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Förord 
Vi vill börja med att tacka de två bemanningsföretag som hjälpt oss genomföra vår 
undersökning. Utan er hjälp hade denna undersökning inte kunnat genomföras på ett 
så bra sätt. Vi vill också tacka samtliga bemanningsanställda som deltog i våra 
intervjuer och delade med sig av sina upplevelser.  
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Kristian Vänerhagen för din 
vägledning genom detta uppsatsarbete. Din stöttning och förmåga att ge oss nya 
perspektiv på saker har varit en stor tillgång för oss.  
 
Slutligen vill vi tacka oss själva för ett gott samarbete och en bibehållen vänskap.  
 
Denna uppsats har skrivits av oss gemensamt. Härmed intygas att samtliga delar har 
skrivits tillsammans. 
 
Karlstads universitet juni 2016 
Malin Runnkvist & Victoria Lennartsson  
 



   

Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att studera bemanningsanställdas upplevelse av 
gemenskap och dess betydelse som uthyrd till ett kundföretag. Vidare ämnades 
undersöka om det finns ett samband mellan upplevelsen av gemenskap och 
arbetssituationen. För att besvara uppsatsens syfte undersöktes om 
bemanningsanställda upplever gemenskap på kundföretaget och hur de värdesätter 
gemenskapen samt hur upplevelsen av gemenskap påverkar deras arbetssituation. 
Urvalet som gjordes var bemanningsanställda med längre uppdragstid, minst ett år, på 
ett kundföretag. Att undersöka bemanningsanställdas upplevelser av gemenskap var 
intressant då tidigare studier visar att bemanningsanställda inte sällan utesluts från 
gemenskapen på kundföretag. Det sker på grund av att de bemanningsanställda ofta 
innehar en flexibel anställning där det visat sig finnas svårigheter att få kontinuitet i 
relationer med andra anställda. Det sker även på grund av att de inte är anställda på 
kundföretaget utan ses som en extern aktör.  
 
I undersökningen har teorier kring gemenskap och psykosocial arbetsmiljö studerats 
för att skapa en teoretisk utgångspunkt. För att besvara uppsatsen syfte har en 
kvalitativ undersökning genomförts där bemanningsanställda med längre uppdragstid 
på kundföretag har intervjuats. Resultatet av undersökningen påvisade att de 
bemanningsanställda upplever gemenskap på respektive kundföretag. Det redogjordes 
för att gemenskapen fanns till arbetskamrater och främst skapades genom 
arbetsuppgifter. De bemanningsanställda värdesätter gemenskapen för att kunna 
utföra sitt arbete på kundföretaget och förklarade att gemenskapen var viktig för dem. 
Undersökningen påvisade även att samtliga bemanningsanställda hade 
högstressarbeten som kännetecknas av höga krav och låg kontroll. För att hantera 
högstressarbetet var gemenskapen viktig.  
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1. Inledning 
I kapitlet kommer inledningsvis en bakgrund till det valda ämnet presenteras som har 
ansetts vara relevant för att skapa en första förståelse för ämnet. Därefter följer 
undersökningens problemformulering samt en presentation av syfte och 
frågeställningar. Slutligen redogörs för de avgränsningar som gjorts och uppsatsens 
disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
Att hyra ut personal är ett relativt nytt fenomen på den svenska arbetsmarknaden. I 
början på 1990-talet avreglerades den lagstiftning som förbjöd vinstdriven uthyrning 
av personal. Avregleringen innebar att den svenska lagstiftningen gick från att helt ha 
förbjudit all uthyrning av personal till att under liberala former tillåta vinstdrivande 
personaluthyrningsföretag (Olofsdotter 2008). Det som kännetecknar den svenska 
bemanningsbranschen är regleringen genom kollektivavtal som ger den 
bemanningsanställde trygghet i form av anställnings- och ekonomiska villkor. Olika 
anställningsformer tillämpas inom bemanningsbranschen men den vanligaste formen 
bland de större bemanningsföretagen är tillsvidareanställning. Även 
visstidsanställningar är vanliga, främst för kortare uppdrag där personal hyrs in för att 
täcka upp för ett temporärt behov hos kundföretagen av mer arbetskraft eller vid 
tillämpning av provanställning. De kollektivavtal som reglerar bemanningsbranschen 
har utformats på ett sätt som ska innebära att uthyrd personal har samma 
förutsättningar och förhållanden som ordinarie personal har på en arbetsplats 
(Olofsdotter 2008). Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen 
som ingår i Almega anger att det svenska systemet för bemanningsanställda är unikt i 
Europa. I Sverige omfattas alla bemanningsanställda, oberoende av uppdragets 
utformning, av kollektivavtal och har därigenom rätt till försäkringar, pension och 
utbildningsmöjligheter (Bemanningsföretagen 2016). Att bemanningsbranschen 
existerar idag beror mycket på den flexibilitet som erbjuds kundföretagen genom att 
anlita ett bemanningsföretag. Även om kostnaderna för att anlita bemanningsanställda 
är höga blir de ofta mer lönsamma i längden än om företaget själv skulle stå för arbete 
och omkostnader vid exempelvis en rekryteringsprocess för en kortare anställning. 
Relationen mellan det utbud av resurser och kompetenser som bemanningsbranschen 
erbjuder och den efterfrågan som finns på den svenska arbetsmarknaden tycks 
överensstämma (Andersson & Wadensjö 2004). 
 
Att vara anställd inom ett bemanningsföretag skiljer sig inte avsevärt från en mer 
traditionell anställning vid en snabb jämförelse. Den största skillnaden ligger i att den 
bemanningsanställde inte arbetar hos den arbetsgivare vilken man är anställd av, utan 
arbetar hos en annan arbetsgivare som också i många fall står för ledningen och 
fördelningen av arbetet (Andersson & Wadensjö 2004). Bemanningsanställdas 
arbetssituation kan variera mycket beroende på hur deras uppdrag ser ut. Det kan 
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innebära en konstant rörelse mellan organisationer samt stor variation i uppdragens 
innehåll och längd. De bemanningsanställda kan då uppleva en avsaknad av socialt 
stöd och känsla av utanförskap (Garsten 1999).  Att inte få relationer med andra 
anställda och känna sig som en del i ett sammanhang gör att det är svårt att känna 
gemenskap med andra anställda på kundföretaget. Det finns även en risk att de 
bemanningsanställda utesluts från gemenskapen med de ordinarie anställda då de inte 
ses som en del av kundföretaget (Isaksson & Bellaagh 1999). Det utanförskap som 
många bemanningsanställda känner när de arbetar på ett kundföretag förstärks av att 
de i många fall inte får medverka vid kundföretagets gemensamma aktiviteter och 
möten. Bemanningsanställda får sällan möjlighet till olika bonussystem för att bli 
motiverade till arbete som kundföretagets ordinarie anställda får (Bellaagh & Isaksson 
1999). Den bemanningsanställde kan därför bli någon som de ordinarie anställda 
arbetar med varje dag ”men som ändå är och förblir tillhörig en annan organisation, 
en person man inte känner” (Garsten 2003:57). Olofsdotter (2011) beskriver ett 
liknande scenario för bemanningsanställda. Hon menar att uthyrningsbranschens 
framväxt kan innebära olika värderingar kring arbetsinsatsen och villkor och att det 
görs skillnad mellan bemanningsanställda och ordinarie anställda på kundföretaget 
(Olofsdotter 2008).  
 
Olofsdotter (2008) har i en studie intervjuat bemanningsanställda som arbetade inom 
administration och industri. De bemanningsanställda beskrev hur de upplevde sin 
arbetssituation och uppgav känslor av osäkerhet. De angav också att de saknade 
inflytande över sitt arbete och sin egen situation på kundföretaget vilket gav känslor 
av maktlöshet. De intervjuade bemanningsanställda beskrev att de fick knapphändiga 
instruktioner i arbetet och i det var vanligt förekommande att de inte fick någon 
introduktion alls vid starten av arbetet på ett kundföretag. De beskrev hur utsatta de 
kände sig i sin arbetssituation. Att känna gemenskap upplevs som nödvändigt bland 
de bemanningsanställda. Det redogjordes för att de sökte sig till personer som också 
arbetade på kundföretaget för att känna gemenskap. Dock beskrevs fall där de 
bemanningsanställda uteslöts från gemenskapen och sociala sammanhang med de 
ordinarie anställda. Hur relationen med ordinarie personal såg ut hade en väsentlig 
betydelse för upplevelsen av bemötande. Olofsdotter (2008) menar att 
bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap är avgörande för trivseln i arbetet.  
 
1.2 Problemformulering 
Gemenskap tros vara något är något som individer behöver känna för välmående. En 
föreställning vi har är att det är ännu viktigare att känna gemenskap i arbetet för att 
kunna hantera svårigheter som kan finnas där. Att inte inkluderas i en gemenskap kan 
därför påverka individen negativt vilket resulterar i att arbetsutförandet kan innebära 
stora påfrestningar på individen. Om en bemanningsanställd har ett längre uppdrag på 
kundföretaget antas gemenskap med kundföretaget spela en allt större roll för 
arbetsprestationen och för att individen ska känna tillfredsställelse i arbetet. Vi vill 
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därför undersöka hur de bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap ser ut och 
om deras arbetssituation har en påverkan på den upplevda gemenskapen.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka bemanningsanställdas upplevelse av 
gemenskap och dess betydelse som uthyrd till ett kundföretag. Vidare vill vi 
undersöka om det finns samband mellan upplevelsen av gemenskap och 
arbetssituationen. Utifrån syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Upplever bemanningsanställda gemenskap på kundföretaget? 
• Värdesätter bemanningsanställda gemenskap i sin arbetssituation? 
• Påverkar upplevelsen av gemenskap de bemanningsanställdas arbetssituation? 

 
1.4 Avgränsningar 
I studien har vi avgränsat och inriktat undersökningen till att undersöka de 
bemanningsanställda med längre uppdragstid - minst ett år på kundföretaget. Detta val 
har vi gjort på grund av att vi har en uppfattning om att längden på uppdraget har 
betydelse för de bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap. Vi har också valt att 
rikta in oss på längre uppdrag för att vi funnit begränsat med forskning på området. 
För att skapa bredd i undersökningen har vi valt att använda oss av två 
yrkeskategorier; industri och administration. Syftet med de olika 
yrkeskategoriseringarna är således inte att göra någon jämförande undersökning dem 
emellan. Det kan dock komma att redogöras ifall det är märkbara skillnader mellan 
dessa yrkeskategorier. Det görs för att exemplifiera om skillnader i arbetssituationen 
på grund av yrket gör sig märkbara i upplevelsen av gemenskap.  
 
1.5 Disposition 
Uppsatsen har delats in i fem kapitel. Det första kapitlet innehåller en bakgrund där 
tidigare studier presenteras som har ansetts vara relevanta för det valda ämnet. 
Därefter presenteras uppsatsens problemområde och formulerat syfte och 
frågeställningar. Vidare beskrivs de avgränsningar som gjorts i undersökningen.  
 
I kapitel två ges en redogörelse för den teoretiska referensram som har ansetts vara 
relevant för besvarandet av undersökningens syfte och frågeställningar. I kapitlet 
redogörs för gemenskap för att kunna definiera vad som är gemenskap och syftar 
också till att ge insikt i vikten av att känna gemenskap. Vidare beskrivs psykosocial 
arbetsmiljö som har till syfte att skapa förståelse kring bemanningsanställdas 
arbetssituation.  
 
I det tredje kapitlet redovisas hur undersökningen gått till väga och valet av metod 
förklaras. Kapitlet innehåller information om hur vi gått till väga för att genomföra 
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våra intervjuer samt hur vi analyserat det empiriska material som framkommit i 
undersökningen. En diskussion förs även kring arbetets giltighet och tillförlitlighet 
samt hur de forskningsetiska principerna har beaktats i arbetet. 
 
I fjärde kapitlet presenteras undersökningens analys och resultat. Där analyseras 
undersökningens empiriska material som framkommit vid genomförda intervjuer. Det 
empiriska materialet integreras med den tidigare redogjorda teoretiska referensramen. 
I kapitlet kommer vi analysera kring bemanningsanställdas upplevelser av gemenskap 
på kundföretag, dess påverkan på individen och hur de bemanningsanställdas 
arbetssituation påverkas av gemenskap. 
 
I uppsatsens avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi dragit genom att besvara 
syfte och frågeställningar i undersökningen. Det presenteras även förslag på framtida 
forskning. Avslutningsvis för vi en diskussion kring slutsatserna och arbetets 
utförande. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för de teorier som ligger till grund för undersökningen. 
Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. Inledningsvis beskrivs begreppet gemenskap och 
gemenskap som social psykologi. Vidare redogörs för den psykosociala arbetsmiljöns 
påverkan på individen utifrån olika teorier och modeller. 
 
2.1 Gemenskap 
Gemenskap är ett fenomen som kan förklaras på många olika sätt beroende på 
sammanhang. Flera definitioner av begreppet finns och från det har valts att 
presentera dem som anses lämpliga för att besvara undersökningens syfte och 
frågeställningar. Upplevelsen av gemenskap utgör enligt Stenberg (2011) ett 
grundläggande och nödvändigt behov för människor. Gemenskap är att vara delaktig i 
sociala sammanhang tillsammans med andra individer i vilkas sällskap man trivs i, 
genom att ta emot samt ge bekräftelse. Känslan av att tillhöra en gemenskap är viktig 
för människan (Stenberg 2011:9). Enligt Stenberg (2011) finns två grundläggande 
skäl till varför upplevelsen av gemenskap är så betydande. Gemenskapen innebär ett 
utrymme där människan kan känna bekräftelse. Att få vara den man vill vara i ett mer 
personligt och avslappnat sammanhang och där känna att man kan vila från andra 
påfrestande åtaganden, exempelvis inom arbetslivet, som ständigt prövar individen. 
Gemenskap kan erbjuda individen en mer personlig och avslappnad miljö där man 
omges av bekanta människor som bidrar till ett angenämt sinneslag. Gemenskap 
innebär även en plats för utbyte av kunskap och erfarenheter som främjar individens 
utveckling. Förståelse skapas då för oss själva, andra människor och samhället i stort. 
De grundläggande skälen kan emellanåt hamna i konflikt med varandra. Speciellt 
eftersom utvecklingen av samhället påverkat människan att bli mer individuell, vilket 
inte alla gånger överensstämmer och därför gjort föreställningen om människan som 
social varelse mer komplex. Genom individualiseringen finns möjligheter för 
människan att överträda vad gemenskapen erbjuder om den inte passar och gå sin väg 
genom livet. Därigenom har även chansen att uteslutas ur en gemenskap ökat 
(Stenberg 2011:10ff). 
 
Gemenskap som social psykologi 
Enligt Scheff (1990) är gemenskap när människor skapar och bevarar relationer till 
varandra. Då skapas sammanhang som individer känner igen sig själva och andra i. 
Den relationsprocessen kallar Scheff (1990) för sociala band. Han menar att de 
sociala banden är ständigt föränderliga och kan se olika ut beroende på 
omständigheter runt omkring. Genom att individer ständigt interagerar med varandra 
måste de sociala banden konstrueras om och ändras utifrån de nya förutsättningar som 
människan skapar. Sociala band uppkommer när människor kommunicerar med 
varandra på verbal och icke-verbal nivå. Den kommunikation som är icke-verbal är 
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minst lika betydande som den verbala. Den icke-verbala nivån kallar Scheff (1990) 
för “respekt-systemet” (deference-emotion system) och innebär hur vi kommunicerar 
med varandra genom kroppsspråk och handlingar och därmed all avläsning, 
bearbetning och tolkning som vi gör av situationer där vi befinner oss och som är av 
betydelse för oss (Scheff 1990:6f). 
 
Hur individers sociala band är till andra människor kan se olika ut. I en familj är ofta 
banden starka till alla medlemmar och man finns där för varandra, vad som än 
händer. Sociala band kan också vara av svaga där individens relation och upplevelse 
av andra människor kan präglas av osäkerhet och missnöje. Däremot behöver inte alla 
svaga sociala band innebära att individen har svaga relationer utan kan betyda att man 
har många relationer utfördelade runt om i samhället där alla inte är djupa (Stenberg 
2011:90f). Adelswärd (2009) använder begreppet svaga band för att känneteckna de 
ytliga relationer människor skapar mellan varandra dagligen. Att kunna socialisera sig 
med människor man inte känner så väl och kunna prata om diverse alldagligheter. 
Genom att prata med andra människor om alldagliga saker bekräftas uppfattningen 
hos individen om att vara en del av ett socialt sammanhang vilket också ger en känsla 
av att tillhöra en gemenskap. Att ha svaga band till andra människor i samhället kan 
bidra till att individen upplever sig ha en förbindelse till sin omgivning som hen 
känner sig trygg i (Adelswärd 2009; Stenberg 2011:91f). 
 
