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SAMMANFATTNING 
Detta är en studie över hur det är att vara anställd under förhållanden av en organisatorisk 
tvetydighet. Det är ett fenomen som kan förekomma i olika sammanhang men studien har 
fokuserat på anställda hos bemanningsföretag där den anställde har en arbetsgivare och ett 
inhyrande företag på samma gång. Syftet med studien är att förstå hur personal anställda av 
bemanningsföretag upplever att arbeta under förhållanden av tvetydig 
organisationstillhörighet inom ramen för teori om social identitet, organisatorisk identitet 
och organisatoriskt engagemang. Arbetets metodologiska profil är uppbyggd kring en 
hermeneutisk kunskapsteori, konstruktionism, den gyllene medelvägens angreppssätt och 
en kvalitativ forskningsstrategi. Teorin om social identitet handlar om hur individens 
identitet utvecklas inom grupper och i interaktion grupper emellan. Teori om organisatorisk 
identitet handlar om hur en person ser på sin organisation som en social grupp och att 
personen har en identifikation till den. Teori om engagemang handlar om den känslomässiga 
upplevelsen av en organisation. Engagemanget varierar beroende på vilket arbete personen 
har och under vilka omständigheter det är. Undersökningen bedrevs på åtta personer 
anställda av bemanningsföretag. De valdes ut genom ett riktat urval för en kvalitativ intervju 
varav fyra stycken av dem var kollektivt anställda och fyra stycken var tjänstemän.  

Studien fann att det inte är någon större skillnad att vara anställd av ett bemanningsföretag i 
själva yrkesutövandet men anställningsformen lägger grunden till en differentiering mellan 
personalgrupperna. I ett fåtal fall har det blommat ut en differentiering mellan fast anställd 
personal och inhyrd personal på initiativ av den fast anställda personalen. Det är främst 
gruppen arbetare som har den erfarenheten. Vid en differentiering är gruppgemenskap 
viktigt. För övrigt har samarbetsklimatet varit gott. Det finns en bra gruppgemenskap till 
bemanningsföretaget och ett engagemang till båda organisationerna på samma gång.  

Undersökningen visade på att det fanns en identifikation till både det inhyrande företaget 
och bemanningsföretaget på samma gång men att den kan vara något större för det 
inhyrande företaget. En gynnsam faktor för identifikation för det inhyrande företaget var att 
det var den enhet som personalen träffade till vardags och låg närmast till hands. För de som 
bytte arbetsgrupp ofta fick fikagruppen en större betydelse. Identiteteten till 
bemanningsföretaget var även den tydlig och det beror på att bemanningsföretaget har en 
vardaglig kontakt i praktiska frågor med sin personal. Samtliga respondenter ville ge sitt 
bemanningsföretag ett positivt rykte. En stor del av respondenterna bar på en oro för att 
förlora sitt arbete med kort varsel och det kan ha en negativ inverkan på den organisatoriska 
identiteten. 

Undersökningens teoretiska bidrag är att personer som har erfarenhet av multipla 
arbetsgrupper bildar en egen gemenskap på raster där deltagarna kommer ifrån olika 
grupper. En god gruppgemenskap på arbetet kan väga tyngre än upplevda olikheter i 
arbetsvillkoren. Organisatorisk support kan väga tyngre än tillgång till nödvändiga resurser 
när man tittar på gynnsamma faktorer för ett engagemang till ett arbete. Personalens oro 
för att förlora sitt arbete skulle kunna påverka deras beteende till att de arbetar mycket hårt, 
att det skulle kunna få en negativ inverkan på den organisatoriska identiteteen och hur de 
upplever att arbeta som inhyrd personal i termer av gruppgemenskap. 
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1 INLEDNING 
I ett vetenskapligt arbete är det viktigt att ha en stabil grund för det fortsatta arbetet. Den 

stabila grunden består av ett noga genomtänkt problemområde och en gedigen vetenskaplig 

anknytning. I detta kapitel kan man följa hur jag utifrån vida perspektiv knyter ihop det 

intressanta området till en konkret och precis problemformulering och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Under en lång tid av arbetsmarknadens historia har det utvecklats en traditionell 
anställningsform mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det innebär att den huvudsakliga 
anställningsformen varit tillsvidareanställning på heltid. Med tiden har situationen 
förändrats och numera finns det alternativa anställningsformer som befinner sig utanför de 
vanliga arbetsrelationerna. (Gallagher & Parks, 2001, s. 184) 

Det är framförallt vanligt i olika former av tillfälliga anställningar och några varianter 
kommer att nämnas här. En form är när företag hyr in tillfällig personal via 
bemanningsföretag. Ett annat alternativ är när företag har egna resursenheter, i dagligt tal 
kallad resurspool, för att tillgodose tillfälliga behov av arbetskraft. Anlitande av 
konsulttjänster är ett tredje alternativ och det är det alternativ som har det kortaste 
tidsperspektivet. Slutligen så finns det frilansare. Det är en person med ett eget företag som 
tar på sig arbeten för kortare uppdrag. I början när tillfälligt anställd personal började bli 
vanligt anlitades mest outbildad personal till en typ av arbeten där utbildning inte var 
nödvändigt för att utföra arbetet. Det har numera skett en förändring till att till stor 
utsträckning omfatta mycket välutbildad personal för mer avancerade uppdrag. Konsulter 
och personal som hyrs in via bemanningsföretag särskiljer sig ur denna grupp för de 
uppfyller sina skyldigheter till två organisationer samtidigt när de utför sitt arbete. 
Deltidanställning är en anställningsform som angränsar till detta område men det passar inte 
in därför att denna personal har en fast anställning som trygghet. (Gallagher & Parks, 2001, 
s. 184) 

1.1.1 Personal anställda av bemanningsföretag 

Den här uppsatsen fokuserar på personal anställda av bemanningsföretag. I dagens 
arbetsmarknad har det blivit allt vanligare med att rekrytera personal via bemanningsföretag 
världen över. Det har uppstått tydliga trender i USA, Nederländerna och Tyskland där 
arbetsgivare skriver kontrakt med bemanningsföretag för uppdrag som sträcker sig över 
längre tid än ett år. Det är något som bryter mönstret från tidigare när uppdragen enbart 
bestod av tillfälliga insatser. (Mitlacher, 2006, s. 67) Det finns fördelar med att rekrytera 
personal via bemanningföretag. Företag använder temporär arbetskraft för att fylla upp med 
personal under tider av full beläggning, för att skära kostnader inom arbetskraften och för 
att få ett bra material av intresserade att rekrytera till fasta tjänster ifrån. Personalen å 
andra sidan uppskattar det flexibla anställningssystemet som genererar erfarenhet. Det ges 
även bra tillfälle till att knyta kontakter och etablera en kontaktyta med en arbetsgivare för 
en tillsvidare anställning. (Kirk & Belovics, 2008, s. 139) 

1.1.2 En triangulär relation 

Det är en multipel verksamhetsrelation för den korttidsanställde tillfredsställer två separata 
organisationer när de utför sitt arbete. (Gallagher & Parks, 2001, s. 192) Den anställde anlitas 



