att göra en longitudinell studie av en av-
delning/grupp för att se hur arbetsklimatet förändras i takt med att anställda, såväl 
ordinarie som bemanningsanställda, kommer och går. 

Något annat som skulle vara intressant att undersöka ytterligare är bemanningsan-
ställdas relation till sina bemanningsföretag, och hur detta påverkar det psykologiska 
klimatet. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

 
1. Vilken befattning har du? 
2. Hur länge har du arbetat på det företag där du för närvarande är inhyrd?   
3. Varför arbetar du som bemanningsanställd? 
4. Ungefär hur många anställda har det företag som du jobbar på och ungefär 

hur många bemanningsanställda tror du att det är för närvarande? 
5. Hur många anställda finns i din arbetsgrupp/avdelning och hur många av des-

sa är bemanningsanställda? 
6. Blir du inbjuden till sociala aktiviteter i det företag du jobbar i som beman-

ningsanställd och vem är det i så fall som tar initiativet till detta?  
Om du svarat ja på denna fråga, kan du i så fall ge exempel på sådana sociala 
aktiviteter? 

7. Hur tycker du att du blir bemött av den ordinarie personalen? 
8. Upplever du att det finns ett intresse för dig som person och inte bara som en 

resurs som behövs för tillfället?  
9. Känner du att dina prestationer uppskattas av din chef? 
10. Känner du att dina prestationer uppskattas av dina medarbetare? 
11. Är du en del av det informella informationsflödet dvs. får du ta del av det 

som vanligtvis brukar kallas ”skvaller” och förekommer i alla sammanhang 
där människor träffas (vid fikat, vid kopiatorn, före och efter möten etc)? 

12. Upplever du att du är lika uppdaterad om vad som händer i det företag du ar-
betar i som bemanningsanställd som den ordinarie personalen? Om du svarat 
nej på denna fråga, på vilket sätt påverkar det dig? Kan du ge ett exempel på 
när detta har varit ett problem?  

13. Vem ser till att du är uppdaterad om vad som händer i det företag som du 
jobbar i? 

14. Har du tillgång till företagets formella information och kommunikation i form 
av t ex nyhetsmeddelande via mejl, intranät, personalmöten osv.? 

15. Vill du eller har du ett behov av att vara mer uppdaterad än du är för närva-
rande?  
Om du svarat ja: Vad tror du att det skulle innebära för din personliga del? 

16. Har du några ytterligare tankar angående ämnet som du skulle vilja dela med 
dig av? 

17. Ålder  
18. Utbildning  
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