För att gemenskap som fenomen ska existera som socialt sammanhang krävs att det 
innebär något meningsfullt för alla som är involverade i sammanhanget. Gemenskap 
uppkommer när olika människor samverkar med varandra inom ett specifikt 
sammanhang. För att gemenskapen ska få betydelse måste människor ömsesidigt 
påverka varandra, interagera med varandra. Var och en i sammanhanget bidrar till 
interaktion på något sätt genom sin personlighet och erfarenhet. Att skapa gemenskap 
med en djupare innebörd sker genom interaktion mellan människor på en social nivå 
(Stenberg 2011:119). Känslan av att ingå i en gemenskap är tillfredsställande för 
individen och kännetecknas vanligtvis av angenäma känslor. Stenberg (2011:94) 
beskriver det enligt följande “Att känna sig accepterad av en gemenskap kan utlösa 
känslor av glädje, lycka, bekräftelse, tillit, välvillighet, triumf, engagemang och 
empati”. På samma sätt kan mer oangenäma känslor uppkomma om individen 
upplever sig bli exkluderad ur en gemenskap. Leary (1990) beskriver att om en 
individ inte får den samhörighet som hen behöver kan det leda till psykisk ohälsa. 
Den psykiska ohälsan kan innebära känslor som ångest, ensamhetskänsla, 
nedstämdhet och avundsjuka (Leary 1990). Stenberg (2011) beskriver också att 
bristen på gemenskap inte sällan får individen att känna “känslor av vrede, hat, 
besvikelse, sorg, svartsjuka, revanschlust och övergivenhet” (Stenberg 2011:94).  
 
Scheff (1990) anser att de olika känslor som individen upplever beroende på 
upplevelsen av gemenskap har ursprung i känslorna stolthet och skam. På så vis är det 
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just de känslorna som styr hur individen fungerar och agerar i sina relationer med 
omgivningen. Stolthet och skam kan därför anses ha stor påverkan på en människas 
inre, existentiella värdegrund. Att känna stolthet kännetecknas av den bekräftelse som 
människan känner från andra, när de sociala banden är stabila. Upplevelsen av skam 
uppkommer när individen känner sig utfryst ur gemenskapen och på så sätt inte får 
något erkännande från andra, när de sociala banden är svaga (Scheff 1990:15). 
Känslan av skam får individens självkänsla att minska och man blir osäker på om ens 
personlighet och agerande är bra. Inte sällan får skam individen att ifrågasätta hela sin 
identitet (Stenberg 2011:94f). 
 
2.2 Psykosocial arbetsmiljö   
Arbetsmiljö kan definieras som de förhållanden som har en påverkan på människan i 
arbete. Arbete ska ske under sådana förutsättningar att arbetstagare har ett skydd för 
hälsa och säkerhet. De föreskrifter som regleras i arbetsmiljölagen beskriver att en 
arbetsgivare ska förväntas ha kontroll över sin inre omgivning. Från ett 
beteendevetenskapligt synsätt är arbetsmiljön intressant utifrån de konsekvenser den 
får på den enskilda individen. Den omgivning som finns runt ett arbete existerar även 
utanför den anställde och kan då ha positiva eller negativa effekter på denne (Wadell 
& Larsson 1998:29ff). 
 
Psykosocial arbetsmiljö innebär förhållanden på arbetsplatsen som har påverkan på 
individen. Den är inte förhållanden som är av fysisk karaktär så som ljud, ljus eller 
klimat utan andra förhållanden av social och arbetsorganisatorisk karaktär. Dessa 
förhållanden genererar känslor - psykiska reaktioner, och inte fysiska så som 
exempelvis belastningsskador. Mer ofta beskrivs arbetsmiljön från ett psykosocialt 
perspektiv för att påvisa att de sociala relationerna också har betydelse för att skapa 
förståelse kring människors reaktioner (Agervold 2001). Psykosocial arbetsmiljö 
förklaras av Agervold (2001) som förhållandet mellan organisatoriska krav och behov 
i relation till individens behov och förväntningar. Det beskrivs som en samverkan 
mellan en individ och miljön som individen befinner sig i. Psykosocial arbetsmiljö 
kan med andra ord inte ses ur ett enskilt miljö- eller individperspektiv utan som ett 
resultat av de båda perspektiven tillsammans. Vidare förklaras att psykosocial 
arbetsmiljö inte är ett fenomen som kan studeras utan måste ses ur individens 
perspektiv för att kunna förstås (Agervold 2001). Arbetsmiljöverket (2015) anger att 
det är individens upplevelse av krav i arbetet som är avgörande för den psykosociala 
arbetsmiljön. Alla arbeten innebär krav i någon form, dock behöver kraven inte 
innebära påfrestningar på individen som ger ohälsa eller minskat välbefinnande. Risk 
för ohälsa uppkommer när individens upplevelse av arbetskrav blir för höga i form av 
för stor arbetsbörda, för högt tempo eller när det finns liten eller ingen möjlighet att 
påverka utförandet av arbete. 
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För att beskriva relationen mellan individen och miljön har Agervold (2001) utarbetat 
en modell. Modellen visar de förhållanden som tillsammans skapar psykosocial 
arbetsmiljö (Agervold 2001). Han förklarar att individen, utifrån personliga behov 
och förväntningar, tolkar arbetsmiljöns psykologiska villkor. Hur sedan individen 
upplever den psykosociala arbetsmiljön beror på hur väl miljöns villkor uppfyller 
individens behov, hur väl passformen är. Passformen kan få så väl positiva som 
negativa påföljder för individen. Bra passform kan fungera utvecklande och lärande. 
Dålig passform kan generera stress och påfrestningar för individen. Agervold (2001) 
förklarar att inget specifikt arbetsförhållande eller personlighet som genererar en viss 
upplevd psykosocial arbetsmiljö utan det beror på kombinationen och passformen av 
individ och miljö. Individens upplevelse av psykosocial arbetsmiljö är beroende 
av dennes egna personliga egenskaper. Agervold (2001) anger att varaktighet är en 
ytterligare en faktor som är avgörande för hur individens upplevelse av den 
psykosociala arbetsmiljön. En individ kan klara av förhållanden som upplevs som 
negativa utan att de skapar en dålig psykosocial arbetsmiljö, under förutsättning att 
det sker under en kortare period. Dock klarar individen inte av att hantera en dålig 
passform mellan miljö och individ på längre sikt. Att uppleva dålig psykosocial 
arbetsmiljö under länge tid resulterar i en psykisk belastning för individen (Agervold 
2001).  
 
Det finns viktiga psykologiska villkor som ska beaktas när psykosocial arbetsmiljö 
ska förklaras på en arbetsplats ur ett individperspektiv. Upplevelsen av dessa 
förhållanden förklarar en individs psykosociala arbetsmiljö: 
• Inflytande, medbestämmande och kontroll: inflytande över den egna 
arbetssituationen 
• Ledningsförhållanden - auktoritär eller demokratisk: hur arbetsledningen ser ut och 
vilken medvetenhet som finns kring arbetets utförande. 
• Samarbete och möjlighet till social kontakt: hur organisering av arbete ser ut, 
möjligheter till samvaro med arbetskamrater. 
• Arbetspress och arbetstempo: förhållanden som har inflytande över arbetets 
utförande. 
• Anställningstrygghet och säkerhet i arbete: påverkan av yttre faktorer så som 
konjunktur som kräver flexibilitet. 
(Agervold 2001:76ff)  
 

2.3 Karasek & Theorells krav- och kontrollmodell 
Arbetsbelastning och möjligheter till inflytande på arbetsplatsen är två dimensioner 
som är viktiga för att mäta den psykosociala arbetsmiljöns påverkan på individens 
arbetssituation. Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell är ett klassiskt 
exempel på hur de olika faktorerna påverkar varandra (Karasek & Theorell 1990). 
Den tvådimensionella modellen illustrerar hur den psykosociala arbetsmiljön - 
individens hälsa och beteende - påverkas utifrån strukturen på arbetet i form av krav 
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och kontroll. Det är således utifrån hur variablerna krav och kontroll fördelas i ett 
arbete som påverkar arbetssituationen. Utifrån det kan mätas hur individens 
psykosociala arbetsmiljö upplevs. Ur modellen kan även påverkan av de olika 
arbetsförhållandena avläsas huruvida det kan påverka en individs prestation i arbetet. 
Ett arbete med hög kontroll kan exempelvis göra att höga krav motiverar individen till 
nytt lärande. En situation med höga krav och låg kontroll kan å andra sidan påverka 
individens arbetsförhållande till stress. Det kan ha en negativ inverkan på individen 
med hög risk att drabbas av psykisk ohälsa (Karasek & Theorell 1990). 
 
Karasek & Theorell (1990) redogör att variabeln krav grundar sig i belastningen i 
arbetet. De anser att krav som ställs på individen i sin arbetssituation har stor 
påverkan på individens välbefinnande. Kraven sätts i relation till hur mycket 
inflytande och kontroll som individen har. Arbetskrav omfattar arbetsbelastning 
utifrån både kvalitativa, kvantitativa och emotionella krav. Kvalitativa krav kan 
exempelvis vara tempo i arbetet, hur snabbt en arbetsuppgift behöver utföras. 
Kvantitativa krav kan innebära arbetets svårighetsgrad, hur mycket kompetens och 
koncentration som behöver läggas för att klara av arbetsuppgiften. Emotionella krav 
som exempelvis hur mycket mental belastning det krävs för att utföra arbete. Till 
skillnad från krav indikerar variabeln kontroll individens möjligheter och 
handlingsutrymme att själv kunna planera sitt arbete och påverka sin arbetssituation 
(Karasek & Theorell 1990). Kontroll handlar således både om individens möjlighet att 
lära sig nya saker i arbetet och kunna fatta självständiga beslut. Att fatta självständiga 
beslut kan exempelvis innebära att själv kunna schemalägga sitt arbete eller att kunna 
råda över sina raster. Enligt Karasek & Theorell (1990) behöver hög kontroll inte 
betyda en negativ arbetssituation så länge individen har en hög kontroll. 
 
Krav- och kontrollmodellens fyra typer av arbeten 
I Karasek & Theorells krav- och kontrollmodell har fyra typer av arbeten utformats 
utifrån upplevelsen av psykosocialt påfrestande arbetsklimat. De olika arbetena har 
tagits fram beroende på samspelet mellan stor eller liten upplevelse av inflytande på 
krav och kontroll i arbete. Arbetena redogörs enskilt och benämns: högstressarbete, 
aktivt arbete, passivt arbete och lågstressarbete (Karasek & Theorell 1990:31).  
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Figur 1: Krav- och kontrollmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ur Aronsson 1987, s 24) 
 
• Högstressarbete kännetecknas av höga krav och låg kontroll som i lågt inflytande 
över att kunna påverka sin arbetssituation. Denna arbetssituation anses vara den högst 
psykosocialt påfrestande arbetsgruppen av de alla och individer som arbetar under 
dessa förhållanden tenderas till att ha hög risk att hamna i en psykisk ohälsa med 
stressrelaterade sjukdomar som utbrändhet, ångest och depression.  
• Aktivt arbete innebär att både höga krav och hög kontroll har en påverkan att 
motivera och inspirera individen till att vilja lära sig nya saker och skapa nya 
möjligheter i sin arbetssituation. Denna arbetsgrupp har en hög arbetsstimulans som 
motverkar risker för att individen ska drabbas av negativ stress.  
• Passivt arbete avser de arbetsförhållanden med låga krav och låg kontroll. Individer 
som arbetar utifrån dessa förhållanden tenderar till att tappa motivation på grund av 
en låg stimulans utifrån låg kravbild i samband med sitt låga inflytande över sitt 
arbete. 
• Lågstressarbete kännetecknas av låga krav och hög kontroll som resulterar i att 
individen enkelt kan påverka sitt arbete och motiveras genom att kunna anpassa sin 
arbetssituation utifrån individens eget tycke. Detta gör att individen påverkas positivt 
till att utvecklas och har därmed låga risker för negativ psykisk påfrestning (Karasek 
& Theorell 1990). 
 
Krav och kontroll kan skilja sig mycket inom samma yrkeskategori. I en rapport 
undersöker Park & Wilson (2003) hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut mellan 
olika arbetsgrupper ur ett jämförande perspektiv. I studien undersöktes 373 koreanska 
fabriksarbetares psykosociala arbetsmiljö och psykiska påfrestningar. Studiens syfte 
var att ta reda på vilka faktorer i arbetet som kännetecknade ett arbete som ett 
högstressarbete eller ett lågstressarbete. De undersökta arbetsgrupperna påvisade 
skillnader i grad av krav och kontroll. Den ena gruppen utförde ett högstressarbete 
som kännetecknades av höga krav och låg kontroll. Den andra gruppen utförde ett 
mer lågstressarbete som kännetecknades av hög kontroll och låga krav. Resultatet i 
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den jämförande studien påvisade även att upplevelsen av gemenskap på arbetsplatsen 
samt arbetstillfredsställelse påverkade hur de anställda upplevde de psykiska 
påfrestningarna i arbetet. Det kunde även urskiljas att det fanns tydliga samband 
mellan uppvisad ohälsa och arbetsgrupper som utförde högstressarbeten (Park & 
Wilson 2003).  
 
Krav- kontroll- och stödmodellen 
Krav-, kontroll- och stödmodellen är en vidareutveckling av krav- och 
kontrollmodellen som Johnson refererar till i Karasek & Theorell (1990). 
Dimensionen stöd har lagts till i modellen som påvisar att socialt stöd är av betydelse 
för individen i arbetet. Det sociala stödet fungerar som en stressreducerande faktor 
under krävande situationer och på så vis förbättrar individens hälsa och 
välbefinnande. Johnson (refererad i Karasek & Theorell 1990) benämner det sociala 
stödet i tre funktioner; emotionellt, värderande och instrumentellt stöd. Emotionellt 
stöd indikerar att det är viktigt för individen att känna gemenskap och vara omtyckt 
av arbetskamrater och chefer. Det värderande stödet lägger mer vikt på socialt stöd i 
form av feedback på sina arbetsinsatser. Det instrumentella sociala stödet fokuserar 
på att få stöd genom samarbete mellan individer, arbetskamrater och organisationen 
(Karasek & Theorell 1990). 
 
Figur 2: En tredimensionell modell av den psykosociala arbetsmiljön 

 
  (Ur Aronsson 1987, s 29) 
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2.4 Socialt stöd 
Arbetslivsforskaren House (1981) menar att socialt stöd är ett samlingsbegrepp för 
stödjande beteenden och handlingar. För att kunna ge eller få socialt stöd krävs att det 
pågår en interaktion mellan individer vilket ofta innebär att det finns en ömsesidig 
förväntan mellan parterna (House 1981). När relationer mellan anställda och mellan 
anställda och överordnade fungerar bra förknippas de ofta med ett betryggande socialt 
stöd. Det finns dock flera olika faktorer som kan vara grundläggande för hur 
relationerna ser ut. Om anställda får ta del av uppsatta mål och värderingar som är 
gemensamma för arbetsutförandet så ökar i många fall arbetsprestationerna. Huruvida 
de anställda får ta del av uppsatta mål och värderingar beror på hur 
arbetsorganisationen är uppbyggd. Det föreligger dock en risk att utebliven 
delaktighet kan leda till att det sociala stödet upplevs som bristfälligt (Theorell 2003). 
 
House (1981) beskriver att det finns två källor till socialt stöd och att det handlar om 
formella eller informella relationer. Till de formella relationerna kopplas överordnade 
och liknande medan de informella relationerna kännetecknas av relationer till familj, 
vänner och arbetskamrater. De informella relationerna är att anse som viktigast för 
individen vilket beror på två anledningar. För det första grundar sig relationerna på en 
ömsesidig respekt för varandra och därmed kan upplevelsen av dessa relationer vara 
mer meningsfulla och ofta mer acceptabla för mottagaren. För det andra ger de 
informella relationerna till en familjemedlem ett mer genuint och spontant stöd än det 
formella stödet från en överordnad som träder in i en stödjande roll. Socialt stöd kan 
komma till uttryck på flera olika sätt beroende på hur de stödjande beteendena och 
handlingarna ser ut. Därför förklarar House (1981) att socialt stöd kan kategoriseras in 
i olika former som alla kan ha påverkan på individers upplevelser. Han menar att 
socialt stöd varierar beroende på situation och en individs behov.  
 
House (1981) har i likhet med Johnson (refererad i Karasek & Theorell 1990) 
formulerat olika typer av socialt stöd. Han har definierat fyra olika typer av socialt 
stöd: 
• Emotionellt stöd kommer till uttryck i form av empati, omtanke, kärlek och 
förtroende.  Är det stöd som är viktigast för individer att uppleva. Emotionellt stöd i 
dess olika former är det som individer vanligen associerar vid tanken på upplevelse av 
stöd exempelvis i form av gemenskap.  
• Instrumentellt stöd är ett konkret stöd som individen får från sin omgivning. Det är 
handlingar som är till för att ge hjälp åt individen i form av avlastning, hjälp med 
praktiskt arbete eller omsorg. 
• Informativt stöd innebär stöd som kan vara till hjälp för att individer ska kunna 
hantera sitt omgivande problem i form av råd och direktiv. Information som hjälper 
individen att hjälpa sig själv snarare än att få konkret hjälp från andra. 
• Värderande stöd är stöd i form av bland annat återkoppling och bekräftelser. 
Värderande stöd är stöd som individer får genom överföring av information snarare 
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än påverkan. Informationen som individen får är viktig för att individen ska kunna 
utvärdera sig själv. 
 