2 

 

av ett inhyrande företag som ger den anställde arbetsuppgifter. Samtidigt är personalen 
anställd av bemanningsföretaget som samordnar arbetsaktiviteterna. Bemanningsföretaget 
ansvarar för de personaladministrativa funktionerna och samtliga funktioner som tillhör 
yrkesidentitet är knutna till det inhyrande företaget.  Med andra ord är relationen mellan 
den anställde, bemanningsföretaget och det inhyrande företaget triangulär. (Gallagher & 
Parks, 2001, s. 192)  

Den triangulära relationen är en problembild för identifikationen i en organisation. I en 
traditionell arbetsrelation identifierar sig personalen med arbetet i en organisation. Skulle 
personalen byta anställning inom företaget får det inte så stor effekt för det är trots allt 
samma organisation. Vid anställning hos ett bemanningsföretag så byter personalen uppdrag 
och uppdragsgivare med täta intervaller vilket leder till att identitetsprocessen avbryts gång 
på gång.(Gallagher & Parks, 2001, s. 197) Trots att anställningsformen är komplex så används 
bemanningsföretag för att det inte kräver något engagemang från det inhyrande företagets 
sida. Den korttidsanställde personalen tillhör kärnverksamheten men omfattas inte av 
företagets personaladministrativa avdelning.  

1.1.3 En ambivalent situation 

Problembilden med den triangulära relationen är att det blir en ambivalent situation för de 
tillfälligt anställda. Det finns vetenskapliga undersökningar på upplevd ambivalens i 
arbetssituationen rent generellt. Christopher Wright (2006) genomförde en undersökning på 
chefer. Cheferna fungerade som interna konsulter som både tillhörde den egna 
organisationen och samtidigt föll utanför de traditionella yrkesgränserna. De upplevde en 
ambivalens mellan att tillhöra organisationen som fullvärdiga medlemmar samtidigt som de 
kände sig utanför verksamheten. Detta berodde på att de arbetade i stora organisationer 
och i sitt yrke att konsultera intern personal innebar det mycket resor i täta intervaller. De 
var med andra ord frånvarande i många olika perioder. Det innebar även att själva 
yrkesrollen kunde väcka motstånd bland personal i de egna leden på grund av att en 
legitimitet till konsultfunktionen inte alltid var självklar. Mycket berodde 
legitimitetsproblemen på att cheferna i sin yrkesroll manade på förändring, flexibilitet och 
innovativitet vilken kunde väcka motstånd. Studien fann att några chefer klarade av 
situationen mycket bra medan en grupp upplevde att deras yrkesidentet inte blev tagen på 
allvar.  

En annan undersökning har forskat på anställningar med långa provtjänstgöringar. På vissa 
ställen är det vanligt att folk accepterar provtjänstgöring alltifrån 3 månander till 12 
månader i hopp om att få fast anställning. Denna situation kan upplevas som mycket 
stressig. Villkoren för en sådan anställningsperiod är att snabbt anpassa sig till en ny 
arbetssituation samtidigt som de måste leva med tvetydiga arbetsförhållanden. Det 
tvetydiga arbetsförhållandet består i att personen är anställd i ett avseende men har inte 
uppnått anställningstryggheten. Vid ett vanligt anställningsförhållande sker granskningen av 
den rekryterade under en begränsad tid när själva rekryteringsprocessen sker men i dessa 
fall pågår granskningen i flera månader. De som klarade av att bära denna typ av ambivalens, 
vara självständiga och som kunde anpassa sig till rollen på ett positivt sätt hade bäst 
framgång som korttidsanställd.  Samma faktorer var viktiga för förståelsen över fysiska 
stressymtom. Den faktor som gav mest utslag för stress i undersökningen var påfrestningen 
att leva under en upplevd ambivalens. (Bauer & Truxillo, 2000, s. 337, 342 – 343) 
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Den ambivalenta situationen för personal anställda av bemanningsföretag innebär att de får 
arbeta sida vid sida och på samma arbetsvillkor som ordinarie personal inom företaget 
samtidigt som de inte tillhör företagets organisation på samma villkor. (Drucker & 
Stansworth, 2004, s. 62) Samtidigt som de utför samma arbetsuppgifter som fast anställda 
kan de bli exkluderade från vissa aktiviteter på arbetsplatsen vilket är mycket 
motsägelsefullt. (Henson, 1996, s. 3 -4) Slutligen blir de åsidosatta när det gäller utbildning, 
karriärvägar och andra ersättningar i jämförelse med fast anställd personal. Det finns även 
en tendens till att man såg den tillfälligt anställda personalen som en kostnad för företaget i 
stället för en tillgång. (Soltani & Wilkinson, 2009, s. 108, 116 - 117) 

1.1.4 Problemområden 

När jag har läst de vetenskapliga artiklarna har jag identifierat två problemområden som 
existerar i verksamheter som arbetar utanför de traditionella organisationsformerna. De två 
problemområdena är organisatorisk tvetydighet och organisatorisk identitet. Jag har tittat på 
fenomenen med hjälp av att studera förhållandena för anställda hos bemanningsföretag.  
Det området är intressant för anställningsformen har blivit allt mer vanlig ute i samhället och 
förmodligen kommer det att växa i framtiden också. Som vi kan läsa ovan i min introduktion 
så är det tänkt att personalen ska fylla ut konjunkturtoppar och svackor ute i 
verksamheterna utan att företagen ska behöva nyanställa, beordra sin personal till övertid 
vid hög belastning eller låta permittera personal vid låg belastning. Det finns dock en 
problembild i form av en triangulär relation mellan de tre parterna där forskarna talar om en 
upplevd ambivalens för den anställde(Gallagher & Parks, 2001, s. 192). De är anställda av 
bemanningsföretaget men tillbringar sin mesta tid ute hos det inhyrande företaget. Detta 
kan innebära att de med stigande arbetstid alltmer kommer att känna sig som ordinarie 
personal samtidigt som de i vissa fall inte blir behandlade eller bemötta som sådana 
(Henson, 1996, s. 3 -4). Det kan framkalla en upplevd ambivalens kring tillhörighet. Även om 
det som i de interna konsulternas fall finns en organisatorisk tillhörighet så kan det 
uppkomma känslor om utanförskap när personal arbetar över flera organisatoriska enheter 
(Wright, 2006). Rent socialt sett ute på arbetsplatsen kan det uppstå ”vi anställda” och ”dem 
som är tillfälligt anställda” atmosfär om det vill sig illa. Personal antällda på 
bemanningsföretag byter uppdragsgivare med jämna intervall och då bryts 
identitetsprocessen vid varje byte. Under mer traditionella anställningsförhållanden 
identifierar sig en personal med sitt arbete och sina arbetsuppgifter(Gallagher & Parks, 2001, 
s. 197). Detta är en intressant skillnad. Situationen är bra beskriven i de nyss nämnda 
vetenskapliga artiklarna och de ger en bra förståelse över problemområdet kring 
organisatorisk tvetydighet och organisatorisk identitet.  