Att inte uppleva socialt stöd kan ha negativa effekter på individen. Johnson & Hall 
(1988) anger i sin studie att individer som har brist på socialt stöd har en större risk att 
utveckla stressrelaterade sjukdomar än individer som upplever högt socialt stöd. 
Socialt stöd visade sig även ha stor inverkan på välmående i aktiva arbeten där man 
upplever höga krav och hög kontroll. Individer som har aktiva arbeten och högt 
socialt stöd upplevde sin arbetssituation än mer tillfredsställande än individer som har 
samma arbetsförutsättningar men lågt socialt stöd. Johnson & Hall (1988) konstaterar 
att arbeten med höga krav i kombination med låg kontroll och lågt socialt stöd 
fördubblar riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare konstateras att 
socialt stöd främjar känslan av tillhörighet och upplevelsen av gemenskap i arbete 
(Johnson & Hall 1988). 
 
Individers upplevelser av socialt stöd påverkas av överordnades agerande och 
beteenden, hur organisationen och arbetet är strukturerat - om det är individualiserat 
eller gruppfokuserat. Till detta tillkommer även rådande värderingar inom 
organisationen och samhället i stort. De överordnades stöd blir mycket viktigt i de fall 
som individer inte har någon möjlighet att utveckla långsiktiga relationer med 
arbetskamrater. Vilka möjligheter som finns för överordnade att ge socialt stöd till de 
anställda beror på organisationens struktur och hur stort ansvar den överordnade har 
över de anställda (House 1981). 
 
Socialt stöd för bemanningsanställda 
I en studie gjord av Isaksson & Bellaagh (1999) undersöktes de bemanningsanställdas 
psykosociala arbetsmiljö utifrån ett perspektiv där upplevelsen av socialt stöd 
berördes.  Resultatet visade att de bemanningsanställda kan uppleva brister i det 
sociala stödet. Det beskrevs att en bemanningsanställd har många möten med nya 
människor, vilket i sig ansågs berikande, men att det i många fall fanns en bristande 
kontinuitet i mötena och relationerna till andra. Det i sin tur ledde till upplevelser av 
bristande tillhörighet som kunde ge känslor av utanförskap i arbetet. Resultatet av 
studien visade även att bemanningsanställda behöver bekräftelse och support från sina 
överordnade för att uppleva socialt stöd. I många fall var inte det behovet uppfyllt hos 
de bemanningsanställda, speciellt inte i förhållande till cheferna på 
bemanningsföretaget där man hade sin anställning. Det beskrevs att relationerna till 
bemanningsföretaget man var anställd vid var mycket sporadisk och att det önskades 
att relationerna var mer fördjupade. De bemanningsanställda upplevde sig ha 
bristande socialt stöd i form av chans till återkoppling på det utförda arbetet. Det 
menas att återkoppling i många fall kommer från chefer men eftersom de 
bemanningsanställda sällan har kontakt med sina chefer på bemanningsföretaget 
uteblir också återkopplingen. Det återberättades däremot om återkoppling från 
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kundföretaget, vilket värdesattes högt bland de bemanningsanställda. Isaksson & 
Bellaagh (1999) belyser också att flera faktorer kan samspela för att uppnå nivåer av 
socialt stöd. Bland annat kan arbetsutförandet i kombination med erkännande från 
chefer skapa värde hos den bemanningsanställde. Hur upplevelsen av socialt stöd är 
varierar mellan olika individer och deras behov. Då förändring kan ske i olika 
avseenden, individuellt eller arbetsrelaterat, kan även de olika faktorerna för 
upplevelsen av socialt stöd förändras (Isaksson & Bellaagh 1999). 
 
För att undersöka om det finns ett samband mellan de bemanningsanställdas 
upplevelse av gemenskap och arbetssituation har en tidigare studie gjord av Viitala & 
Kantola (2016) beaktats. I den kvalitativa studien undersöktes effekterna av att anlita 
bemanningsanställda till ett företag och vad det fick för konsekvenser på relationerna 
(gemenskapen) mellan de anställda på företaget. Det konstaterades att 
bemanningsanställda har svårt att finna gemenskap med andra bemanningsanställda. I 
många fall beror det på att den bemanningsanställde var den enda som befann sig på 
kundföretaget och inte var ordinarie anställd. De relationer som fanns till andra var 
ofta ytliga. Eventuellt fanns någon annan bemanningsanställd inhyrd på en annan 
avdelning vilket inte underlättade känslan av gemenskap. I vissa fall var relationerna 
till kundföretagets ordinarie personal också ytliga, vilket kunde bero på att de 
bemanningsanställda ofta fick byta arbetsuppgifter, avdelning och arbetskamrater 
beroende på var de behövdes för tillfället. Därför var det svårt att etablera några 
långvariga relationer eller gemenskap med andra anställda. I den utförda 
undersökningen kunde det tydligt urskiljas en indelning på kundföretaget beroende på 
om man var ordinarie anställd eller bemanningsanställd. Flera av de 
bemanningsanställda uppgav att de ordinarie anställda många gånger inte litade på 
deras kompetens och erfarenhet i att utföra arbetsuppgifter, trots att många av dem 
hade goda meriter och utbildning inom området. Det troddes bero på att de var 
bemanningsanställda och ansågs automatiskt vara inkompetenta bland de ordinarie 
anställda på kundföretaget. De bemanningsanställda gav uttryck för att känna 
utanförskap på kundföretaget som man var uthyrd till. De såg tydligt att kundföretaget 
inte ville inkludera dem i organisationens gemenskap men kunde samtidigt inte förstå 
varför. Utanförskapet visade sig även i ett upplevt exkluderande från allt som skedde i 
och runt om kundföretaget som den ordinarie personalen fick ta del av bland annat 
bonus, friskvård samt anordnade aktiviteter exempelvis julbord (Viitala & Kantola 
2016).  
 
När man började sitt arbete på kundföretaget tycktes utbildningen vara bra. De 
bemanningsanställda kände att de fick bra stöd från den ordinarie personalen att lära 
sig arbetsuppgifterna. Det som saknades var att få en genomgång av hela 
kundföretaget, så att det skapades en förståelse för hela verksamheten och hur deras 
arbetsinsats bidrog till det stora sammanhanget. De bemanningsanställda kände att de 
uteblev från de diskussioner som fördes på kundföretaget och utelämnades från 
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väsentlig information om vad som pågick i verksamheten. Det resulterade i ytterligare 
svårigheter att ta del i gemenskapen på kundföretaget. Det resulterade också i en 
bristande förståelse varför saker och ting sker på de sätt de gör. Endast ett fåtal 
bemanningsanställda hade fått möjlighet att delta vid något av kundföretagets 
utbildningstillfällen eller kurser och många upplevde därför en avsaknad av 
kompetensutvecklingsmöjligheter så som deras situation såg ut. Många av de 
intervjuade hade gedigen erfarenhet och kunskap inom verksamhetsområdet sedan 
tidigare men det var inte kundföretaget intresserade av att använda. De 
bemanningsanställdas gavs inga möjligheter att integrera i organisationen. De hade 
inga möjligheter att bidra med nytänkande eller förslag till verksamheten utan var 
endast där för att utföra ett arbete som man blivit tilldelad. Som bemanningsanställd 
kunde det därför finnas svårigheter att ta del av en gemenskap på ett kundföretag. De 
förutsättningar man har för att bli en del av ett socialt sammanhang är små med 
hänsyn till de ofta korta och flexibla anställningarna. Att dessutom utebli från 
informationsflödet och pågående diskussioner förstärkte känslan av ett utanförskap 
(Viitala & Kantola 2016).  
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3. Metod 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse för det vetenskapliga förhållningssätt som vi 
har valt att utgå från. Vidare berättar vi om vår förförståelse i området som ligger till 
grund för valet av undersökning. Därefter redogörs för valet av datainsamlingsmetod, 
urval och tillvägagångssätt. Avslutningsvis så förs en metoddiskussion kring giltighet 
och tillförlitlighet samt forskningsetik.  

 
3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I undersökningen har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt 
perspektiv. Det hermeneutiska perspektivet lämpar sig bra för undersökningen 
eftersom en utgångspunkt i vår undersökning är den egna förförståelsen. 
Förförståelsen har skapats genom egna erfarenheter som bemanningsanställda. Med 
förförståelsen som grund vill vi få ökad förståelse av de bemanningsanställdas 
upplevelse av gemenskap på kundföretaget. Hermeneutiken är en vetenskaplig 
utgångspunkt som inriktar sig mot att tolka och tyda människors upplevelser, samt 
öka förståelsen av mänsklig verklighet och sociala konstruktioner (Starrin & 
Svensson 1994). Enligt hermeneutiken kan endast kunskap uppstå genom det sociala 
och utifrån språket nås det genuint mänskliga. Syftet är således inte att förklara 
fenomen utan meningen är att förstå och tolka människors uppfattning om fenomenet. 
Förståelsen skapas genom tolkningar av språk, handlingar och uttryck (Patel & 
Davidson 2011). Enligt Starrin & Svensson (1994) intar hermeneutisk forskare en 
subjektiv roll i förhållande till forskningsobjektet och utgår från sin egen förförståelse 
och fördomar. Förförståelsen består av forskarens egna tankar, erfarenheter och 
kunskap som exempelvis vetenskapliga teorier. Förförståelsen anses vara forskarens 
referensram som blir en utgångspunkt i forskningen. Förförståelsen ses som en 
väsentlig tillgång för tolkning och förståelse av forskningsobjektet men kan vara 
negativ då forskaren kan ha en stor påverkan på undersökningen genom tolkning av 
resultat (Starrin & Svensson 1994).  
 

3.2 Val av datainsamlingsmetod  
Widerberg (2002:15) förklarar att valet av metod beror på vad som ämnas undersökas 
och vilket syfte som formulerats. Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
är många. Kvantitativ metod är fördelaktig i undersökningar där forskaren är 
intresserad av förekomsten av fenomen eller hur vanligt ett fenomen är. Den 
kvalitativa metoden är mer lämplig om ett fenomen ska förklaras. Att skapa förståelse 
utifrån fenomenets mening eller egenskaper (Widerberg 2002:15).  Vi har valt att utgå 
ifrån forskningsmetoden kvalitativ metod. Undersökningens syfte är att få en ökad 
förståelse för bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap utifrån sin 
arbetssituation. Genom en kvalitativ metod kan vi komma närmare intervjupersonerna 
och på så sätt nå en förståelse för intervjupersonernas upplevelser. Enligt Starrin & 
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Svensson (1994:19) är kvalitativ metod att föredra för att på ett mer nära och 
känslomässigt plan få större insikt i området. Trost (2011: 25f) beskriver att 
kvantitativ metod mestadels används på storskaliga forskningsområden i form av 
siffror och mängd. Kvantitativa metoder exempelvis enkäter förklarar han kan ha 
utgångspunkt i orden längre, fler och mer i forskningen. Vi har i vår undersökning 
valt kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för intervjupersonernas upplevelser. 
Vi ansåg kvalitativ metod vara mer lämplig för att få mer ingående förklaringar samt 
skapa oss en helhetsbild. En kvantitativ undersökning ansågs därför vara för objektiv 
och generell för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar. 
 
I den kvalitativa forskningen har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för 
att få fram användbar data till en ökad förståelse om den sociala verkligheten inom 
området vi studerar. Vi ansåg att intervju var den kvalitativa metod som var bäst 
lämpad för undersökningen för att besvara dess syfte och frågeställningar. Widerberg 
(2002:16) förklarar att intervjuer har till syfte att ta vara på det unika mötet mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Intervjuaren blir i intervjuerna ett verktyg för att på 
bästa sätt ta vara på det som intervjupersonen berättar. På så sätt kan en djupare 
förståelse skapas hos intervjuaren kring intervjupersonens upplevelse och förståelse 
av ett fenomen (Widerberg 2002:16). Intervjuer har enligt Larsen (2009:26f) fördel i 
att kunna beröra ett område mer på djupet till skillnad från exempelvis observationer. 
Intervjuer kan ge en tydligare helhetsbild av intervjupersonernas uppfattning och 
upplevelse och därmed skapa en ökad förståelse för området som undersöks. 
 

3.3 Urval  
För att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar ett strategiskt urval 
valts. Enligt Trost (2010:137ff) innebär ett strategiskt urval att forskaren i förväg 
bestämmer vilka specifika kriterier urvalet ska omfattas av. Urval kan exempelvis 
vara ålder eller yrkeskategorier. Utifrån valda kriterier kan sedan ett slumpmässigt 
urval göras. Trost (2010:139) menar på att detta urval är ett hjälpmedel och ger 
fördelen i att hitta intervjupersoner som gör det möjligt att få in empiriskt material 
som är av intresse för undersökningen. Med detta hjälpmedel ökar förutsättningarna 
för att få variation bland intervjupersoner inom kriteriernas referensramar. Han anser 
samtidigt att tillvägagångssättet kan vara problematiskt eftersom forskaren är 
beroende av att ta hjälp av exempelvis företag eller organisationer för att få tillgång 
till intervjupersoner med rätt kriterier. Att behöva belasta och ta upp någon persons 
tid för att få tag på intervjupersoner ses som en negativ aspekt i urvalsmetoden (Trost 
2010:139f). Ytterligare en negativ aspekt som Trost (2010:140) nämner är hur 
forskaren ska förlita sig till de intervjupersoner som hen har fått tillgång till. Han 
menar på att det finns en risk att den personen som hjälper till - medvetet eller 
omedvetet - styr urvalet. Det kan exempelvis ske genom att hen endast väljer ut 
specifika personer som är bra representanter för att få ett så bra resultat som möjligt. 
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Detta påverkar således det positiva som Trost (2010:139) anser med urvalsmetoden - 
att få möjligheten till att få bra variation bland intervjupersonerna.  
 
I vår undersökning har vi inriktat oss mot bemanningsanställda med längre 
uppdragstid (minst ett år) på kundföretag. Detta på grund av att vi tror att 
uppdragstiden, hur lång tid den bemanningsanställde har arbetat på kundföretaget, har 
en avgörande del i gemenskapens betydelse för individen. För att komma i kontakt 
med bemanningsanställda med längre uppdrag sökte vi oss till olika 
bemanningsföretag via internet. Vi började med ett utskick via mail, för att göra en 
första förfrågan om intresset att medverka i undersökningen. Vi frågade också om det 
fanns möjlighet för oss att intervjua bemanningsanställda som är anställda på 
bemanningsföretaget. Vi fick blandad respons från företagen huruvida de kunde 
hjälpa till. De som blev intresserade bokade vi möte med för vidare diskussion och 
planering av ett möjligt samarbete. Vi fick godkännande att samarbeta med tre olika 
bemanningsföretag som har en bredd av yrkeskategorier inom sina verksamheter. 
Genom det såg vi fördelen i att använda oss av både administration- och 
industrisektorn, två ytterligheter av yrkeskategorier för att få ett större perspektiv från 
de bemanningsanställdas arbetssituation och uppfattning av gemenskap. Vi valde att 
samarbeta med två av de bemanningsföretag som vi fick kontakt med. Att vi valde 
bort ett berodde på ett stort geografiskt avstånd som hade inneburit svårigheter för oss 
när intervjuerna skulle genomföras. Vi ansåg också att de andra bemanningsföretagen 
kunde förse oss med ett tillräckligt antal av bemanningsanställda att intervjua. 
Sammanlagt fick vi möjlighet att intervjua sex bemanningsanställda, tre från 
respektive bemanningsföretag. Bemanningsföretagen bestämde själva vilka anställda 
vi fick intervjua som uppfyllde vårt kriterium på minst ett års uppdragstid.  
 

3.4 Utformning av intervjuguide 
När en intervjuguide ska formuleras kan det vara bra om forskaren har förkunskaper 
inom det område som ska undersökas (Patel & Davidson 2011). Den intervjuguide 
som vi framställde och använde under våra intervjuer innehöll frågor inom olika 
områden. Intervjuguiden formulerades för att omfatta undersökningens syfte och 
frågeställningar samt utifrån från undersökningens teoretiska utgångspunkter. Våra 
egna erfarenheter av bemanningsbranschen och förförståelse för ämnet har också 
influerat frågorna. Bland annat fokuserade vi på att ställa frågor om upplevd 
gemenskap och arbetssituation. I vår intervjuguide valde vi att använda oss av en så 
kallad “tratt-teknik”. Patel & Davidson (2011) förklarar att tratt-tekniken innebär att 
intervjun inleds med mer övergripande och allmänna frågor. Därefter kan en övergång 
göras till frågor som var mer specifika för vad som ämnas undersökas. Denna teknik 
kan vara motiverande och fånga deltagarens engagemang eftersom intervjupersonen 
till en början får möjlighet att uttrycka sig fritt (Patel & Davidson 2011). Lantz 
(2013:72f) redogör för vikten av att skapa en bra intervjusituation för både intervjuare 
och intervjuperson då det kan skapa trygghet. Till vår intervjuguide ansågs tratt-
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tekniken vara lämplig då vi ville att deltagarna i vår undersökning skulle känna sig 
trygga i intervjusituationen så vi förhoppningsvis kunde få mer genuina och 
uppriktiga svar. Vi ansåg att det var bra att inleda med mer övergripande frågor för att 
intervjupersonerna skulle få en känsla för hur intervjun skulle gå till. Därifrån kunde 
vi sedan övergå i mer specifika frågor. 
 