När det gäller fenomenet organisatorisk tvetydighet vill jag se hur personal anställda av 
bemanningsföretag är påverkade av det. Det är intressant att få ta del av hur de upplever en 
sådan arbetssituation. Dessutom undrar jag hur identitetsprocessen påverkas när det är två 
uppdragsgivare och där det kan förekomma känslor i form av utanförskap. Det har inte 
bedrivits så många vetenskapliga studier på personal anställda av bemanningspersonal inom 
detta område och framförallt inte på hur identitetsprocessen påverkas. Majoriteten av de 
vetenskapliga studierna har utförts i andra länder och min studie bedrivs i en liten småstad i 
mellansverige. Min studie kan vara viktig för andra och ge sitt teoretiska bidrag till praktiken 
utifrån att den belyser problemområdet i ett mellansvenskt perspektiv. Det kan finnas 
geografiska skillnader. Dessutom har det nyligen varit en finanskris och det kan hända att 
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den har inverkat på arbetssituationen för personal anställda på ett bemanningsföretag. 
Därför är min problemformulering formulerad enligt följande: 

1.2 Problemformulering 
Hur upplever personal anställda av bemanningsföretag den organisatoriska tvetydigheten att 
arbeta åt en arbetsgivare och ett inhyrande företag på samma gång? Vilka konsekvenser får 
det för den organisatoriska identiteten hos den anställde? 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att förstå hur personal anställda av bemanningsföretag upplever att arbeta under 
förhållanden av tvetydig organisationstillhörighet inom ramen för teori om social identitet, 
organisatorisk identitet och organisatoriskt engagemang.  
 

1.4 Begreppssförklaringar 
Distansarbete Personal som arbetar på en plats utanför 

arbetsgivarens lokaler stadigvarande eller 
regelbundet. 

Korttidsanställd Personal som är anställd med ett kort 
anställningsavtal. 

Organisatoriskt engagamang En attityd som binder samman anställda i en 
organisation(Gautam, van Dick & Wagner, 2004, s. 
311) 

Organisatorisk identitet Identifiering med en organisation. En enskild 
persons bild om sin egen organisation som en social 
grupp(Dutton, Dukerich & Harquail, 1994, s. 1, 2).  

 
Tvetydighet En person befinner sig i en situation som kan 

upplevas på två sätt samtidigt. 
 

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till en småstad i mellansverige under tidsperioden hösten 2010. Den 
geografiska avgränsningen leder till att undersökningen blir koncentrerad till en trakt som 
har en likartad kultur och den tidsmässiga avgränsningen medför att undersökningen bedrivs 
under samma fas i en konjunkturcykel. 
 

1.6 Disposition 
Kapitel 2: Metodologiska utgångspunkter. I detta kapitel presenteras samtliga 

vetenskapliga aspekter I rapporten som härrör till det teoretiska perspektivet. 

Kapitel 3: Teori. Kapitlet innehåller rapportens teoretiska referensram. Denna 
referensram ligger till grund för undersökningens intervjuguide. Teoriavsnittet 
består av tre teoribildningar som ligger väldigt nära varandra. Teori enligt social 
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identity theory inleder teoriavsnittet och utför en god bas för de efterföljande 
teorierna om organisatorisk identitet och engagemang. Teorierna bygger upp 
en bra förståelse för rapportens område och ämnet som sådant. 

Kapitel 4: Metodologiska tillvägagångssätt. Kapitlet beskriver hur studien har genomförts 
och vilka metoder som har använts.  

Kapitel 5: Empiri. Samtliga intervjuer presenteras i tur och ordning. Varje intervju inleds 
med en inledande presentation av personen vartefter materialet indelas i 
dennes erfarenheter från inhyrande företag och deras erfarenheter från 
bemanningsföretag. Intressanta synpunkter och erfarenheter förtydligas med 
hjälp av citat. Totalt är det 8 st respondenter. 

Kapitel 6: Analys. I detta kapitel samlas samtliga erfarenheter ihop till en helhet . Med 
hjälp av teorin som grund kan man skönja mönster, likheter och olikheter inom 
den intervjuade gruppen och jämfört med andra genomförda studier. Analysen 
belyser teman om identitet, gruppgemenskap, konkurrens, engagemang, 
delaktighet och osäkerhet. 

Kapitel 7: Slutsats. Rapportens problemformulering blir besvarad med hjälp av studiens 
viktigaste slutsatser inom ramen för de olika undersökningstemana. Studiens 
bidrag till tidigare teori och den praktiska forskningen diskuteras. Det lämnas 
även förslag till framtida forskning. 
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2 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I ett vetenskapligt arbete är det viktigt att presentera arbetets metodologiska profil. I detta 

kapitel får man en inblick i hur min uppsats har påverkats utifrån olika vetenskapliga 

vinklingar, viktiga val och överväganden som förekommer under en forskningsprocess. 

 

2.1 Förförståelse 
Under en människas livstid så växer erfarenheter fram. En del av dem är omedvetna och 
andra är medvetna. En forskares förförståelse kommer ifrån personens erfarenheteter, 
utbildning och den sociala bakgrunden. (Johansson Lindfors, 1993, s.40 - 47) 

Vid 18 års ålder började jag studera vid Umeå Universitet för att bli socionom och arbetade 
som socionom en längre period fram till dess att jag bestämde mig för att omskola mig. 
Numera är jag student vid handelshögskolan i Umeå. Inriktningen på mina studier vid 
handelshögskolan har varit mot redovisning och under den sista terminen kompletterade jag 
det med en kurs i management. Kursen i management har haft fokus på organisationens 
betydelse för utfallet i en organisations produktion. Mitt tidigare yrkesliv och de akademiska 
studierna har påverkat mig mycket i mitt sätt att se och tolka min omvärld och förmodligen 
har dessa faktorer en stor inverkan på min kunskapssyn och problemformulering men det är 
svårt att sätta fingret på det direkta sambandet. Det hela ligger på ett omedvetet plan för 
mig.  

När det gäller bemanningsföretag och personer anställda av bemanningsföretag och deras 
arbetssituation har jag inte personligen kommmit i kontakt med problematiken. Däremot 
har jag en inre förståelse av att den triangulära arbetssituationen kan orsaka en viss 
problembild om det vill sig illa. Naturligtvis tror jag inte att all personal anställda av 
bemanningsföretag får problem av en tvetydig organisationstillhörighet utan jag tror att det 
fungerar ganska bra i de allra flesta fall. Jag tycker att fenomenet som sådant är intressant 
att studera eftersom det nuförtiden blivit allt vanligare med anställningsformer utanför de 
traditionella organisatoriska ramarna. 
 

2.2 Perspektiv 
För att kunna bygga upp en förståelse över respondenternas situation inom ramen för ett 
organisatoriskt fenomen är studien utförd utifrån respondenternas perspektiv. Det 
genomstrålar hela uppsatsen och inverkar på hur det studerade problemet har bearbetats. 
 