Vid utformning av en intervjuguide ska begreppen standardisering och strukturering 
beaktas. Patel & Davidson (2011) anger att graden av standardisering kan variera i 
kvalitativa undersökningar som intervjuer. Graden av standardisering beror på hur 
intervjuaren har formulerat intervjufrågorna och ordningen som frågorna ställs på. En 
hög grad av standardisering innebär att intervjupersonen har fastställda svar att 
förhålla sig till. Låg standardisering kan å andra sidan innebära att intervjufrågor i 
vissa fall formuleras längs med intervjuns gång och beroende på intervjupersonens 
svar. En annan aspekt att ta hänsyn till vid formulering av intervjufrågor är graden av 
strukturering Det innebär hur mycket utrymme som lämnas till intervjupersonen att 
besvara frågor. Ju större svarsutrymme desto lägre grad av strukturering och vice 
versa (Patel & Davidson 2011). Vi har valt att göra en intervjuguide med 
halvstrukturerade frågor. Att formulera en intervjuguide på detta sätt har till syfte att 
skapa förståelse hos intervjuaren om vad intervjupersonen anser kring det område 
som undersöks. Intervjupersonen kan då visa intervjuaren sin uppfattning om ett 
specifikt område och om det upplevs meningsfullt för denne eller inte (Lantz 
2013:47). En halvstrukturerad intervju har enligt Lantz (2013:44ff) frågor som belyser 
det som upplevs intressant att undersöka. Vårt val att använda halvstrukturerad 
intervjuform vid intervjuer grundade sig i att intervjupersonerna skulle ges möjlighet 
att få svara fritt. Samtidigt skulle intervjufrågorna vara standardiserade och därmed 
hålla oss inom ramarna för undersökningsområdet. Därför formulerade vi frågor där 
det också fanns möjlighet till att ställa följdfrågor till intervjupersonernas svar. Den 
halvstrukturerade formen är uppbyggd utifrån öppna frågor med utrymme för 
utförliga svar från intervjupersonen. Intervjuaren har även flexibiliteten att kunna 
ställa följdfrågor under intervjuns gång om det skulle behövas för att få ut mer 
relevant data för en helhetsförståelse. Denna intervjumetod skiljer sig från exempelvis 
helstrukturerade intervjuer, där forskaren utgår från fasta frågor i fast ordningsföljd 
och förutbestämda svarsalternativ (Lantz 2013:44ff). En helstrukturerad intervju 
ansåg vi likna en kvantitativ studie där möjligheten att fånga intervjupersonernas 
unika upplevelser begränsades. 
 
3.5 Förberedelse och genomförande av intervjuer 
Efter att intervjuguiden var färdigställd valde vi, som en förberedelse, att göra en 
pilotstudie. Vi valde att testa intervjuguiden på personer i vår närhet för att eventuellt 
kunna justera något. Att testa intervjuguiden kan vara bra, speciellt för att få svar på 
om frågorna har formulerats på ett förståeligt sätt och om de kan misstolkas (Patel & 
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Davidson 2011). Efter den genomförda pilotstudien gjordes små justeringar av några 
frågeställningar som misstolkades av testpersonerna. 
 
Innan samtliga intervjutillfällen påbörjades inledde vi med att presentera oss själva, 
vår undersökning och syftet med den. Vi informerade även om de etiska aspekter som 
beaktats i undersökningen, bland annat om intervjupersonernas anonymitet och 
möjlighet att avbryta intervjun om så önskades. Vi använde samma intervjuguide till 
alla intervjupersoner och såg till att samtliga frågor behandlades under 
intervjutillfället. Intervjuguiden var utformad så att vi kunde anpassa frågorna efter 
varje enskild intervju. Vissa följdfrågor förekom där vi ansåg att intervjupersonernas 
svar kunde vidareutvecklas eller förklaras djupare. Syftet med hur intervjuerna 
genomfördes var att ge oss så relevant information som möjligt utan att 
intervjupersonernas svar skulle komma att påverkas av oss. Tre av intervjuerna 
genomfördes på intervjupersonernas gemensamma arbetsplats där tidpunkten för 
intervjuerna hade bestämts av bemanningsföretaget eller kundföretaget. Vi hade 
endast mottagit ett mail från bemanningsföretaget var vi skulle infinna oss och när. 
Det hade avsatts 45 minuter till varje intervju och ett konferensrum hade bokats åt 
oss. Lantz (2013:96) beskriver att platsen för en intervju kan vara av betydelse för hur 
intervjun blir. Det är bra att om rummet är inbjudande och avskilt för att 
intervjupersonen ska känna sig bekväm. Helst ska det gå att stänga ute sådant som kan 
störa intervjun exempelvis ljud eller andra störande faktorer. Det kan också vara bra 
om intervjuplatsen kan avskiljas så risken att andra människor hör samtalet minskas 
(Lantz 2013:96). Vi hade i det ingen möjlighet att påverka plats för intervjuerna. 
Dock befann vi oss i ett rum där dörren gick att stänga så att vi inte blev störda av den 
omgivande arbetsplatsen.  
 
Övriga tre intervjuer bokades genom telefon med respektive bemanningsanställd. Vi 
hade ingen möjlighet att genomföra dessa tre intervjuer på deras arbetsplats så därför 
fick vi lösa det på annat sätt. Två av tre intervjuer genomfördes i universitetets 
bibliotek där vi bokat grupprum för ändamålet. Valet av plats för intervju gjordes 
efter att vi lämnat förslag på plats till intervjupersonerna som de båda godtog. Den 
tredje intervjun hölls, enligt intervjupersonens förslag, av bekvämlighetsskäl i 
intervjupersonens hem. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter att genomföra. Till 
varje intervju använde vi våra mobiltelefoner för att spela in det som sades. Patel & 
Davidson (2011) anger att spela in intervjuer är positivt för att allt som 
intervjupersonerna säger registreras, vilket gör att möjligheten finns att gå tillbaka till 
materialet och analysera. Dock bör hänsyn tas till att intervjupersonerna kan påverkas 
negativt av inspelningsutrustningen. De kan känna sig obekväma i situationen och 
deras svar kan komma att påverkas av det (Lantz 2013:97). Ska intervjuer spelas in 
krävs intervjupersonernas godkännande (Patel & Davidson 2011). Vi fick samtliga 
intervjupersoners godkännande att spela in intervjun. Vi ansåg att det var bra att spela 
in intervjuerna för att vara säkra på att vi fick med allt som intervjupersonerna sa. Det 
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var även fördelaktigt för att minimera risken att missa något väsentligt eller glömma 
bort något som sades.  
 
Vi valde att genomföra intervjuer där båda deltog men endast en av oss ställde frågor. 
Den som inte ställde frågorna kunde då fokusera mer på hur intervjupersonen 
besvarade frågorna, dennes kroppsspråk och andra reaktioner. Den passiva kunde 
även ställa relevanta följdfrågor och den aktiva kunde fokusera mer på att behålla en 
levande diskussion med intervjupersonen. Från vår synvinkel såg vi det bara som 
positivt att vi var två som deltog i intervjuerna eftersom vi på så sätt kunde reflektera 
utifrån varandras upplevelser och iakttagelser vid varje intervjutillfälle. Vår 
upplevelse av det valda förfarandet var också att den som intog en passiv roll i större 
mån fokuserade på de svar intervjupersonen gav och kunde ställa relevanta 
följdfrågor. Vi gav intervjupersonerna utrymme att tänka, reflektera och svara på våra 
frågor. Varje intervju avslutades med att vi frågade om det fanns något 
intervjupersonerna ville tillägga till intervjun. 
 
En intervju bör enligt Kvale & Brinkmann (2014:51f) inte betraktas som ett öppet 
samtal mellan jämställda parter utan som ett samtal med en asymmetrisk 
maktrelation. Vid varje intervjutillfälle bör forskaren beakta att det är ett samtal på 
professionell nivå där intervjuaren och intervjupersoner innehar olika hierarkiska 
positioner. Intervjuaren har ett övertag i att vara den som är vetenskapligt kompetent. 
Det är intervjuaren som ställer frågor och följdfrågor som intervjupersonen besvarar. 
Intervjuaren är även den som i det flesta fall bestämmer när ett samtal ska avslutas. 
Det är intervjuaren som har ett tolkningsföreträde på det som intervjupersonen säger 
och kan då uttala sig om vad intervjupersonen verkligen menade med sitt svar (Kvale 
& Brinkmann 2014:51f). Vi är medvetna om att det förekommer maktasymmetri vid 
intervjutillfällena i undersökningen. Dels på grund av relationen mellan oss som 
intervjuare och intervjupersonen men också för att två är två till antalet som intar 
rollen som intervjuare. Vi har dock inte upplevt något obehag från intervjupersonerna 
i de intervjusituationer vi haft. Intervjupersonerna har blivit tydligt informerade om 
att de hade möjlighet att när som helst avbryta intervjun om situationen på något sätt 
skulle upplevas obehaglig. Vi anser att vi gav intervjupersonerna stort utrymme vid 
intervjutillfällena. Vi lät alltid intervjupersonerna ta god tid på sig att svara på 
frågorna samt var noggranna med att låta intervjupersonerna tala till punkt. Vi visade 
dem stort intresse för deras berättelser och avslutade varje intervju med att fråga om 
intervjupersonen hade något mer hen ville tillägga till intervjun för att ge dem 
ytterligare utrymme i samtalet. Vi tror på så sätt att maktasymmetrin inte blev lika 
märkbar.  
 
3.6 Databearbetning 
Undersökningens intervjuer genomfördes vid olika tidpunkter vilket gav oss möjlighet 
att kunna bearbeta det redan insamlade materialet och göra en bedömning ifall något 
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behövde korrigeras inför kommande intervjuer. Enligt Patel & Davidson (2011) är det 
den kvalitativa metodens fördel att kunna dela upp transkriberingen och inte behöva 
vänta tills all insamlad data är gjord som vanligtvis sker i en kvantitativ metod. Det är 
också att föredra för att kunna göra en bra bearbetning och analys då intervjuerna 
ligger färskt i minnet (Patel & Davidson 2011). De första tre intervjuerna 
transkriberades därför i anknytning till att intervjuerna hade ägt rum. Efter de tre 
första intervjuerna vidareutvecklade vi några frågeområden i intervjuguiden genom att 
uppkomna följdfrågor vid intervjutillfällena formulerades till frågor i intervjuguiden. 
 
Transkriberingen gjordes med dator som hjälpmedel. Ljudinspelningen från 
intervjuerna spelades upp i programmet VLC Media Player för att kunna justera 
tempot och underlätta transkriberingen. Patel & Davidson (2011) anser att kvalitativ 
data ska vara så omfattande som möjligt vid första bearbetningen för att inte utesluta 
någonting som kan komma att vara till vikt i analysen. Vi valde därför att i 
transkriberingen av materialet skriva ner intervjun i full text som intervjun löd, med 
eventuella korrigeringar av talspråk och utfyllnadsord. Vi valde även att skriva inom 
parentes exempelvis (upprörd) ifall intervjupersonen visade märkbara känslor i en 
specifik fråga. Detta för att göra en markering i materialet för att säkra detaljer som 
kunde vara användbara i analysen. Kvale & Brinkman (2014:221) betonar att det är 
viktigt att var konsekvent vid transkribering av materialet för att kunna göra en så bra 
analys och språklig jämförelse mellan intervjuerna. Eftersom att vi valde att dela upp 
transkriberingen av intervjuerna mellan oss, var vi noga med att innan gå igenom 
tydliga riktlinjer för hur vi på varsitt håll skulle transkribera för att förfaringssättet 
skulle vara så lika som möjligt.  
 
När samtliga intervjuer hade transkriberats var nästa steg att skriva ut texterna på 
papper för att koda materialet. Lantz (2013:184) menar att kodning eller benämningar 
är av betydelse för att kunna urskilja ord eller symboler till segment i det omfattande 
materialet. Kategoriseringen i kodningen kan enligt Lantz (2013:148) vara 
beskrivande men också utifrån förförståelsen vara på en övergripande abstrakt nivå. 
Hon beskriver att det är viktigt att kunna koda utan att betydelsen i materialet går 
förlorad. Kodningen i vårt material innefattade utvalda teman ur det teoretiska 
ramverket vi använt oss av. Teman som exempelvis; socialt stöd, krav, kontroll, 
gemenskap, exkluderande etcetera. I bearbetningen förde vi även anteckningar i 
marginalen och markerade det vi ansåg vara intressant för undersökningen. I de olika 
teman kunde även ett flertal citat plockas ut för att förtydliga det som vi kunde få 
fram i materialet. Att läsa genom textmaterialet flera gånger och göra noteringar anser 
Patel & Davidson (2011) vara en förutsättning för att få en bra grund till den slutliga 
bearbetningen och analysen. Det tog vi fasta på för att kunna ha en så bra grund för 
analysen som möjligt, men också som Lantz (2013:148) belyste om att vara försiktig 
genom att inte låta relevant data gå förlorad.  
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I undersökningen har vi arbetat utifrån ett abduktivt synsätt. Abduktion innebär en 
pendling mellan förhållningssätten induktion och deduktion (Patel & Davidsson 
2011). Vi har således i undersökning börjat arbeta induktivt med att utifrån en 
empirisk hypotes undersöka den teoretiska grunden i området. I nästa steg har vi 
arbetat deduktivt genom att placera teorin på det empiriska undersökningsområdet. På 
så vis finns förutsättningar för en ökad förståelse inom det valda 
undersökningsområdet. Patel & Davidsson (2011) anser att fördelen med det 
tillvägagångssättet är att forskaren inte är lika låst i jämförelse med om enbart ett av 
synsätten skulle användas. De anser att en forskare inte kan påbörja en undersökning 
helt förutsättningslöst utan ämnet väljs genom egna, tidigare erfarenheter (Patel & 
Davidsson 2011). Det visar sig tydligt i vår undersökning då vi genom förförståelse 
av egna erfarenheter valde att undersöka området.  
 
3.7 Metoddiskussion – giltighet och tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som ursprungligen kommer från den kvantitativa 
metodologin och används därför på ett annat sätt inom kvalitativa studier. Att i 
kvalitativa metoder tillämpa begreppen på samma sätt som inom kvantitativa metoder 
blir så väl svårt som missvisande. Det beror på att kvalitativa och kvantitativa 
metoder har olika syften och tillvägagångssätt (Trost 2010:131ff). I kvalitativa 
metoder används istället begreppen giltighet och tillförlitlighet. Giltighet handlar om i 
vilken utsträckning som studien undersöker det som avses undersökas (Kvale & 
Brinkmann 2014:296). Görs en undersökning med kvalitativa intervjuer handlar det 
ofta om att försöka ta reda på hur intervjupersonen känner kring något eller vilken 
uppfattning intervjupersonen har kring ett begrepp eller fenomen. Giltigheten är då att 
ställa frågor som handlar om det specifika begreppet eller fenomenet (Trost 
2010:133). Tillförlitlighet innebär hur exakta och säkra forskningsresultaten i en 
studie är. I kvalitativa intervjuer diskuteras begreppet tillförlitlighet ofta i relation till 
huruvida en studie kan göras på nytt, vid en annan tidpunkt, av andra forskare och då 
få samma resultat. Diskussionen avser då om intervjupersonernas svar vid en intervju 
kommer ändras och om de kommer att ge olika svar beroende på vem som intervjuar 
dem (Kvale & Brinkmann 2014:295).  
 
I kvalitativa undersökningar finns många omständigheter som kan komma att påverka 
undersökningens giltighet och tillförlitlighet. Det innebär att begreppen inte kan mätas 
på samma sätt som vid kvantitativa studier. Då det är vi som är blir instrument i 
intervjuerna vi genomför, och beroende på hur vi genomför dem så kan vi också 
komma att påverka hur resultatet av undersökningen blir. Utan att vi själva reflekterar 
över det kan vi påverka den vi intervjuar genom kroppsspråk och på det sätt som vi 
ställer intervjufrågor. Lantz (2013:86f) beskriver att en fråga kan formuleras på 
många olika sätt genom exempelvis tonfall på rösten därigenom tolkas hos 
intervjupersonen. Vi tror därför att det finns en risk att vi kan ha fått olika svar på en 
och samma fråga beroende på hur frågan ställdes vid varje enskilt intervjutillfälle. 
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Då vår undersökning baseras på hur bemanningsanställda upplever gemenskap på ett 
kundföretag kommer resultatet präglas mycket av deltagarnas personliga upplevelser. 
På så sätt kan det bli svårt att garantera om det kommer att bli ett snarlikt resultat om 
vår undersökning skulle genomföras igen. De redogörelser som deltagarna i vår 
undersökning gör är präglade av deras personligheter, deras erfarenheter och 
upplevelser vilket gör att resultatet kan variera stort beroende på vem som intervjuas. 
Det empiriska resultat som vi redovisar är starkt kopplat till den situation som var och 
en av deltagarna i undersökningen befinner sig i idag. Vi tror därför att resultatet kan 
variera stort mellan olika personer, deltagarnas nuvarande arbetssituation och den 
aktuella tiden för genomförandet av intervjuer. På så vis menar vi att vi kunde fått ett 
annat resultat om intervjuer hade genomförts med samma intervjupersoner vid en 
annan tidpunkt. Den vetenskapliga ansatsen, hermeneutiken, gör det oundvikligt att 
inte påverka deltagarna i undersökningen. Genom våra uppfattningar och förförståelse 
kring berört ämne och våra formuleringar av intervjufrågor, med eventuella 
följdfrågor, kan med stor sannolikhet komma att påverka deltagarna i undersökningen 
och på sätt även det slutgiltiga resultatet. Denna aspekt är något vi haft i åtanke i 
genomförandet av undersökningen. För att ge tillförlitlighet åt undersökningen ska 
arbetet präglas av ett stort engagemang för att skapa trovärdighet och autencitet i 
redogörelsen av intervjupersonernas situation (Bryman, 2008:354f). Vi har tagit fasta 
på det genom att ge intervjupersonerna vår fulla uppmärksamhet, samt lagt stort fokus 
på deras upplevelse av oss som forskare. Vi anser att tillförlitligheten i 
undersökningen ökar av att var och en av intervjuerna spelades in och därefter 
transkriberades mycket noggrant. Därför har vi minimerat risken att något väsentligt 
som intervjupersonerna kan ha sagt skulle missas vid förda noteringar eller ha glömts 
av oss.  
 
Generalisering är inte ett begrepp som är vanligt förekommande vid intervju som 
kvalitativ metod. Intervjuer bygger på personliga redogörelser vilket kan innebära en 
svårighet att generalisera (Kvale & Brinkmann 2014:311). Eftersom vår undersökning 
bygger på sex personers enskilda redogörelser som har beskrivits och tolkats så anser 
vi att undersökningen inte generaliseras till ett större sammanhang.   
 
3.8 Diskussion kring forskningsetik   
För att försäkra oss om att deltagarna i vår studie inte utsätts för skada av så väl 
psykisk eller fysisk karaktär eller på något sätt känner sig utsatta genom kränkning 
eller förolämpning har vi valt att utgå från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 
principer. Dessa principer fungerar som grundläggande krav som kallas 
individskyddskrav, vilka ska ligga till grund för de forskningsetiska överväganden 
som forskaren tar ställning till i studien. Det grundläggande individskyddskravet kan 
delas in i fyra huvudkrav som ska beaktas genom forskningen. De fyra huvudkraven 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Varje huvudkrav specificeras i sin tur av flertalet regler som ska beaktas i forskningen 
(Vetenskapsrådet 2002:5f).  
 
Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera deltagaren i studien 
om syftet med forskningen. Informationen som lämnas till deltagaren ska inkludera 
vilken roll som denne har i forskningen och vilka villkor denne har för sin medverkan. 
Forskaren ska informera deltagaren om att all medverkan är frivillig och att de 
uppgifter som samlas in i studien enbart kommer att användas i syfte för forskning. 
Deltagaren ska vara medveten om att hen har rätt att avbryta sitt deltagande i studien 
när som helst. Det är också av vikt att informera om andra aspekter i undersökningen 
som skulle kunna tänkas påverka deltagarens vilja att medverka (Vetenskapsrådet 
2002:7). Innan en intervju påbörjades informerade vi deltagaren om de aspekter som 
skulle kunna påverka deras vilja att delta i vår undersökning. Bland annat berättade vi 
vilka vi är, vilket program vi läser och från vilket universitet vi kommer. Vi 
informerade också om vad vi ämnade undersöka i studien och hur lång tid intervjun 
förväntades att ta. Vi berättade att vi kan komma att använda citat från deltagaren för 
att ge tyngd åt redogörelsen av resultatet av undersökningen. Innan intervjun 
påbörjades frågade vi om det gick bra att vi spelade in intervjun. Vetenskapsrådet 
(2002:7) anger att en forskare kan ge deltagarna i studien information om hur och var 
resultatet av forskningen kommer att publiceras. Vi tillgodosåg detta när intervjun var 
klar genom att tala om för intervjupersonerna hur de kunde komma i kontakt med oss 
och att de kunde få ta del av undersökningen när den färdigställts om de önskade det. 
 
Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att forskaren är skyldig att få godkännande från 
deltagare och uppgiftslämnare att dessa vill delta i studien. Kravet handlar även om 
att deltagare när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien, exempelvis vid en 
intervju, om de vill (Vetenskapsrådet 2002:9f). Vi har informerat samtliga deltagare i 
vår undersökning om att deras medverkan är frivillig. Deltagarna har fått reda på att 
de kan avstå från att besvara frågor om de vill och att de när som helst kan avbryta 
intervjun. Enligt Vetenskapsrådet (2002:9f) har forskaren rätt att försöka motivera 
deltagaren att fortsätta sin medverkan i undersökningen. Forskarens försök att få en 
deltagare att fortsätta delta får inte innebära att den berörda deltagaren inte kan fatta 
ett självständigt beslut om sin medverkan i studien. Om en deltagare inte längre vill 
vara en del av forskningsmaterialet ska forskaren ta hänsyn till detta och utesluta 
deltagaren ur studien så långt det går. En vanlig metod för utträde är att så kallad 
anonymisering som betyder att insamlat material finns kvar i studien men att det inte 
går att identifiera deltagaren. Vill deltagare avbryta sin medverkan i en studie ska det 
inte innebära något negativt för dem (Vetenskapsrådet 2002:9f).  
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Konfidentialitetskravet 
Vi har i vår undersökning tagit kravet på konfidentialitet på största allvar. 
Vetenskapsrådet (2002:12f) beskriver att kravet på konfidentialitet innebär att 
uppgifter om deltagare i en studie ska vara konfidentiella, med andra ord hållas 
hemliga för allmänheten. I en studie innebär det att deltagares personuppgifter ska 
förvaras på ett sätt som gör att inga utomstående kan ta del av dem. Finns uppgifter 
om deltagare som är att anse som känsliga, ur exempelvis etisk aspekt, bör alla 
inblandade i ett forskningsprojekt skriva under ett intyg att tystnadsplikt gäller. Vid 
publicering av ett forskningsprojekt ska inte identifiering av deltagare i studien vara 
möjlig, vilket gäller vid både skriftliga och muntliga publiceringar. Forskaren bör vara 
medveten om att deltagare kan identifieras av utomstående efter publicering trots 
konfidentialitet om redogjord data är mycket detaljerad. Därför bör forskaren försvåra 
för läsare att identifiera deltagare i studien, vilket är särskilt viktigt när de utsatta 
individer eller grupper som kan ha särskiljande drag (Vetenskapsrådet 2002:12f). Vi 
tror att deltagarna i vår undersökning upplevde situationen mer bekväm när de fick 
reda på att vi behandlade alla uppgifter konfidentiellt. Därigenom tror vi att 
deltagarna redogjorde på ett mycket mer sanningsenligt och utförligt sätt än vad de 
gjort om de inte var medvetna om konfidentialitetskravet som tillämpades i studien. I 
vår studie är det endast vi som vet vem som är deltagare i en specifik intervju. Vi har i 
vår analys valt att ge samtliga deltagare fiktiva namn för att minimera möjligheterna 
för utomstående att identifiera någon av deltagarna. Valet att använda fiktiva namn 
gjordes då vi ville hjälpa läsare att föreställa sig deltagarna i studien. Vi har inte gjort 
någon närmare personlig beskrivning av deltagarna som kan innebära att utomstående 
kan känna igen dem som medverkar i studien på grund av det.  
 
Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in kring studiens deltagare 
enbart ska användas för forskningen. Uppgifterna ska bara användas till sitt 
vetenskapliga syfte och inte till något annat än det som deltagarna har lämnat sitt 
samtycke till. Att uppgifter används på ett felaktigt sätt kan exempelvis vara om 
uppgifter lämnas till företag i marknadsföringsfrämjande syfte eller används av 
sociala myndigheter till förmån för att kunna tvångsomhänderta en deltagare mot 
dennes egen vilja (Vetenskapsrådet 2002:14). Innan vi påbörjade våra intervjuer var 
vi tydliga med att informera om syftet med deltagarnas medverkan i studien. Vi 
berättade att deltagandet endast är i forskningssyfte och redogjorde för hur deras 
uppgifter kommer att behandlas.  Vi var tydliga med att deras uppgifter enbart 
kommer att tillhandahållas och behandlas av oss. Vetenskapsrådet (2002:14) förklarar 
att forskaren bör, vid planering av en studie, överväga de risker som finns att 
insamlade uppgifter används på ett felaktigt sätt och försöka vidta åtgärder för att 
försöka förhindra att det kan ske. Vi har haft en medvetenhet om att insamlade 
uppgifter kan användas på fel sätt och har under studiens gång beaktat detta i alla 
avseenden.
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4. Analys och resultat 

I kapitlet presenterar vi vårt empiriska resultat mot den teoretiska referensramen som 
vi använt oss av för att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. 
Inledningsvis beskrivs syfte och frågeställningar samt en presentation av 
intervjupersonerna görs. Därefter följer en redogörelse för analys och resultat som är 
uppdelad i två avsnitt: upplevelse av gemenskap och upplevelse av arbetssituation. 
 
Undersökningens syfte ligger till grund för vår analys och resultatredovisning. Syftet 
med uppsatsen är att undersöka bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap och 
dess betydelse som uthyrd till ett kundföretag. Vidare vill vi undersöka om det finns 
samband mellan upplevelsen av gemenskap och arbetssituationen. Följande 
frågeställningar har formulerats: 
  

• Upplever bemanningsanställda gemenskap på kundföretaget? 
• Värdesätter bemanningsanställda gemenskap i sin arbetssituation? 
• Påverkar upplevelsen av gemenskap de bemanningsanställdas arbetssituation? 

 

I studien intervjuades sex personer som är bemanningsanställda på två olika 
bemanningsföretag. Tre av de bemanningsanställda arbetade på samma kundföretag 
och hade administrativa arbetsuppgifter. De andra tre arbetade på ett annat 
kundföretag som är verksamt inom industrin men hade olika arbetsuppgifter. 
Intervjupersonerna var i åldrarna 20-64 år. De hade olika lång arbetslivserfarenhet 
och hade varit anställda på respektive bemanningsföretag och kundföretag olika 
länge. Samtliga intervjupersoner hade varit på respektive bemanningsföretag under 
lika lång tid som de hade haft sitt uppdrag hos kundföretaget. Uppdragstiden bland 
intervjupersonerna på respektive kundföretag varierade från knappt ett år till fyra år. 
För att bevara de bemanningsanställdas anonymitet i studien har vi valt att namnge 
dem med fiktiva och könsneutrala namn. Vi kallar dem för Kim, Alex, Robin, Sam, 
Love och Charlie.   
 
4.1 Upplevelse av gemenskap 
Definition gemenskap  
Stenberg (2011) definierar att gemenskap är att vara delaktig i sociala sammanhang 
tillsammans med andra individer. Scheff (1990) anser att gemenskap är när människor 
skapar och bevarar relationer till varandra. Då skapas sammanhang som individer 
känner igen sig själva och andra i. När de bemanningsanställda tillfrågades vad 
gemenskap är beskrev samtliga att gemenskap är att vara delaktig i ett sammanhang. 
Att utföra liknande arbetsuppgifter och på så sätt dela upplevelser med andra. Det 
uttrycktes också att gemenskap handlade om att ha någon att prata med om så väl 
arbetsmässiga och privata saker. Robin redogör för sin syn på gemenskap:  
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Det är nog om man tar på en arbetsplats såhär att man bryr sig om varandra och arbetar 
ihop. Delar kanske på arbetsuppgifter. Bryr sig om varandra och då kanske både på jobbet 
och privat.  

 
Gemenskap sågs bland de bemanningsanställda som ett sammanhang som delades 
med andra människor och associerades vanligen med arbetsuppgifter. Det ansågs som 
viktigt att komma överens med varandra och kunna hjälpas åt när det behövdes och 
därigenom såg de en gemenskap. Det styrker vad Karasek & Theorell (1990) och 
House (1981) beskriver med vikten av stöd i ett socialt sammanhang för att individen 
ska kunna känna gemenskap. Sociala stöd finns som beskrivet i olika former, varav en 
är instrumentellt stöd. Det instrumentella stödet omfattar att individen ska få konkret 
stöd från sin omgivning i form av hjälp och avlastning. Det kommer till uttryck 
genom samarbete mellan exempelvis arbetskamrater. Love bekräftar detta genom: 
 

Det är att kunna samarbeta med varandra i stort sett, att man kan hjälpa varandra. Ställa 
upp mer eller mindre. Är det någon som behöver hjälp så springer man dit och hjälper 
honom eller henne liksom. 

 
Vi kan från detta urskilja att det sociala sammanhanget utgör en grund för individens 
uppfattning av gemenskap. Vi kan också se att socialt stöd är av vikt för att det sociala 
sammanhanget ska uppfattas som en gemenskap. De bemanningsanställda bekräftade 
detta genom att nämna begrepp som stöttning, hjälp, samarbete och omtanke för att 
beskriva vad gemenskap är för dem. På så sätt kan vi se att gemenskap är mer än att 
vara en del av ett sammanhang och att det är beroende av variabeln stöd. Alex 
förklarar det med att det ska finnas möjligheter till stöttning och omtanke gentemot 
varandra: “Att få hjälp om man behöver hjälp, så att man inte känner sig ensam, att 
man ska lösa allting själv. Men sen givetvis att man kan fika ihop… Att känna att 
någon bryr sig”. Alex syn på gemenskap bekräftar Stenbergs (2011) förklaring hur 
gemenskap innebär ett utrymme där människan får bekräftelser från andra. Att 
individen får ta del av ett mer personligt sammanhang tillsammans med några man 
känner, genom exempelvis fikaraster, och på så sätt kan slappna av från arbetets krav. 
 
Gemenskap med arbetskamrater 
Samtliga bemanningsanställda upplever att de får ta del av gemenskap med 
arbetskamrater. Dock kommer det till uttryck på olika sätt och de har olika 
uppfattningar kring hur gemenskapen faktiskt ser ut på kundföretagen. Från 
intervjuerna har vi kunnat urskilja tre förutsättningar för gemenskap med 
arbetskamrater: tid, delaktighet och tillhörighet. 
 
Tid 
Gemenskap handlar om att skapa och bevara relationer till andra människor. På så sätt 
skapas de sammanhang där människor kan relatera till varandra som kan beskrivas 
som gemenskap. Själva processen där relationer skapas och besvaras benämns av 
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Scheff (1990) som sociala band. Att skapa sociala band till andra människor handlar 
om att interagera med andra. Processen kan variera från person till person och 
beroende på de specifika förutsättningar som råder. En förutsättning som uppkommit 
bland de bemanningsanställda för att uppleva gemenskap är tid. Vi har kunnat utläsa 
att upplevelsen av gemenskap kan påverkas av tiden som den bemanningsanställda 
har varit uthyrd till kundföretaget. Ju längre tid desto större chans att den 
bemanningsanställde har kommit in i gemenskapen som finns på kundföretaget. Alex 
beskriver att det tagit hen lång tid att skapa relationer till andra på kundföretaget och 
hen anser att det på så vis tagit tid att uppleva gemenskap: 
 

Det tar ju ganska lång tid kan jag känna innan man kommer in litegrann i gänget /…/ Det 
har jag nog tyckt hela tiden, att det tar lång tid innan man kommer folk inpå. 
 

De bemanningsanställda som vi har intervjuat i denna undersökning har samtliga 
längre uppdrag på sina respektive kundföretag. Den kortaste tiden var vid 
intervjutillfällena knappt ett år och den längsta tiden var fyra år. De flesta 
bemanningsanställda anger att de idag upplever gemenskap på kundföretaget. De har 
dock olika upplevelser hur lång tid det har tagit att uppleva gemenskap på 
kundföretaget. Här ser vi tydliga skillnader mellan de olika branscher som har 
studerats. De bemanningsanställda som arbetar inom det administrativa området 
beskriver att känslan av gemenskap har tagit längre tid än vad de som arbetar inom 
industrin har upplevelser av. Vi tolkar därför att skillnaderna i tid för gemenskap 
mellan branscherna till stor del beror på de bemanningsanställdas olika 
arbetsförhållanden. Från detta kan vi göra tolkningen att när arbetets utförande kräver 
interaktion mellan individer så skapas en gemenskap snabbare än om arbetet kan 
utföras självständigt och inte är beroende av andras medverkan. 
 
Delaktighet 
Samtliga bemanningsanställda anger att de främst känner gemenskap till dem som de 
delar ett sammanhang med. Det överensstämmer med Stenbergs (2011) förklaring hur 
gemenskap uppstår när människor samverkar i ett specifikt sammanhang. För att 
gemenskapen ska vara av betydelse krävs att människor ömsesidigt integrerar med 
varandra. Stenbergs (2011) förklaring kan bekräftas i den gjorda undersökningen där 
de bemanningsanställda anger att upplevelsen av gemenskap till andra anställda på 
kundföretaget i stort, som man inte delar något sammanhang med, är liten eller till 
och med obefintlig. De arbetar på samma företag men den upplevda gemenskapen 
upphör där. Delaktighetens betydelse för upplevelsen av gemenskap beskrivs av 
bemanningsanställda Alex som upplever att ju fler arbetsuppgifter och åtaganden som 
hen fått i arbetet, desto större gemenskap känner hen till andra medarbetare. Att 
gemenskapen med andra har ökat i takt med att hen har fått fler ansvarsområden. 
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Nu är man involverad i det mesta, kanske inte från början men det är någonting som vuxit 
fram successivt och ju mer saker man blir involverad i ju mer är man med. Där är jag väl 
nu, jag är involverad i ganska mycket och då känner man sig ganska delaktig på ett annat 
sätt. 