2.3 Hermeneutisk kunskapsteori 
Min ambition har varit att förstå studieområdets verklighet i dess rätta sammanhang vilket 
kallas för holism. Det hermeneutiska arbetet bygger på tolkning av händelser och skeenden i 
en spiralformad händelseprocess där förståelse till slut växer fram. Denna process är 
karaktärisk för min uppsatsprocess. Vid ett författande av en uppsats som i detta fall så finns 
det en viss förförståelse. Arbetet startar med en blandning av teoristudier och kontakter 
med viktiga personer inom området. Nya kunskaper och ny förståelse växer fram. Till slut 



7 

 

uppstår det ett behov att skriva om vissa delar. Det är en ständigt fortgående process. 
(Hartman, 1998, s. 73 – 75) I det hermeneutiska synsättet anses det som omöjligt att hålla 
forskningen fri från subjektiva bedömningar och många gånger eftersträvas det inte heller. 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 45) 

Vid en tolkning finns en förståelse genom språket och den egna kulturella tillhörigheten. Det 
är viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse. Vid själva tolkandet byts perspektiv 
mellan delar och helheten i stort. Helheten växer fram allt mer allteftersom studien täckt 
upp olika bitar av den totala helheten. (Wallén, 1993, s.33) Forskningsarbetet sker genom ett 
fåtal djupstudier men resultatet blir inte generaliserbart för sammanhangen kan aldrig bli 
helt lika för alla människor. Frågan är då vilket värde det studerade materialt får. Det skulle 
kunna bemötas med att ett mindre antal studieobjekt ger en bra bild och förståelse. Det kan 
ske genom igenkännande eller att individer tar till sig nya tankesätt blandat med deras egna 
erfarenheter från sin egen tillvaro.(Johansson Lindfors, 1993, s. 40 - 47) 

Den motsatta kunskapsteorin är positivismen som är en naturvetenskapligt inriktad 
kunskapsteori där forskaren använder sig av naturvetenskapliga metoder vid studier av den 
sociala verkligheten. Forskningsarbetet kretsar kring att förklara mänskligt beteende. 
Grundansatsen är att avbilda världen varför det är viktigt att forskningen är fri från 
forskarens egna värderingar. Den företeelse som studeras ses inte i ett större sammanhang 
utan fokus ligger enbart på delar av en helhet.(Johansson Lindfors, 1993, s. 44 ff) Jag är 
övertygad om att det inte finns någon objektiv verklighet utan jag tror att allting som vi 
upplever runt omkring oss är färgat av våra egna erfarenheter. Vi får oss till livs nya 
kunskaper och informationer och detta vävs ihop tillsammans med våra tidigare 
erfarenheter. Nya kunskaper berikar oss men eftersom vi människor är unika med olika 
livserfarenheter så införlivas de nya kunskaperna på olika sätt. Det är min övertygelse att 
studier av människor och sociala fenomen bör studeras med ett annat synsätt än vid studier 
av naturvetenskapliga frågor.  

Min problemformulering genomstrålar arbetet i min uppsats. Mitt studieområde handlar om 
människors upplevelse av sin arbetssituation och om deras organisatoriska identitet. För att 
få information om området har jag genomfört intervjuer. Det är ett bra sätt för att få ta del 
av andra männniskors upplevelser. Vid studier av mänskliga sammanhang så är enskilda data 
meningslös utan kontakt med de enskilda människorna. Relationen mellan mig och mina 
forskningssubjekt är uppbyggd på min ambition om att försöka förstå den enskilda 
personens sammanhang kring mina frågeställningar.  Ett verktyg för att uppnå förståelse är 
empati och inlevelse (Johansson Lindfors, 1993, s.40 - 47). I den stund jag har närmat mig 
mina respondenter har jag gått in i interaktion med personerna och för att komma fram till 
teorin har jag talat med mina respondenter om undersökningens innehåll och den teori som 
växt fram. Jag har mött dem i deras rätta sammanhang och under dessa möten har jag varit 
subjektiv för det är omöjligt att vara objektiv i en interaktion med andra människor. Jag har 
använt mig av tolkningar som redskap vid sammanställningen av allt material. Min ambition 
har varit att få en förståelse för hur olika sammanhang hängt ihop och för att få en bra 
förståelse har jag använt min empati och inlevelse. Av den anledningen blir en hermeneutisk 
kunskapsteori applicerad.  

När sanningshalten i mitt arbete ska bedömas går det inte att använda traditionella 
validitets- och reliabilitetskriterier. Det finns särskilda kriterier för dessa sammanhang och i 
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denna uppsats kommer jag att använda mig av trovärdighet och äkthet. (Hartman, 1998, s. 
73 – 75) De finns mera noggrant beskrivet i avsnitt 4.7 i detta dokument.  
 

2.4 Konstruktionism som ontologisk ståndpunkt 
När det gäller ontologisk ståndpunkt så är det här arbetet konstruktionistiskt inriktat.  Enligt 
Bryman & Bell, 2005, s. 33-35 innebär konstruktionismen att deltagare i ett socialt 
sammanhang är med att skapa de riktlinjer som finns. Det är en kontinuerlig process där de 
sociala sammanhangen ständigt revideras och förändras. Många gånger sker processen i 
form av ett samförstånd mellan parterna. Uppbyggnaden av den sociala världen sker inom 
ramen för ett sådant samspel. En motsatt ontologisk frågeställning är objektivismen. Det är 
en ståndpunkt som innebär att det sociala livet bland oss människor inte påverkar sociala 
företeelser runt om oss. Organisationer och kulturer är bestämda i förväg och människan är 
tvingade att anpassa sig till dess ramar för att inte bli bestraffade. (Bryman & Bell, 2005, 
s.33-35) 

Min uppsats handlar om människors upplevelse i en tvetydig organisationsform och vilka 
konsekvenser det får för den organisatoriska identiteten. Problemområdet utgör en process 
av mänskliga interaktioner mellan personal anställda av bemanningsföretag och deras 
arbetskamrater och arbetsledning. Anställningssituationen är ständigt föränderlig och 
upplevelser kan skilja sig åt mellan individer. Personerna i mitt forskningsområde har 
möjlighet att påverka den sociala processen i den organisation där de befinner sig. Detta är 
även något som går i samklang med den hermeneutiska synen om att få en förståelse över 
individernas situation. I det här arbetet har jag en positiv inställning till människans egen 
kraft och en tilltro till att människan har förmåga att kommunicera och göra sig förstådda i 
den mån det är nödvändigt och till gagn för dem själva. Respondenterna har förmedlat allt 
empiriskt material till mig. Sedan har de tagit del av det arbete jag kommit fram till för att 
godkänna överensstämmelse i materialet. Med andra ord har respondenterna en viktig roll i 
den här undersökningen för de är huvudaktörer i mitt arbete att generera teori. Av den 
anledningen har en konstruktionistisk ståndpunkt blivit vald. 