 
De bemanningsanställda inom industrin betonar också hur delaktighet spelar roll för 
gemenskapen men ur ett annat perspektiv. De resonerar mycket kring att det är av vikt 
att kunna samarbeta och dra åt samma håll för att arbetet ska fungera på arbetsplatsen. 
Vi ser att gemenskapen skapas naturligt genom arbetssituationer som kräver 
samarbete. Love ser samarbete som en väsentlig faktor för arbetets utförande; 
“Speciellt på sådana här ställen är det viktigt att man kan dra samma tråd allihopa. 
Det är väldigt viktigt att man går åt samma håll”.  Hen förklarar att arbetet till stor del 
handlar om att hjälpa varandra, får man hjälp förväntas man också att ge hjälp för att 
inte exkluderas ur den gemenskap som finns.  
 
Enligt Stenberg (2011) är gemenskap en möjlighet för utbyte av kunskap och 
erfarenheter som gynnar individens utveckling. De bemanningsanställdas kompetens 
har visat sig spela en roll för delaktigheten och därmed även för gemenskapen. I 
intervjuerna framgick skillnader i upplevelse av gemenskap beroende på hur den 
bemanningsanställdes kompetens och erfarenhet såg ut. Det beskrevs fördelar med en 
gedigen erfarenhet inom yrket. Bemanningsanställde Love anser att kompetensen är 
viktig för att inkluderas i gemenskapen. Hen beskriver att hen snabbt kom in i 
gemenskapen på kundföretaget och att det till stor del berodde på att hen hade rutin 
hur arbetet skulle skötas genom tidigare erfarenheter. Det framgår av det empiriska 
materialet att det är till fördel för de bemanningsanställda att ha kunskap och 
erfarenhet sedan tidigare när man kommer som ny till ett kundföretag. Kunskapen och 
erfarenheten underlättar för den bemanningsanställde att komma in i gemenskapen 
eftersom man kan bidra med något. Dessutom kan den bemanningsanställde fokusera 
mer på att utveckla det som Scheff (1990) beskriver som sociala band till andra 
anställda på kundföretaget, om man inte behöver anstränga sig så mycket för att 
komma in i arbetsuppgifterna.  
 
Känslan av delaktighet minskar när individen har mindre kompetens och erfarenhet 
att bidra med till arbetet. Bemanningsanställde Charlie beskriver hur bristen på 
erfarenhet och kunskap har gjort att hen inte känner delaktighet i arbetet. När hen 
började arbeta på kundföretaget antogs det att hen hade mer kunskaper än vad hen 
hade vilket gjorde att arbetskamraterna visade missnöje mot Charlie. De ansåg att hen 
inte hade något att bidra med till verksamheten och inkluderades därför inte i 
gemenskapen på kundföretaget. Theorell (2003) anger att det finns risker med att inte 
känna delaktighet och att det i sin tur leder till att uppfattningen av gemenskap är 
bristfällig. Vid intervjutillfället tillfrågades Charlie vad bristen på gemenskap får för 
konsekvenser. Svaret blev att hen inte trivs på kundföretaget, att det finns många där 
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som betett sig illa och som hen inte tycker om. Därför söker Charlie nu efter något 
annat arbete. Charlie bekräftar Learys (1990) och Stenbergs (2011) redogörelse om 
hur exkludering ur en gemenskap får en individ att känna obehagliga känslor som 
ensamhet och besvikelse. Det överensstämmer också med Scheffs (1990) upplevelse 
av känslan skam. Skam uppkommer när en individ känner sig utesluten ur en 
gemenskap och inte får något erkännande från andra att man duger för den man är. 
 
Tillhörighet 
Den tillhörighet som de bemanningsanställda känner till sina arbetskamrater beskrivs 
vara till andra arbetskamrater på kundföretaget snarare än andra bemanningsanställda 
vid bemanningsföretaget. I sin tur kunde tillhörigheten till arbetskamrater innebära så 
väl andra bemanningsanställda som hyrts ut till kundföretaget som ordinarie personal. 
Samtliga bemanningsanställda uppgav att de kände tillhörighet till kundföretagets 
ordinarie personal. De upplevde inte att det skulle finnas någon bristande gemenskap 
till dem som är anställda av kundföretaget. Samtliga ansåg att de utför ett likvärdigt 
arbete som den ordinarie personalen, vilket i sin tur tycks bidra till att de får ta del av 
den gemenskap som finns på kundföretaget. Ingen av de intervjuade känner att de blir 
uteslutna ur gemenskapen med ordinarie anställda på kundföretaget utan får vara med 
i deras sociala sammanhang som exempelvis fikaraster. Att de bemanningsanställda 
känner tillhörighet till kundföretaget kan bero på att man fick vara med vid de 
personalaktiviteter som anordnades av kundföretaget exempelvis julbord. Det 
framkom att kundföretagen arbetar för att det inte ska vara någon skillnad mellan den 
ordinarie personalen och de bemanningsanställda vilket verkade tillämpas i vissa 
avseenden. På frågan om vilken arbetsgivare man identifierade sig med svarade alla 
utom en att de identifierade sig med kundföretaget. Att de identifierade sig med 
kundföretaget berodde i stor utsträckning på att det var på kundföretaget man faktiskt 
arbetade på. Däremot var de flesta tydliga med att de talade om att de var anställda 
vid ett bemanningsföretag om det rörde sig om någon djupare konversation gällande 
arbetsgivare. 
 
Värdesättande av gemenskap 
De bemanningsanställda är eniga om att gemenskap är viktigt på arbetet. Att 
gemenskapen uppfattas som viktig kan bero på att de bemanningsanställda har varit 
på sina respektive uppdrag hos kundföretagen under en längre tid. Några av dem 
berättar att de kommer vara kvar i flertalet år till, under förutsättning att 
verksamheterna fortgår som beräknat. De beskriver att det är viktigt för dem att känna 
trivsel och tillvaro på arbetet och att det grundar sig i bra gemenskap. Adelswärd 
(2009) beskriver att det är viktigt för människor att kunna socialisera sig med andra 
oavsett relationens djup. Det sociala sammanhanget stöds av individens bekräftelse 
genom kommunikation med andra människor. Genom samspel med andra människor 
skapas en känsla av trygghet för individen. Det ger enligt Adelswärd (2009) en känsla 
av att tillhöra en gemenskap. Charlie uttrycker sig i frågan om vikten av gemenskap 
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på arbetsplatsen: “Ja det gör jag, för att man ska trivas. För att allting ska gå bättre 
och att man ska trivas med de man arbetar med”. Stenberg (2011) beskriver att vara 
en del av en gemenskap är viktig för individen. Han menar på att det finns två 
grundläggande skäl. Det första är att individen får bekräftelse för sin existens från 
andra. Gemenskapen blir således ett verktyg för att kunna hantera påfrestningar som 
exempelvis hög arbetsbelastning. För det andra är gemenskapen också en plats för att 
dela kunskaper och erfarenheter med andra människor. Genom gemenskap skapar 
individen förståelse för sig själv, andra människor och samhället (Stenberg 2011). 
Bemanningsanställde Love ger exempel på hur gemenskapen kan hantera hög 
arbetsbelastning genom att man hjälper varandra och att individen på så sätt lättare 
kan hantera påfrestningar. Det kan ses som ett instrumentellt stöd. 
 

Ja gud ja, det är väldigt viktigt att man kan dra samma tråd allihopa. Det är väldigt viktigt 
att man går åt samma håll. Kan man få hjälp med någonting, så hjälper den tillbaka och så 
vidare.  

 
Från det empiriska materialet ser vi att gemenskap genererar trivsel som i sin tur är 
mycket viktigt för att de bemanningsanställda ska orka med sitt arbete. Gemenskapen 
blir på så sätt en form av socialt stöd. Karasek & Theorell (1990) beskriver att det 
sociala stödet reducerar påfrestningar och underlättar arbetssituationen. Den 
bemanningsanställde Alex bekräftar att hen delar samma uppfattning: “Klart det är! 
Absolut! Det är väl det att allting blir lättare och trevligare”. Gemenskap är således 
viktigt för att de bemanningsanställda ska kunna känna trivsel på kundföretaget. 
Gemenskapens bidrar till att underlätta arbetsuppgifterna, lätta upp stämningen på 
arbetsplatsen och göra dagarna mer trivsamma.  De bemanningsanställda anser att 
brist på gemenskap skulle innebära en ohållbar tillvaro. En bristande gemenskap på 
arbetsplatsen gör dem mer benägna att söka sig till andra arbeten. Charlie arbetar 
inom industribranschen och tycker att gemenskapen på kundföretaget hen är uthyrd 
till är dålig och har inverkan på Charlies arbete. Det påverkar hen till att försöka hitta 
någon annan sysselsättning. “Jag skulle nog fortsätta arbeta tills jag hittade något nytt 
arbete. Jag söker annat nu…”. Det beskrivs också hur en bristande gemenskap skulle 
leda till en försämrad arbetssituation. Gemenskap upplevs som väsentligt för att 
arbetet ska kunna fungera i praktiken.  Love som arbetar inom industribranschen 
uttrycker sig: “Speciellt på sådana här ställen är det väldigt viktigt att man kan dra åt 
samma håll… Om man inte hjälper varandra blir det nog mycket ensamhetsjobb”. En 
tolkning som vi gör är att gemenskapens existens grundar sig i att man ska hjälpas åt i 
arbetet. Om inte det uppfylls så är risken att man exkluderas ur gemenskapen.  
 
4.2 Upplevelse av arbetssituation 
Särbehandling  
Olofsdotter (2008) menar på att uthyrningsbranschens framväxt riskerar att öka 
skillnaden i arbetsinsats och villkor på de anställda beroende på om man är 
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bemanningsanställd eller ordinarie anställd på kundföretaget. När det gäller innehållet 
eller utförandet av arbetsuppgifter uppger samtliga bemanningsanställda att de utför 
samma eller likvärdiga arbetsuppgifter som de ordinarie anställda. De är således inga 
märkbara skillnader i själva arbetsuppgifterna. När vi däremot ställde frågor som mer 
allmänt rörde arbetsförhållandet framkommer det betydligt mer hur de 
bemanningsanställda i vissa fall blir särbehandlade på grund av att de är inhyrda på 
kundföretaget. Kim beskriver att de bemanningsanställda formellt sett ska vara 
likvärdiga som de ordinarie anställa men att det ändå finns en viss särbehandling som 
enligt hen är obegriplig och småaktigt. 
 

Det är meningen att vi ska vara exakt likvärdiga men så är det dock inte. Jag arbetar 
exempelvis lite flera timmar eftersom att jag är bemanningsanställd. Och sen…(skratt) är 
det en sådan dum grej som en motorvärmare, man kan alltså inte få en parkeringsplats om 
man inte är ordinarie anställd. Det går inte - det är en policy! 
 

Genomgående i intervjuerna beskrivs särbehandlingen generellt sett ha störst uttryck i 
förmånerna i de olika anställningsförhållandena. Enligt Bellaagh & Isaksson (1999) är 
särbehandling av de bemanningsanställda förekommande. Bellaagh & Isaksson (1999) 
menar att det sker genom att de exempelvis inte får delta i aktiviteter eller ta del av 
förmåner som exempelvis bonussystem i samma utsträckning som ordinarie anställda 
får. Skillnaderna som de bemanningsanställda redogör för i vår undersökning är att de 
ordinarie anställda har bättre förmåner. Det redovisas att ordinarie anställda har 
tryggare anställning, högre lön och andra förmåner som exempelvis tillgång till 
motorvärmare som exemplifierades ovan.  
 
En annan redogörelse för särbehandling som flera av de bemanningsanställda nämner 
är att de får begränsad information och inte ges samma möjligheter som ordinarie 
anställda att delta på möten på grund av att de är inhyrda. I en fråga om man som 
bemanningsanställd får ta del av all information som rör sina arbetsuppgifter berättar 
Alex att de på senare tid har blivit borttagna från vissa mail som de tidigare har haft 
tillgång till. 
 

Förr i tiden var det så, men så är det inte längre. Nu har man faktiskt börjat plocka bort 
konsulterna på vissa mail, så man får inte alla mail längre. Och det upptäcker man när 
sina arbetskamrater sitter och pratar om mail som jag inte har hört om och måste fråga 
vad det är för mail. Eftersom att man har haft tillgång till allting tidigare så känns det ju 
konstigt nu. Man frågar sig lite vad tanken är med det.  

 
Vi tolkar att denna typ av särbehandling som görs genom att inte delge all information 
till samtliga anställda oavsett anställningsvillkor skapar dålig stämning på 
arbetsplatsen. De bemanningsanställda som inte inkluderas i informationsflödet får en 
känsla av utanförskap. Det finns ett behov av att ständigt fråga andra för att höra de 
senaste uppdateringarna om arbetet. Det kan upplevas som mycket ansträngande 
eftersom det gäller att hela tiden försöka få ta del av all nödvändig information och på 
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så sätt också minska känslan av utanförskap. I likhet med Viitala & Kantolas (2016) 
studie ges i vår undersökning en bild av att de bemanningsanställda inte förstår varför 
de uteslutits från informationsflödet. Speciellt inte med tanke på att det hämmar deras 
utförande och förmåga att göra ett bra arbete på kundföretaget. Att utebli från 
informationsflödet ser vi kan leda till att allt högre krav ställs på en fungerande 
kommunikation mellan anställda. En bristande kommunikation kan resultera i 
missförstånd och ineffektivitet. Genom detta blir upplevelsen av gemenskap med 
andra anställda allt mer väsentlig för arbetsutförandet. I gemenskapen får individen ta 
del av kommunikation med andra vilket på så sätt kan ses som House (1981) beskriver 
kan vara ett informativt stöd. 
 
Det framgår även att det förekommer ett särskiljande när möten hålls på 
kundföretagen. De bemanningsanställda uttrycker att de i många fall inte får medverka 
vid möten. I likhet med uteblivna mail resulterar även detta i bristande information. 
Den mest betydande konsekvensen för de bemanningsanställda är det tydliga 
särskiljandet i vilka som är ordinarie anställda respektive bemanningsanställda. Att 
inte få medverka på möten ger i detta avseende en känsla av utanförskap. Robin har 
tidigare varit exkluderad men har nu fått börja medverka på möten som rör hens 
arbetsuppgifter. Hen kan se skillnader i upplevelser av att vara inkluderad och 
exkluderad.  
 

Nej de andra ordinarie anställda har varit med. Men däremot jag som konsult har inte 
varit med förrän nu och det har jag inte upplevt så positivt faktiskt. För där har det känts 
att man varit en konsult med viss särbehandling.  
 

Vi ser detta som ett tydligt exempel på att inkluderas i möten har påverkan på 
upplevelsen av gemenskap och känslan av tillhörighet till kundföretaget. Vi tolkar det 
som att det kan handla om en kostnadsfråga huruvida bemanningsanställda ska delta i 
möten. Genom exkluderande förlitar man sig på att de bemanningsanställda får 
informativt stöd från arbetskamrater.  
 
Krav och kontroll 
För att kartlägga de bemanningsanställdas arbetssituation och dess påverkan på 
gemenskap har vi placerat in dem i Karasek & Theorells (1990) krav- och 
kontrollmodell. Redogörelsen av de bemanningsanställdas sociala stöd beskrivs nedan 
under titeln socialt stöd. Vid kartläggningen kan vi se att samtliga 
bemanningsanställdas arbetssituation kategoriseras in som ett högstressarbete som 
innefattar höga krav och låg kontroll.  Vi kan urskilja att de har olika former av krav 
och kontroll beroende på vilken bransch man som bemanningsanställd är verksam i. 
Inom respektive bransch har de likvärdiga arbetssituationer ur synen krav och kontroll 
trots olika arbetsuppgifter.  
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Krav 
Karasek & Theorell (1990) benämner krav utifrån arbetsbelastning som kvalitativa, 
kvantitativa och emotionella. I vårt empiriska material kan urskiljas att de 
bemanningsanställda omfattas av samtliga former av krav. De bemanningsanställda 
som arbetar med administrativa arbetsuppgifter ser vi ha en hög kravbild. Kravbilden 
är mestadels utifrån egen uppfattning om att behöva arbeta hårdare och bättre i 
relation till de ordinarie anställda på grund av att de är bemanningsanställda. Det är 
främst deras otrygga arbetsförhållanden som tenderar till att höja kravbilden hos dem 
själva och vara en ständig påminnelse. Det överensstämmer med hur Agervold (2001) 
förklarar viktiga psykologiska villkor i psykosocial arbetsmiljö. Bemanningsanställde 
Robin uttrycker sig såhär i frågan om hen är mån om hur kundföretaget uppfattar sin 
arbetsprestation: 
 

Jag försöker göra ett så bra arbete som möjligt… Jag tror att jag är mer noga på ett sätt att 
sköta mina arbetstider och göra det jag ska göra, än kanske till och med en 
ordinarieanställd som arbetar här. För jag vet att sköter jag mig inte så kan jag åka ut 
direkt.  

 
Höga krav ser vi inte bara finnas i de bemanningsanställdas egen uppfattning av krav i 
arbetsprestation, utan även arbetsbelastningen i form av mängden arbete att utföra och 
att företaget är väldigt arbetsinriktat. “Här är det mer inriktat mot att ja nu jobbar vi” 
uttrycker en av de bemanningsanställda. Det uttrycks även att man arbetar fler timmar 
än ordinarie anställda, men samtidigt tjänar sämre. Att de bemanningsanställda ställer 
höga individuella krav på sin arbetsprestation i kombination med hög arbetsbelastning 
från kundföretaget ser vi som påfrestande. En uppfattning av situationen är att de 
bemanningsanställda upplever mer krävande arbetssituation än de ordinarie anställda 
på kundföretaget. Vi tolkar det som att det finns ett samband med 
bemanningsanställdas upplevelse av otrygga anställningsförhållanden som de 
ordinarie anställda inte upplever på samma. 
 
De bemanningsanställda som arbetar inom industribranschen upplever högra krav i 
arbetet på ett liknande sätt som de bemanningsanställda inom den administrativa 
branschen. Känslan av otrygghet i anställningen är påtaglig och vetskapen om att 
arbetsutförandet är av vikt för att få stanna kvar på kundföretaget är ständigt 
närvarande. Det finns en medvetenhet om att sköter man sig inte kan uppdraget 
avslutas vilket tyder på att höga krav ställs på de bemanningsanställdas arbete. Den 
bemanningsanställde Love beskriver situationen: 
 

Kan inte jag leverera så får någon annan ta den platsen, det är så enkelt faktiskt. Det är så 
känsligt faktiskt. Du kan få höra på lunch att klockan fyra så kan du packa ur ditt skåp 
innan du åker hem.  
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De bemanningsanställda har sett exempel på hur fort man kan få avsluta sitt uppdrag 
på kundföretaget. Det har gjort avtryck på deras uppfattning av kundföretagets 
kravbild. Trots detta anser de bemanningsanställda att det inte återspeglas i deras 
dagliga arbete. Den kravbild som är mer påtaglig och som det redogörs för är 
arbetsbelastningen. Det råder en tidspress i arbetet som ständigt gör sig påmind i 
produktionen. Det finns krav att producera ett visst antal produkter per dag och på så 
sätt krav på varje individs arbetsprestation. Om man inte slutför sin uppgift inom 
avsatt tidsram påverkar den hela produktionskedjan och får då tillsägelser om man 
inte håller tempot, vilket upplevdes som påfrestande.  

Kontroll 
Kontroll enligt Karasek & Theorell (1990) är individens möjligheter till planering och 
påverkan på den egna arbetssituationen. Att ha möjligheten till att bestämma upplägg 
på arbetsdagen, men också hur stort inflytande individen har på arbetet genom 
exempelvis beslutsfattande. Inflytande och kontroll är förhållanden som förklarar en 
individs psykosociala arbetsmiljö (Agervold 2001). De bemanningsanställda som 
arbetar inom den administrativa branschen upplever hög kontroll över arbetets 
utförande. De beskriver att man sköter sitt eget arbete och har ingen som direkt står 
över axeln för att kontrollera utförandet. Å andra sidan finns tydliga indikationer på 
låg kontroll i arbetet. De förklarar att de inte får tillgång till all den information som 
de anser sig behöva för arbetet, vilket upplevs som negativt. Man anses heller inte ha 
befogenheten att själv kunna fatta beslut i sin arbetssituation. De anser själva att det är 
på grund av att de är bemanningsanställda och därmed inte tillhör kundföretagets 
organisation. När vi frågade de bemanningsanställda ifall de får information blev 
svaret att informationen till dem i många fall uteblir och att de anser att det påverkar 
arbetsprestationen negativt. Som Kim uttrycker sig: 

Viss information är viktigt att få ta del av för att minska missförstånd om hur man ska 
arbeta och vad man ska lägga fokus på. Så det får viss effekt.  

Att inte få ta del av väsentlig information påverkar i sin tur individens möjligheter att 
kunna kontrollera sin arbetssituation. Det påverkar även utrymmet att fatta beslut som 
rör det enskilda arbetet. Vi uppfattar det därför som att de har övervägande låg 
kontroll över sin arbetssituation. 

De bemanningsanställda som arbetar inom industribranschen är ett tydligt exempel på 
låg grad av kontroll. Eftersom att arbetet sker under styrda tidsramar kräver det också 
att arbetet sker under kontrollerade förhållanden. Som tidigare redogjorts för 
tillverkas det produkter vilket innebär att varje arbetstagare har sina specifika 
uppgifter att utföra. De bemanningsanställda beskriver flertal situationer som tyder på 
en låg grad av kontroll. Bland annat uttrycker sig Love att tidspressen ständigt gör sig 
påmind och att det upplevs negativt: 
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Det sämsta måste vara tiderna. Att det sa vara pressat, att allting ska vara så mycket på en 
gång. /…/ Det ska produceras och lite till helst. Och det blir ju inge bra jobb då heller, 
man lämnar inget bra arbete ifrån sig. Nej det gillar jag inte faktiskt tyvärr. /…/ Mitt 
samvete är inte med, då är det inte roligt att lämna halvfärdigt arbete.  

Den låga kontrollen hamnar således i konflikt med vad som förväntas av deras 
arbetsutförande och deras personliga känsla av att utföra ett bra arbete. Det finns inte 
något alternativ till att själva kontrollera sin arbetssituation. Som ett ytterligare 
exempel till den låga kontrollen beskriver de bemanningsanställda att även rasterna är 
tidsbestämda och står under noggrann uppsikt. Om man överskrider den avsatta tiden 
för rast, kanske tar en några fler minuter än vad man egentligen får, blir man snabbt 
tillsagd att återgå till arbetet.  

Socialt stöd 
En vidareutveckling Johnson gjort av Karasek & Theorells (1990) krav och 
kontrollmodell innehåller begreppet stöd. Socialt stöd är en stressreducerande faktor 
som underlättar för individen vid krävande arbetsbelastning. Socialt stöd är väsentligt 
för individens hälsa och välbefinnande menar även House (1981). Behovet av socialt 
stöd kan variera utifrån arbetssituationens krav och kontroll, men också beroende på 
individens personliga behov (Karasek & Theorell 1990). Samtliga 
bemanningsanställda upplever emotionellt stöd som omtanke och gemenskap i 
förhållande till arbetskamrater. Det upplevs att arbetskamraterna bryr sig om en. Det 
beskrivs även instrumentellt stöd från arbetskamrater då det finns möjlighet att få 
hjälp av andra och ställa frågor ifall behovet uppstår. Det främsta sociala stödet 
känner de bemanningsanställda finns inom den närmsta arbetsgruppen.  

Vi ser också att samtliga bemanningsanställda tycker att värderande stöd är viktigt. 
Att få återkoppling och bekräftelse för att få stöd och vägledning men också att 
motiveras i det dagliga arbetet. Det gäller så väl positiv som konstruktiv feedback. 
Behovet av återkoppling och stöd från andra kolliderar med en tydlig avsaknad av 
värderande stöd från både kollegor och chefer. Det uttrycks ett behov av att vilja ha 
mer feedback från olika håll, speciellt att få höra när man har gjort ett bra arbete. På 
samma sätt vill de bemanningsanställda höra när någonting är mindre bra så att det 
finns möjlighet att förbättras. Sam uppskattar återkoppling och uttrycker sig såhär: 

Det är bra när de talar om när någonting är fel. Då har man fel att rätta sig efter, göra om 
och göra rätt. Sen även bra grejer också, det är positivt. Då blir man gladare och lite höjd 
faktiskt.  

Vi upplever att det värderande stödet är viktigt för att stärka individens 
självförtroende och få bekräftelse i arbetet. Vi ser att feedback, positiv som negativ, 
hjälper till att orientera individen till en bättre arbetsprestation.  

I en studie av Isaksson & Bellaagh (1999) beskrivs att bemanningsanställda i många 
fall känner ett bristande socialt stöd i sin arbetssituation. Anledningarna bakom det 



 42 
  

kan vara att bemanningsanställda aldrig får någon kontinuitet i möten med andra 
människor och på så sätt har svårt att bygga upp relationer. Det i sin tur kan leda till 
ett en känsla av utanförskap. Samtliga bemanningsanställda som har intervjuats i vår 
undersökning beskriver att de har bra relationer till andra på kundföretaget, både 
ordinarie anställda och andra bemanningsanställda. De upplever inte någon bristande 
kontinuitet i möten med andra vilket kan bero på att samtliga bemanningsanställda har 
varit på respektive kundföretag under en längre tid. De har heller inte blivit 
regelbundet förflyttade till olika avdelningar där ett eventuellt behov av arbetskraft 
varit störst. På så sätt har det varit lättare för dem att skapa och bevara relationer till 
andra. En ytterligare anledning som kan haft inverkan är att flera av dem är utbildade 
inom ett specifikt område vilket gör dem mer benägna att bli kvar på samma 
avdelning där deras kompetens kommer till nytta. Något som däremot 
överensstämmer med Isaksson & Bellaaghs (1999) studie är att de 
bemanningsanställda upplever bristande socialt stöd från chefer på 
bemanningsföretaget och kundföretaget. Flera av de bemanningsanställda beskriver 
att de har en sporadisk kontakt med sin chef på bemanningsföretaget och att de då 
talas vid om aktuella nödvändigheter. Kim förklarar: 

Konsultchefen pratar jag med ibland, vi fikar lite. Sen har vi lönesamtal och 
avstämningsmöten men egentligen har jag ingen direkt kontakt med konsultchefen, utan 
hen är mest en formell station bara. 

Från det empiriska materialet kan det utläsas att de bemanningsanställda inte upplever 
någon djupare relation med sin chef på bemanningsföretaget. Eftersom de arbetar på 
ett annat företag än det som de är anställda vid kan det också vara en bidragande orsak 
till begränsade relationer med sin chef. Att då få socialt stöd i form av exempelvis 
återkoppling från chefen på bemanningsföretaget blir svårt med tanke på att denne inte 
finns på plats på arbetet och kan ge direkt feedback. Ofta har chefen på 
bemanningsföretaget en mer löpande kontakt med chefen på kundföretaget och kan på 
så vis göra avstämningar kring hur de bemanningsanställdas arbete ser ut. Om det då 
framkommer någonting som skulle kunna fungera som återkoppling till den 
bemanningsanställde finns viss risk att den informationen aldrig når den 
bemanningsanställde. Dessutom kan återkoppling som kommer från chefen på 
bemanningsföretaget upplevas som något tvivelaktig om den handlar om 
arbetsutförandet på kundföretaget. House (1981) menar att betryggande socialt stöd 
uppkommer när relationer mellan anställda och överordnade fungerar bra och därför 
tolkar vi upplevelsen av socialt stöd mellan bemanningsanställda och deras chef på 
bemanningsföretaget som något bristfällig. Däremot beskrivs av samtliga 
bemanningsanställda att de tycker relationen med cheferna på kundföretaget fungerar 
bra. Det rör sig främst om ett upplevt instrumentellt stöd där cheferna finns där om det 
skulle dyka upp några oegentligheter där de bemanningsanställda kan behöva konkret 
hjälp. För övrigt menar flera av de bemanningsanställda att de uppskattar chefernas 
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frånvaro i arbetet och att man ser positivt på att vara mer självständiga i arbetet. Kim 
beskriver sin relation till kundföretagets chefer: 

Den är väl bra tror jag (skratt). Vad jag vet i alla fall. Till stor del så är det väldigt sällan 
vi har kontakt, vi är väldigt självgående så det är egentligen bara när man ska sjukskriva 
sig, ta ledigt för vård av barn eller om vi har någon diskussion om någonting där chefen 
ska ta ett beslut. Annars är det inte så mycket kontakt som jag har med min chef. Jo, när 
vi pratar om förlängning av kontrakt också, men annars inte. Hen deltar inte riktigt i mina 
arbetsuppgifter och det är väl egentligen okej tycker jag. 

House (1981) beskriver att individer upplevelse av socialt stöd kan påverkas av hur 
överordnade agerar och beter sig. De överordnades sociala stöd blir viktigare för de 
individer som har svårigheter att utveckla sociala band till arbetskamrater. Bland de 
flesta bemanningsanställda i undersökningen finns starkare relationer till 
arbetskamraterna än vad det gör till kundföretagets chefer. Därför tolkar vi att socialt 
stöd från chefer inte är nödvändigt i lika stor utsträckning. Om de 
bemanningsanställda inte hade arbetat i sina grupper uppfattar vi att behovet av 
socialt stöd från chefer hade varit mycket viktigare för dem än vad det är idag. 

I redogörelsen för socialt stöd har vi även undersökt hur de bemanningsanställda 
upplever sin introduktion på kundföretaget. Det återspeglas en gemensam bild att 
introduktionen var bristande. Händelseförloppet från att de fick reda på sitt nya 
uppdrag till dess att de var försatta i arbete på kundföretaget kunde röra sig om en 
dag. Charlie beskriver sin introduktion på kundföretaget: 

Ja, först så visade de mig arbetsplatsen, fick träffa alla och så… Sen var det bara att börja 
jobba. Jag fick det lite lättare i början, men sedan förväntade de sig att jag skulle kunna 
allting redan från början. 

Att inte få noggrann genomgång och möjlighet till att anpassa sig till arbetet kan få 
bemanningsanställda att känna sig utsatta beskriver Olofsdotter (2008). Om dessutom 
kundföretagets förväntningar på den bemanningsanställde är högre än vad som kan 
presteras kan det bidra till att individens upplevelse av socialt stöd minskar. Det kan 
också innebära att individen får svårigheter att ta del av den gemenskap som finns på 
kundföretaget för att den bemanningsanställde anses vara oduglig och inte kapabel till 
att bidra med något. Enligt Isaksson & Bellaagh (1999) kan upplevelsen av socialt stöd 
variera mellan olika individer och deras behov. Då förändring kan ske i olika 
avseenden, individuellt eller arbetsrelaterat, kan även de olika faktorerna för 
upplevelsen av socialt stöd förändras. 
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5. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel presenterar vi kort vad undersökningen resulterat i genom att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer en diskussion där vi belyser våra 
egna reflektioner kring undersökningens resultat och förslag på framtida forskning 
inom området. Avslutningsvis följer en metoddiskussion där vi för ett kritiskt 
resonemang om hur studien gått till väga.  
 
5.1 Slutsatser 
Undersökningen har genomförts med syftet att undersöka bemanningsanställdas 
upplevelse av gemenskap och dess betydelse som uthyrd till ett kundföretag. Vidare 
vill vi undersöka om det finns samband mellan upplevelsen av gemenskap och 
arbetssituationen. Vi kommer nu att konkritisera undersökningens resultat genom 
att besvara frågeställningarna.  
 
Upplever bemanningsanställda gemenskap på kundföretaget? 
Resultatet av undersökningen visar att de bemanningsanställda upplever gemenskap 
på kundföretaget. Upplevelsen av gemenskap återges främst vara kopplad till 
arbetsuppgifter och andra anställda, så väl ordinarie anställda som andra 
bemanningsanställda. De definierar gemenskap som att vara delaktig i ett 
sammanhang exempelvis att dela liknande arbetsuppgifter och upplevelser med andra. 
Vi kan således konstatera i undersökningen att gemenskapen är som starkast med de 
arbetskamrater som de delar ett sammanhang med. För att uppleva gemenskap har de 
bemanningsanställda redogjort för tre faktorer: tid, delaktighet och tillhörighet. Det 
beskrivs att upplevelse av gemenskap har en förmåga att ta tid. Vi kan därmed se att 
uppdragstiden för de bemanningsanställda har betydelse för upplevd gemenskap. 
Skillnader mellan de olika yrkeskategorier som undersökts påvisar att inom det 
administrativa området har det tagit längre tid för de bemanningsanställda att känna 
gemenskap. Vi konstaterar att det finns ett samband mellan de olika arbetenas 
utföranden och när gemenskap upplevs. Kräver arbetet att individer integrerar med 
varandra resulterar det i att gemenskap upplevs snabbare. Genom tid på kundföretaget 
ges det större möjligheter till delaktighet som visat sig spela roll för gemenskap. Blir 
du som bemanningsanställd mer involverad och får bredare ansvarsområden anses du 
vara delaktig och därmed inkluderad i gemenskapen. Den bemanningsanställdes 
tidigare erfarenheter och kompetens har en betydande roll för att individens inträde i 
gemenskapen påskyndas. Undersökningen har påvisat att känslan av tillhörighet är 
väsentlig för upplevelsen av gemenskap. Tillhörigheten byggs upp genom att känna 
sig inkluderad i kundföretaget bland annat genom att de får medverka i aktiviteter. De 
bemanningsanställda känner tillhörighet till kundföretaget för att det är deras faktiska 
arbetsplats.  
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Värdesätter bemanningsanställda gemenskap i sin arbetssituation? 
Det kan konstateras av resultatet att de bemanningsanställda bedömer att gemenskap i 
arbetet är viktigt för dem. Gemenskap anses vara en förutsättning för att känna trivsel 
och tillfredställelse på arbetsplatsen. Det är även väsentligt för att orka med 
arbetsbelastningen. Att känna gemenskap är en förutsättning för samarbete med sina 
arbetskamrater. I de arbeten som kräver kontinuerligt samarbete ser vi att 
gemenskapen är mer avgörande för en fungerande arbetssituation. Gemenskapen 
värdesätts för sin betydelse för samarbetes existens. Avsaknad av gemenskap anses 
vara förödande för individen och tenderar att få den till att söka andra arbeten.  
 