I enlighet med konstruktionismen är det viktigt att definiera olika begrepp i ett vetenskapligt 
arbete, men det är viktigt att ha i åtanke att begrepp kan definieras olika beroende på vad 
som studeras och i vilket sammanhang det sker. Det betyder att forskningen och dess 
slutgiltiga teorier är beroende av de definitioner som görs.  (Hartman, 1998, s.139 – 140) För 
att få en överensstämmelse över olika begrepp och deras betydelse i olika sammanhang är 
det viktigt med en likvärdig färdighet i det uttalade språket och en gemensam kulturell bas. I 
ett uppsatsarbete är det särskilt viktigt att vara noga med att utforma de frågor som ska 
ställas till respondenterna. Det kan dock förekomma avvikelser när det gäller definition av 
olika begrepp. Det torde vara särskilt känsligt vid begrepp inom områden som berör 
värderingar och känslolivet och enligt Hartman (1998) s. 139 -140 kan det förekomma men 
det behöver inte vara en nackdel för i förlängningen kan det bli en början till uppbyggnad av 
nya teorier. Sedan är det viktigt att ha i åtanke att flera teorier än en kan vara sann. 
Sanningshalten i en teori beror på hur de olika termerna är definierade. Det betyder att 
sanningen är relativ. I den här uppsatsen har jag definierat svåra begrepp och när jag har 
formulerat frågorna har jag gjort mitt bästa för att försöka formulera dem så att det inte ska 
vara svåra att förstå i dagligt tal. 
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2.5 Den gyllene medelvägen som angreppssätt 
Den här uppsatsen är skriven i enlighet med den gyllene medelvägen som teoretiskt 
angreppssätt. Det går ut på en växelverkan mellan teori och empiri. Detta angreppssätt 
svarar mot en filosofisk ambivalens där denna kategori forskare inte upplever sig vara helt fri 
från teoretiska grunder när de börjat ett forskningsarbete. (Johansson Lindfors, 1993:59 ff)  

Behovet av den gyllene medelvägen kan förklaras av att en hermeneutiskt orienterad 
forskare många gånger startar utifrån befintliga teorier. Forskningsprocesssen sker enligt 
teori – empiri – teori medan den positivistiske forskaren kan välja att starta sitt arbete med 
det empiriska arbetet enligt processen empiri – teori - empiri. (Johansson Lindfors, 1993:59 
ff) I jämförelse har den renodlade induktiva forskningen sin början i det empiriska arbetet. 
Arbetet mynnar så småningom ut i en teoribildning som utgör slutresultatet av ett 
forskningsarbete. Det betyder att ny teori har genererats.(Bryman & Bell, 2005, s. 25) I det 
renodlade deduktiva angreppssättet har forskningen sin utgångspunkt i teoristudier där det 
utifrån existerande teori formulerar en eller flera hypoteser som ska bearbetas. Dessa ska 
transformeras till ett mera operationellt material. Teorin och hypoteserna styr därefter 
datainsamlingsprocessen i den praktiska fasen av forskningsarbetet. Resultatet i arbetet 
analyseras med förutbestämda mätmetoder vartefter hypoteserna bekräftas eller förkastas. 
Slutligen revideras den ursprungliga teoribildningen och redan existerande teori har därmed 
blivit prövade. (Bryman & Bell, 2005, s. 23)  

Mitt val av angreppssätt känns naturligt eftersom jag hade fått mycket förförståelse för 
teoretiska kunskaper innan uppsats arbetet började. Därför kändes det ohållbart att gå in i 
en renodlad induktiv process med att bilda teorier enbart efter mitt eget forskningsarbete. 
För mig känns det naturligt att väva in den teoretiska erfarenheten i studiens inledning. 
Anledningen till att jag har valt att arbeta utifrån den gyllene medelvägen är att idén till 
detta forskningsarbete väcktes när jag läste min kurslitteratur om ”The social identity 
theory” i Hogg & Terrys bok Social Identity Processes in Organizational Contexts. Det ledde 
till att jag fördjupade mig och läste flera vetenskapliga artiklar inom området. Denna process 
motsvarar det deduktiva angreppssättet.  

Men min problemformulering öppnar inte upp för en undersökning med ett deduktivt 
angreppssätt med hypotesprövning och teoriprövning utan problemformuleringen är 
formulerad med teorigenerering som målsättning. Min problemformulering har en teoretisk 
referensram som stöd när arbetet börjar. Jag behövde teorierna för att definiera begreppen 
organisatorisk tvetydighet och organisatorisk identitet. Jag behövde även hjälp av teorierna 
för att formulera undersökningstema och för formulering av undersökningsfrågor. Därefter 
kom så undersökningsfasen där det empiriska materialet samlades in och sammanställdes. I 
analysfasen penetrerades arbetsmaterialet blandat med vissa inslag av diskussion. I slutet av 
den empiriska fasen har viktiga slutsatser sorterats ut och de ligger till grund för 
komplement till tidigare teori. Det betyder att ny teori har bildats. Arbetet slutfördes med en 
presentation av min studies bidrag till redan existerande teori. Forskningsarbetet har följt 
mönstret teori – empiri – teori i enlighet med en hermeneutisk kunskapsteori. 
 

2.6 Kvalitativ metod som forskningsstrategi 
För att besvara min problemformulering är det viktigt att få till stånd en nära relation till mitt 
studieområde och få ta del av de undersökta personernas tankar och funderingar. Det är 
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även viktigt att kunna anpassa sig efter hur arbetet framskrider. Min ambition har varit att få 
en helhetsbild över det studerade området och utveckla förståelse över den situation som 
min undersökningsgrupp tolkat. Kvalitativa intervjuer har erbjudit den bästa möjigheten att 
uppfylla dessa ambitioner.  

En kvalitativ forskning utgår från verbala beskrivningar av den studerade företeelsen och 
under ett teoretiskt angreppssätt där teori genereras genom datainsamling dvs. induktion. 
När det gäller den kunskapsteoretiska ståndpunkten ligger tyngdpunkten på att förstå de 
studerade sammanhangen och hur de studerade personerna tolkar sin egen verklighet. 
Slutligen när det gäller den ontologiska ståndpunkten är den konstruktonistisk som kan 
beskrivas med att samspelet mellan olika individer framkallar olika sociala egenskaper. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 297 - 298) Det betyder att den kvalitativa metoden passar bra in på 
mitt arbete både utifrån ett metodologiskt perspektiv och utifrån mina ambitioner. Den 
kvantitativa forskningsmetoden däremot är en strukturerad analysmetod som används när 
forskningsprocessen lett fram till informativt material. När materialet samlats in görs den 
informationen om till kvantitativ data. Detta förutsätter ett deduktivt synsätt mellan teori 
och praktik där tyngdpunkten ligger på prövning av teorier. Naturvetenskapliga normer och 
metoder tillämpas under antagandet att den sociala verkligheten är objektiv. (Bryman & Bell, 
2005, s. 40)  

I mitt arbete lämpade sig en kvalitativ metod särskilt bra eftersom jag har haft en strävan 
efter att förstå ett mänskligt sammanhang inom ramen för mina två frågeställningar. Jag 
eftersträvade en nära och flexibel undersökningssituation för att få de allra bästa 
förutsättningarna till att få min frågeställning besvarad. Mina frågor ligger riktigt nära 
respondenternas vardag och det är högst troligt att vissa av frågorna kändes privata att 
besvara. Metoden gav möjlighet till följdfrågor och en följsamhet i intervjusituationen för 
mig som forskare. Målgruppen å sin sida svarade på frågorna och fick möjlighet att 
formulera sin egen situation på ett personligt sätt. En kvantitativ metod däremot utgår från 
strikta variabler och enkätförfaranden. Observerad data blir kvantifierad vilket ställer helt 
andra krav på hur frågor ska ställas och vilken typ av frågor som ska ställas. Det finns heller 
inget utrymme för att möta den enskilda personen, ställa följdfrågor och lyssna på tonfall. 
Dessutom försvinner möjligheten till att få en förståelse för den enskilda personen i dennes 
subjektiva verklighet.  

En kvalitativ intervju kan vara både ostrukturerad och semi-strukturerad. Det här arbetet 
använder sig av semistrukturerade intervjuer. En semi-struturerad intervju bygger på en 
intervjumanual som är förberedd men där det bjuds på ett visst utrymme för tilläggsfrågor 
och att frågorna kommer i en annan ordning än den planerade (Bryman & Bell, 2005, s. 362).  
I denna uppsats återfinns min intervjumanual i appendix 2 som jag har haft till grund för 
mina intervjuer. En ostrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal där det finns en frihet för 
associationer och lösa minnesanteckningar (Bryman & Bell, 2005, s. 362). Vid en 
semiststrukturerad intervju är det viktigt att tänka igenom och förbereda sig noga. I ett 
sådant här studentsammanhang är det ett effektivt sätt att ta tillvara på tiden. Det ger också 
ett seriöst intryck för respondenterna. Vid en ostrukturerad intervju finns det risk för att 
glömma att fråga om vissa saker och då går jämförbarheten mellan olika respondenter 
förlorad. 

Som jag tidigare nämnt är det viktigt för mig att få en förståelse över respondenternas 
situation när det gäller deras arbete under tvetydiga anställningsförhållanden. Ambitionen 
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att få en förståelse av en social verklighet genom att beskriva hur det verkligen är återfinns 
bland etablerade forskare och det kallas för den naturalistiska traditionen. (Bryman & Bell, 
2005, s. 298) Mina intervjuer kommer att ske i respondenternas naturliga miljö och även det 
är något som bekräftas av metodlitteraturen (Nylén, 2005, s. 58).  
 

2.7 Litteratursökningen 
Teoretisk referensram ska väljas ut på ett kritiskt sätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 87 ff). Jag 
har försökt att hålla mig till litteratur som fångar in mitt problemområde med god precision. 
Vid inledningen av teorisökningen utgick jag ifrån min problemformulering och fokuserade 
på teorier som omfattar social identitet och organisatorisk tvetydighet. Jag började med att 
läsa kurslitteraturen om The social identity teory i Hogg & Terrys bok Social Identity 

Processes in Organizational Contexts. I denna kurslitteratur fanns det många tydliga 
källhänvisningar med andrahandskällor. Sedan har jag utökat med teorier om organisatorisk 
identitet och engagemang främst utifrån vetenskapliga artiklar. Jag sökte en stor mängd 
artiklar på temat ambiguous membership, social identity theory, temporary worker, 
employee agencies, categorization, organizational identity, ambiguity och commitment. Ett 
annat sätt att hitta artiklar har varit att utgå från intressanta artiklars referenslista. 

Teorisökningen handlar även om det aktiva letandet efter relevant litteratur samt kunna 
avgöra när teorisökningen ska avbrytas. I regel uppnås en fas av mättnad när ytterligare 
litteratursökning leder fram till litteratur som redan tagits del av. (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 87 ff) I mitt fall så kom jag till en fas där jag började känna igen källor när jag utförde 
artikelsökningar i databaserna. Vissa av mina artiklar och böcker används frekvent av 
forskare världen över. Exempel på det är Hogg & Abrams bok från 1988 Social identifications: 

A social psychology of intergroup relations and groups processes och en artikel av Ashforth. 
& Mael från 1989, Social Identity theory and the organization.  

Av de vetenskapliga artiklar som jag har läst är de flesta införskaffade via Umeå 
universitetsbiblioteks databaser. Jag har använt mig av samtliga tillgängliga databaser inom 
ämnsområdet psykologi och företagsekonomi. Men databaserna PsycINFO (APA) och 
Business Source Premier(EBSCO) har varit dominerande. Det har varit mycket svårt att få tag 
i bra artiklar överhuvudtaget och sökningsprocessen har varit mycket tidskrävande och 
mödosam. Förutom artikelsökning har jag använt mig av DIVA portalen för att läsa tidigare 
skrivna studentuppsatser. De vetenskapliga artiklarna har genomgått särskilda procedurer 
för granskning och har blivit godkända. Samtlig litteratur har en hög relevans för mitt 
studerade område. Studentuppsatserna har jag endast använt som inspirationskälla under 
min författande fas. 
 

2.8 Litteraturanvändningen och källkritik 
I ett vetenskapligt arbete är det viktigt att tänka på källornas ursprung, den empiriska 
grunden och dess aktualitet. (Johansson Lindfors, 1993, s. 87 ff) När det gäller källornas 
ursprung handlar det om hur man använder sina källor i teoriuppbyggnaden. Jag har valt att 
referera till förstahandskällan i så stor utsträckning som möjligt. Det beror på att de 
teoretiska inslagen bygger på andra forskares arbeten och resultat. Det är ett aktivt val som 
jag har gjort för att undvika uppkomst av grova förvanskningar av originalmaterialet. Rädslan 
för förvanskningar beror på att tolkning av en källa är subjektiv och vid litteraturtolkning i 
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flera led så finns det en stor risk att tolkningen hamnat mycket långt utanför det 
ursprungliga budskapet. Den empiriska grunden handlar om primära eller sekundära källor 
används i materialet. I min undersökning har jag enbart använt mig av mina respondenter 
varför empirin enbart innehåller primärkällor.  

Det är viktigt med aktuella teorier men det får inte gå till ytterlighet så att gamla klassiker 
glöms bort. (Johansson Lindfors, 1993, s. 87 ff) Jag har försökt hålla mig med så färsk 
litteratur som möjligt men det förekommer en hel del litteratur som skulle kunna betraktas 
som äldre. Jag har bedömt att de har haft ett stort värde i form av teoretisk tyngd. Exempel 
på det finns inom The Social Identity Theory som har funnits i flera år och när teorier ska 
letas i källorna så resulterar det förr eller senare i de författare som jag har hittat. Däremot 
så är materialet kompletterat med vetenskapliga artiklar som är betydligt nyare.  