Påverkar upplevelsen av gemenskap de bemanningsanställdas arbetssituation? 
Undersökningen visar att de bemanningsanställda i viss mån särbehandlas på 
kundföretaget. De bemanningsanställda särbehandlas genom att uteblivna förmåner 
och att de utesluts från informationsflöden på kundföretagen. Det innebär att de får 
anstränga sig mer för att hålla sig ajour för att upprätthålla en hög nivå i arbetet. Att 
inte få ta del av nödvändig information samt att få försämrade villkor än ordinarie 
anställda resulterar i en känsla av utanförskap och frustration. I undersökningen 
framgår att de bemanningsanställdas arbetssituation kan kategoriseras in som ett 
högstressarbete som innebär höga krav och låg kontroll. De bemanningsanställda 
omfattar av samtliga former av krav men att kravbilden skiljer sig åt beroende på 
yrkeskategori. Å ena sidan redovisas att den höga kravbilden kommer från individen 
själv. På grund av den otrygga anställningen upplever de bemanningsanställda ett 
behov av att prestera i arbetet. Å andra sidan finns det höga krav från yttre faktorer 
som exempelvis produktionsmål. Kravbilden förstärks av de bemanningsanställdas 
känsla av otrygghet i anställningen. I relation till kravbilden redogörs det för att de 
bemanningsanställda har ett lågt eller obefintlig kontroll över sin arbetssituation. Det 
återges att den bristande informationen hämmar kontrollen över arbetets utförande 
och att kunna fatta självständiga beslut. I vissa fall redovisas att kontrollen är så pass 
lågt på grund av att tidspressen att producera är så påtaglig. Den låga kontrollen 
påverkar de bemanningsanställda negativt och hämmar individens personliga känsla 
av att utföra ett bra arbete. Gemenskap upplevs bland de bemanningsanställda som en 
form av socialt stöd. I undersökningen konstateras att upplevelsen av att känna socialt 
stöd är avgörande för hur de bemanningsanställda hanterar sin arbetssituation. Att de 
bemanningsanställda har höga krav och låg kontroll i sitt arbete resulterar i att det 
sociala stödet är avgörande för att individen ska klarar av sin arbetssituation. Det 
sociala stödet är som viktigast från de närmaste arbetskamraterna. Socialt stöd är även 
av vikt från de överordnade. I undersökningen redovisas det vara en brist på socialt 
stöd från cheferna på så väl kundföretaget och bemanningsföretaget.  
 

5.2 Resultatdiskussion  

Vid undersökningens inledande fanns en förförståelse från egna tidigare erfarenheter 
som bemanningsanställda och andra människors upplevelser. Vår uppfattning var att 
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gemenskapen är betydelse för bemanningsanställda som uthyrda till kundföretag. Att 
inkludera de bemanningsanställda i gemenskapen skiljer sig åt beroende på 
kundföretag. Våra hypoteser styrks av tidigare studier på området där ambulerande 
bemanningsanställda ofta undersökts. Det var därför intressant att undersöka 
bemanningsanställda med längre uppdragstid, för att se hur det påverkar upplevelsen 
av gemenskap. Och om det finns något samband med tidigare studiers resultat och 
våra utgångspunkter.  
 
Undersökningens resultat påvisar skillnader i hur bemanningsanställda upplever 
gemenskap på kundföretaget. Vi ser att uppdragstiden är väsentlig för upplevelsen av 
gemenskap. När den bemanningsanställde är på samma kundföretag en längre tid ges 
större möjlighet till att komma närmare andra anställda och på så sett ta del av 
gemenskap. Detta resultat ser vi som en väsentlig skillnad från tidigare studier som vi 
har belyst i undersökningen, exempelvis Olofsdotter (2008) och Viitala & Kantola 
(2016). Det framgick tydligt i undersökningen att gemenskap till de närmsta 
arbetskamraterna var viktigast för individen. Samarbete påskyndar ett inkluderande i 
gemenskapen därför ser vi i undersökningen ett samband mellan arbetsuppgifter och 
gemenskap. Att utföra likvärdiga arbetsuppgifter och bidra med erfarenhet gör att 
gemenskap upplevs snabbare. Att likvärdiga arbetsuppgifter till stor del bidrog till 
gemenskap var ett intressant resultat. På samma sätt visade sig även ett exkluderande 
snarare grunda sig i arbetsuppgifter och utförande snarare än att de var 
bemanningsanställda vilket var förvånande. Undersökningens resultat visar att 
bemanningsanställda till stor del blir inkluderade i kundföretaget bland annat i form 
av aktiviteter. Vid studerandet av tidigare studier påvisades att bemanningsanställda 
inte fick medverka vid exempelvis julbord eller i andra aktiviteter. Att kundföretagen 
såg det som sina interna aktiviteter och inte något som bemanningsanställda ska ta del 
av. I det avseendet skiljde sig vår undersökning från tidigare studiers resultat. Det 
framgick i undersökningen att det pågick en ständig dialog mellan kundföretag och 
bemanningsföretag för att främja bemanningsanställdas inkluderande vilket kan ses 
som en positiv utveckling inom bemanningsbranschen i jämförelse med tidigare 
resultat från andra studier. Något som däremot bekräftades i undersökningen var ett 
särskiljande av de bemanningsanställda i form av förmåner trots samma eller 
likvärdiga arbetsuppgifter. Det påvisades även att ett utelämnande från information 
och möten som påverkade de bemanningsanställda negativt och fick dem att känna 
utanförskap.  
 
De bemanningsanställdas upplevelse av gemenskap är mycket bättre än man tidigare 
har kunnat se vid undersökningar av bemanningsanställda. Vi tror att det grundar sig i 
att bemanningsbranschen fortfarande är på uppgång. Idag är de mer medvetna om 
fördelarna med gemenskap, vad det gör för individers välmående och 
arbetsprestationer. Vi har kunnat urskilja i undersökningen att bemanningsbranschen 
är mer mån om att tillgodose gemenskapsbehovet hos de bemanningsanställda än vad 
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man har varit tidigare. Vi har däremot kunnat urskilja en brist i bemanningsanställdas 
sociala stöd från överordnade på bemanningsföretaget. Vi vill därför ge som förslag 
på framtida forskning att undersöka hur ledarskapet på distans kan utvecklas för att 
förbättra bemanningsanställdas upplevelser av socialt stöd från sina överordnade.   
Avslutningsvis har undersökningens syfte besvaras med att bemanningsanställda 
upplever gemenskap på kundföretaget. I resultatet har det framkommit att 
gemenskapen har betydelse för bemanningsanställdas arbetssituation.  
 
5.3 Metoddiskussion 
Undersökningens giltighet och tillförlitlighet kan ha påverkats av att de två 
bemanningsföretag vi har haft kontakt med valt ut de bemanningsanställda som vi har 
intervjuat. Deras möjlighet till att själva få välja vilka som skulle intervjuas kan ha 
haft påverkan på undersökningens resultat. Vår uppfattning av urvalet är dock att det 
har varit en bred spridning av intervjupersoner som har delat med sig av sina olika 
uppfattningar. Vi upplevde att bemanningsföretagen var intresserade av hur deras 
bemanningsanställda faktiskt såg på upplevelsen av gemenskap och om det hade 
någon påverkan i deras arbetssituation. Därför tror vi inte att bemanningsföretagen 
har valt ut bemanningsanställda som de visste skulle svara representativt. Vi tror 
snarare att bemanningsföretagen var lika måna om att få ett tillförlitligt resultat som vi 
var. Vi har dock inte haft någon vetskap om vad de olika bemanningsföretagen har 
haft för olika valmöjligheter i urvalet. Det kan eventuellt varit så att givet urval var de 
enda som lämpade sig för vårt strategiska urval, minst ett års uppdragstid och 
yrkeskategorierna administration och industri.  
 
Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter och förförståelse av att vara 
bemanningsanställd kan ha haft påverkan under intervjutillfällena. Det kan ha kommit 
till uttryck i att vi känt igen oss i deras berättelser och därmed inte ifrågasatt de givna 
resonemangen. Det kan ha resulterat i att vi inte fått så utförliga svar som hade kunnat 
ges. Vi anser dock att så inte är fallet på grund av att vi haft vår förförståelse och 
tidigare erfarenhet i ständig åtanke och därmed inte tillåtigt det påverka 
undersökningen. I analysen av det empiriska materialet var det till fördel att ha en 
förförståelse och tidigare erfarenheter för att kunna urskilja och kategorisera olika 
redogörelser i teman. Svårigheter som uppkom genom arbetets gång var att kunna 
plocka ut väsentliga delar ur det empiriska materialet utan att förlora dess innebörd i 
det stora sammanhanget. Att göra en kvalitativ undersökning anser vi ha varit en 
fördel då vi har kunnat forma och förändra undersökningen genom tidens gång där det 
har ansetts nödvändigt. 
 
Våra egna reflektioner kring undersökningen som arbetsprocess är att arbetet till stor 
del har fortlöpt som vi planerat. Vi ansåg att det var viktigt att få kontakt med 
bemanningsföretag för att nå bemanningsanställda i tidigt stadie. Anledningen till det 
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var för att se om den tilltänka undersökningen var genomförbar. Efter lyckad kontakt 
med två olika bemanningsföretag har arbetet med undersökningen varit en ständigt 
pågående process. Att ha följt upprättad tidsplanering har genererat tid och utrymme 
för grundlig bearbetning och analys vilket vi ser som en styrka i undersökningen.
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Bilaga  
Intervjuguide	  

Inledning	  

- Presentera	  oss	  själva,	  studien	  och	  dess	  syfte.	  

- Berätta	  kort	  om	  intervjuns	  upplägg	  och	  tidsåtgång	  (30-‐45	  min)	  

- Informera	  om	  intervjupersonernas	  anonymitet,	  rätten	  att	  avstå	  från	  att	  besvara	  en	  fråga	  

och	  att	  hen	  kan	  närsomhelst	  avbryta	  intervjun.	  Vi	  kan	  komma	  att	  använda	  citat	  från	  

intervjun.	  Fråga	  om	  det	  går	  bra	  att	  spela	  in	  intervjun.	  

 

Allmän	  information	  

- Namn	  

- Ålder	  

- Berätta	  övergripande	  om	  dina	  arbetserfarenheter?	  	  

- Har	  du	  tidigare	  erfarenheter	  av	  bemanningsbranschen?	  

- Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  arbetar	  inom	  bemanningsbranschen?	  Slump/vilja?	  

- Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  på	  bemanningsföretaget?	  

- Vad	  har	  du	  för	  anställningsform?	  

- Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  på	  kundföretaget?	  

- Hur	  länge	  sträcker	  sig	  ditt	  uppdrag?	  

- Vad	  har	  du	  för	  arbetsuppgifter?	  

- Utför	  du	  likvärdiga	  arbetsuppgifter	  som	  kundföretagets	  ordinarie	  personal?	  

- Hur	  många	  anställda	  finns	  det	  på	  kundföretaget?	  

- Hur	  många	  bemanningsanställda	  finns	  det	  på	  kundföretaget?	  

 

Allmänt	  om	  gemenskap	  

- Vad	  innebär	  gemenskap	  för	  dig?	  

- Hur	  upplever	  du	  gemenskapen	  på	  din	  nuvarande	  arbetsplats?	  

- Anser	  du	  att	  gemenskap	  på	  arbetsplatsen	  är	  viktigt	  för	  dig?	  Förklara	  mer	  utförligt	  ditt	  

svar.	  

- Hur	  upplever	  du	  bemötandet	  från	  kundföretagets	  ordinarie	  personal?	  

Inkluderande/exkluderande	  

- Får	  du	  som	  bemanningsanställd	  ta	  del	  av	  sociala	  sammanhang	  som	  finns	  på	  

kundföretaget	  dvs.	  vara	  med	  på	  fikaraster	  (skvaller)?	  
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- Känner	  du	  att	  den	  ordinarie	  personalen	  är	  intresserade	  av	  dig?	  Vill	  lära	  känna	  dig	  

närmare	  osv	  

- Om	  kundföretaget	  anordnar	  någon	  form	  av	  aktiviteter	  ex	  teambuilding	  afterwork	  eller	  

julbord,	  får	  du	  då	  vara	  med?	  Om	  ja,	  ge	  exempel	  på	  social	  aktivitet.	  Om	  nej,	  vad	  tror	  du	  

det	  beror	  på?	  

- Upplever	  du	  att	  kundföretaget	  arbetar	  för	  att	  öka	  gemenskapen	  bland	  samtliga	  anställda	  

på	  arbetsplatsen?	  Om	  ja,	  på	  vilket	  sätt?	  Om	  nej,	  vad	  tror	  du	  att	  det	  beror	  på?	  	  

- Känner	  du	  att	  du	  får	  information	  om	  vad	  som	  sker	  i	  verksamheten	  på	  samma	  sätt	  som	  

den	  ordinarie	  personalen	  får?	  Om	  ja,	  känns	  det	  viktigt?	  Om	  nej,	  hur	  påverkar	  det	  dig	  att	  

du	  inte	  får	  det?	  Ge	  exempel	  på	  sådan	  situation	  om	  du	  kan.	  

- Får	  du	  medverka	  på	  möten	  på	  kundföretaget	  ex	  arbetsplatsträffar	  eller	  personalmöten?	  

	  

Allmänt	  om	  arbetssituation	  

- Vad	  är	  din	  drivkraft	  i	  arbetet?	  

- Har	  du	  fått	  ta	  del	  av	  kundföretagets	  mål	  och	  värderingar?	  

- Präglas	  ditt	  dagliga	  arbete	  av	  kundföretagets	  värderingar?	  

- Anser	  du	  dig	  vara	  en	  del	  av	  kundföretagets	  organisation?	  Om	  ja,	  ge	  exempel.	  Om	  nej,	  

vad	  tror	  du	  det	  beror	  på?	  

- Hur	  ser	  din	  relation	  ut	  till	  dina	  chefer?	  På	  bemanningsföretaget?	  På	  kundförtaget?	  

- Är	  du	  som	  bemanningsanställd	  mån	  om	  hur	  kundföretaget	  uppfattar	  din	  

arbetsprestation?	  På	  vilket	  sätt?	  	  

- Ett	  scenario:	  det	  har	  uppstått	  en	  krissituation	  på	  kundföretaget	  och	  man	  är	  i	  behov	  av	  

att	  medarbetare	  går	  in	  och	  jobbar	  extra.	  För	  vems	  skull	  går	  du	  då	  in	  och	  jobbar	  extra?	  Är	  

det	  för	  bemanningsföretaget,	  kundföretaget	  eller	  både	  och?	  

- Om	  någon	  frågar	  vart	  du	  arbetar,	  vad	  svarar	  du	  då?	  	  

- Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  du	  identifierar	  dig	  mer	  med	  …	  istället	  för	  …?	  	  

- Skulle	  du	  vilja	  vara	  anställd	  på	  kundföretaget?	  Vidare	  utveckla	  ditt	  svar	  om	  ja	  och	  om	  

nej.	  

- När	  du	  arbetar	  på	  kundföretaget,	  känner	  du	  dig	  som	  en	  anställd	  eller	  som	  en	  

bemanningsanställd?	  	  

- Utifrån	  föregående	  fråga;	  påverkar	  din	  uppfattning	  din	  inställning	  till	  arbetet?	  

 

Krav-‐	  kontroll	  och	  stöd	  

- Hur	  såg	  din	  introduktion	  ut	  när	  du	  började?	  
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- Hur	  upplever	  du	  arbetsbelastningen	  på	  kundföretaget?	  

- Vad	  anser	  du	  att	  du	  har	  möjlighet	  att	  påverka	  i	  ditt	  arbete?	  Ect.	  Arbetstakt,	  utförandet	  

av	  arbetsuppgifter,	  raster,	  flexibilitet	  i	  arbetstider.	  

- I	  hur	  stor	  utsträckning	  har	  du	  möjlighet	  att	  själv	  påverka	  kvalitén	  i	  arbetet	  du	  utför?	  

- Upplever	  du	  att	  du	  får	  återkoppling	  på	  det	  arbetet	  som	  du	  utför?	  	  

- Låter	  kundföretaget	  din	  att	  genomgå	  utbildningar	  för	  kompetensutveckling?	  	  

- Anser	  du	  att	  du	  får	  stöd	  och	  uppmuntran	  av	  dina	  arbetskramrater	  som	  är	  

ordinarieanställda?	  På	  vilket	  sätt?	  

- Känner	  du	  att	  du	  får	  stöd	  och	  uppmuntran	  av	  dina	  arbetskamrater	  som	  är	  

bemanningsanställda?	  På	  vilket	  sätt?	  

- Hur	  upplever	  du	  stöd	  och	  uppmuntran	  av	  dina	  chefer	  på	  kundföretaget?	  Beskriv	  mer	  

utförligt	  hur.	  

- Känner	  du	  dig	  motiverad	  till	  att	  lära	  dig	  nya	  saker?	  	  

- Anser	  du	  att	  möjligheten	  till	  utvecklingsmöjligheter	  finns?	  

- Vad	  anser	  du	  är	  det	  bästa	  med	  ditt	  arbete?	  

- Vad	  anser	  du	  vara	  det	  sämsta	  i	  ditt	  arbete?	  

 

Avslutande	  del	  

- Har	  du	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga	  till	  intervjun?	  

- Tacka	  för	  medverkan	  

 