När det gtäller kritik mot studiens källor är det viktigt att titta på validitet, relevans och 
reliabilitet. Validitet handlar om litteraturen mäter vad den är avsedd att mäta. Relevans 
handlar om källan är relevant för studien. Reliabilitet handlar om källan är tillförlitlig. Andra 
viktiga kriterier är samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. De används för att se om 
materialet i källan kan återges, författarens egenintresse i källan och om flera källor säger 
samma sak. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2001, s. 151) Den här studien har använt sig av 
litteratur som är relevant för studien. De är införskaffade inom ramen för sina respektiva 
ämnesområden och är relevanta för sitt område. De är även tillförlitliga. De vetenskapliga 
artiklarna har genomgått en avancerad granskning och de utgivna böckerna kommer från 
etablerade utgivare. Vissa vetenskapliga artiklar och böcker har varit nödvändiga att ha med 
för att ge en bra inledning till de mera centrala partierna i teoriavsnittet. Utan förförståelsen 
av de teoretiska implikationerna skulle studien ha blivit svår att förstå sig på. Materialet i 
källorna kan återges och det har inte synts något egenintresse från författarnas perspektiv. I 
vissa enstaka fall har källor sagt samma sak men däremot har budskapen varit likartade och 
pekat på slutsatser i samma riktning. Sammanfattningsvis bedömer jag att litteraturen håller 
en god kvalité för en uppsats av den här omfattningen. 
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3 TEORI 
 
I min studie om att få en förståelse för hur personal anställda av bemanningsföretag 

upplever att arbeta under förhållanden av tvetydig organisationstillhörighet behövde jag 

läsa teoribildning om social identitet. Individers sociala identitet utvecklas i interaktion med 

människor i den egna omgivningen. The social identity theory är en viktig teoribildning kring 

identitetsskapande i grupper, både i den egna gruppen och i interaktion med andra grupper 

runt omkring. Viktiga begrepp är identitet, kategorisation, ingrupp och utgrupp samt 

reduktion av osäkerhet. Jag har även studerat organisatorisk identitet och individers 

engagemang till sina organisationer för det är två viktiga infallsvinklar i och med att personal 

anställda av bemanningsföretag tillhör två organisationer samtidigt, bemanningsföretaget 

och det inhyrande företaget. Eftersom det är en anställningsform utanför de traditionella 

ramarna behövde det belysas på ett bra sätt. 

 

3.1 Social identitet i enlighet med The Social Identity Theory (SIT) 
Samhället består av en mängd sociala kategorier vilka har olika inbördes status och styrka 
mellan varandra. Exempel på sociala kategorier är nationalitet, religiös tillhörighet, 
socialgrupp osv. (Hogg & Abrams 1998, s. 14) De olika kategoriernas medlemmar får sin 
personliga identitet till stora delar från sin egen kategori genom samspel med andra 
individer som finns inom den egna gruppen och kategorin. Den personliga identiteten kallas 
för social identitet och den utvecklas genom att gruppen finns med inne i individens 
medvetande till en stor del och det möjliggörs med hjälp av en psykologisk process. (Hogg & 
Abrams 1998, s. 19) En individ kan vara medlem i flera kategorier men kan aldrig vara med i 
motsatta kategorier samtidigt som exempelvis vara protestant och katolik på samma gång i 
norra Irland (Hogg & Abrams 1998, s. 14). Även om två individer har så gott som samma 
livserfarenheter så befinner de sig i olika sociala omständigheter vilket leder till att de blir 
unika som individer. (Hogg & Abrams 1998, s. 19) En enskild individ identifierar sig själv som 
en del av en framträdande gruppgemenskap. Grupptillhörigheten existerar i situationer av 
både framgång och misslyckanden. Det består när tydligt ledarskap och ömsesidigt beroende 
saknas eller när grupptillhörigheten upplevs som negativ för en individ. Däremot så 
underlättas identifikationsprocessen när en grupp har en tydlig karaktär. Processen har som 
funktion att ge en gruppmedlem en tydlig uppfattning om organisationen när en person går 
in i en ny organisation. Det är en process som utvecklar lojalitet och engagemang till 
organisationen.  (Ashforth & Mael, 1989, s.34) En grupp särskiljer sig från andra grupper i en 
kategorisationsprocess. 

3.1.1 Kategorisation 

I en grupp framkallas stereotypa perceptioner om alla medlemmar. Det är något som kallas 
för kategoriseringsprocess. När processen har pågått en tid så får medlemmarna likartade 
preferenser. Inom den egna gruppen finns många gemensamma karaktäristika som leder till 
att den egna gruppen särskiljer sig från andra grupper. Det kan handla om preferenser för 
idrott, politik eller musiksmak.  I och med detta så bildar gruppen en särskiljd enhet. Det 
pågår en liknande process i alla grupper. Processen kan vara svår att lägga märke till men när 
kategorisationen får ett personligt värde för individerna i gruppen blir den mera tydlig. (Hogg 
& Abrams 1998, s. 20)  
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Själva kategoriseringsprocessen framkallar dels att individen uppfattar sig ha samma sociala 
identitet som de övriga i den egna kategorin och dels blir beteendet likartat för samtliga 
gruppmedlemmar, dvs. ett stereotypt beteende uppstår. (Hogg & Abrams 1998, s. 21) Inom 
idrottssammanhang kan gruppen utgöra exempelvis ett fotbollslag. Personens beteende, 
samtalsämnen, intressen och aktiviteter är starkt färgade av tillhörigheten till fotbollslaget 
och personen får en ”vi” känsla till gruppen.  

Motivation för den sociala identitetsprocessen är reduktion av gruppens och individens 
osäkerhet för människor har ett grundläggande behov av att minska sin egen osäkerhet. 
Reduktionen av osäkerheten sker i relation med individer som finns inom den egna sociala 
kategorin genom att olikheterna minimeras och en gemensam självdefinierande prototyp 
växer fram. Människor mår bra när de vistas i ett sammanhang där de delar åsikter och 
attityder men blir snabbt obekväma när de känner sig osäkra. Med andra ord reduceras 
osäkerheten med hjälp av prototypen. (Hogg & Abrams, 1993, s. 186) En tydlig och 
framträdande grupp har en gynnsam inverkan mot olika problem. En undersökning har visat 
på att personer som dagdriver byter beteende och blir mera socialt intresserade i en 
gemenskap av en välfungerande grupp. De började sysselsätta sig med socialt arbete i 
stället. (Van Dick, Lemmers, Stellmacher, Tissington & Wagner, 2009, s. 622, 623). 

Social kategorisering av människor står hela tiden i jämförelse till det egna jaget. Det betyder 
att varje persons upplevelser om sig själv och sin omgivning formas i den egna personens 
tankar där personen jämför sig med sin omgivning. Det sker en likartad process när deltagare 
i större enheter som till exempel en kategori jämför sig med andra kategorier. Människor 
klassificerar andra människor i sin omgivning utifrån likheter och skillnader i jämförelse med 
dem själva och den egna gruppen. I den stund personer blir kategoriserade av en grupp 
individer så får det omedelbart en inverkan för den kategoriserande gruppen. Det sker i form 
av en inre psykologisk process där de bearbetar intrycken av den andra gruppen.  När andra 
individer tillhör samma gruppering som en själv kallas gruppen för ingrupp och när indvider 
tillhör en annan grupp än en själv kallas det för utgrupp. (Hogg & Abrams, 1998, s. 21) För 
personal anställda av ett bemanningsföretag kan det finnas möjlighet att de bildar en egen 
gruppering inom arbetsplatsen om det är så att det är flera personer som anställts till det 
inhyrande företaget. Det kan hända att de jämför sig med den ordinarie personalen och tyr 
sig till varandra inom den egna gruppen. 
 
Etniskt språk och språklig brytning är en vanlig grund för hur personer med ett avvikande 
etniskt ursprung blir bemötta. Språk är viktigt för att visa sin position och status i ett 
samhälle. Det ligger till grund för medlemskap, tankar och agerande. De som har en annan 
etnisk grupps attribut blir inte rättvist bemötta, till exempel kan de bli uteslutna från vissa 
grupperingar. De som har en outsider position försöker lära sig majoritetens språk och kultur 
för att bli upptagna i en gruppering eller sammanhang som finns exempelvis i ett nytt 
samhälle. (Bergman, Chalkley & Watrous-Rodriguez, 2008, s. 60) Det finns även studier över 
hur hög- och lågstatus grupper har differentierat sig. Högstatusgruppen karaktäriserade sig 
genom kompetens i form av forskning och akademiska erfarenheter. Lågstatusgruppen 
karaktäriserade sig i termer av värme. Det kan beskrivas med sport och samhälleliga 
aktiviteter. (Oldmeadow & Fiske, 2010, s. 425) En annan studie har fokuserat på vad en 
betraktare kan ha för åsikt om när en person får bestraffning för att han gjort sociala 
överträdelser. Det har visat sig att åsikterna baserar sig på vilken kategori och vilken status 
inom gruppen den felande personen har. När ingruppens status är högre än utgruppens 
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status är folk mindre benägna att bestraffa när en person från en utgrupp antastar en person 
i gruppen. Däremot är ingruppen benägen att bestraffa medlem i den egna gruppen när den 
personens status är hög till skillnad från när den är låg. (Van prooijen, 2007, s 124) 
 
Det är viktigt för gruppens inre kärna, själv, att självkategorisationens attribut är det som 
reflekterar gruppens karaktäristika bäst. Medlemmarna strävar efter att få en vid acceptans 
inom sin ingrupp och då är det viktigt att de följer gruppens stereotypa beteende. (Hogg & 
Abrams, 1998, s. 74) Ett exempel på detta finns inom forskning kring musiksmak. Musiksmak 
är ett socialt kitt mellan människor och det gäller även med tanke på social identitet. De som 
delar musiksmak med någon annan person eller grupp får ta del av ingruppfavoritism 
beroende på att det finns stereotyper när det gäller musiksmak. Det betyder att de som 
delar vår musiksmak blir våra ingruppmedlemmar. (Lonsdale & North, 2009, s. 321) I en 
studie över arbetsprestationer fann man att när en grupp får en tydligare karaktär så ökar de 
anställdas identifikation till gruppen. Det medförde att de anställda gjorde mera extraarbete. 
(van Dick, Wagner, Stellmacher & Christ, 2005, s. 273 och 282)  
 
Det är omöjligt att ta bort processen med stereotypskt beteende på grund av att det fyller 
ett grundläggande mänskligt behov. Även om det är omöjligt att eliminera kan det finnas 
behov av att reducera stereotyper. Det finnns situationer där de blivit extrema och 
diskriminerande gentemot grupper i minoritet. I världshistorien har det förekommit många 
exempel på att dominanta grupper vägrat svagare grupper social och ekonomisk jämlikhet. 
Det går inte att eliminera stereotypiskt beteende men det kan reduceras med hjälp av 
lagstsiftning och olika politiska regelverk och reformer. (Hogg & Abrams, 1998, s. 84 - 85) 
Forskning inom osäkerhetsidentitets teori har funnit att när människor upplever hot så 
stärker de sin identitet hos radikala grupper.( Hogg, Farquharson & Meehan, 2010, s.1). 
Social kategorisation framkallar en process som leder till att individen representerar den 
egna gruppen med typiska gruppkaraktäristiska, något som kallas för gruppens prototyp. 
(Hogg & Abrams 1998, s. 21) 

3.1.1.1 Prototyper 

Inom gruppen finns det en process mot normalisering av medlemmarnas beteende. Vissa 
individers beteende inom gruppen blir normgivande för de övriga och de blir representanter 
utåt för den egna gruppen. Detta är en kontinuerlig process som liknar en intern 
förhandlingssituation där normerna kan ändra position över tid. Prototypen representerar i 
regel majoritetens beteende, dvs. den innersta kärnan av ingruppen, men undantag kan 
uppkomma. (Hogg & Abrams, 1998, s. 174) Prototyper består av attribut som är typiska för 
den egna gruppen. Dessa varierar beroende på sammanhang och särskiljer den egna 
gruppen från andra grupper. Prototypen beskriver beteenden, känslor och attityder som är 
karaktäristiskt för den egna gruppen. Denna sociala kategoriseringsprocess sker automatiskt 
och leder till att individer får en för den egna gruppen lämplig prototyp. Anpassningen till 
den egna gruppens prototyp beror på att individen depersonaliserar sin individualitet till 
förmån för den egna gruppen. (Hogg, 2001, s. 333) Anställda som har en gruppprototypisk 
chef är mer benägna att följa sin ledare om de är mera befordringsfokuserade själva. (Pierro, 
Cicero & Higgins, 2009, s. 1105) Grupper differentierar sig mycket starkt och den enskilda 
individen försöker hålla sig till den egna gruppens uppfattningar. Det sker genom en social 
jämförelse. 
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3.1.2 Social jämförelse 

Social jämförelse är en annan viktig process inom SIT. Social jämförelse leder till att individer 
lär känna sig själva och det handlar om att säkerställa den egna uppfattningen om sig själv, 
andra människor och omgivningen i sin helhet. Jämförelsen sker inom den egna gruppen för 
att se hur personen själv står i förhållande till de övriga medlemmarna. Enskilda individer har 
alltid en strävan att hålla sig till den egna gruppens uppfattningar om sin omvärld och 
jämförelsen hjälper till så att individen får kännedom om de övrigas ståndpunkter. 
Jämförelsen sker även i förhållande till andra grupper för att se hur den egna gruppen står 
sig i förhållande till dem. Det finns en tydlig tendens att grupper differentierar sig mycket 
starkt mot andra grupper och det beror på en stark självvärderande kraft. När den egna 
gruppen blir differentierad utifrån sina styrkor blir den positivt särskiljd och får en positiv 
social identitet relativt till sin/sina utgrupper. Eftersom självet har samma grund som 
ingruppen så leder denna differentieringsprocess till att den enskilda individen uppnår ett 
gott välmående, får ett gott självförtroende och en positiv självkänsla. Med andra ord så har 
människan en drift att den egna personen finns i ett positivt sammanhang endera som 
enskild individ i den egna gruppen eller som medlem i en grupp som är positivt 
differrentierad inom sammanhang där den egna gruppen har sina styrkor. (Hogg & Abrams 
1998, s. 22 - 23). En vanlig form av social jämförelse är när studenter jämför sina 
studieresultat med sina klasskamrater.  Några väljer att göra det med en kamrat eller några 
få klasskamrater andra gör jämförelser med hela klassen. ( Zell & Alicke, 2010, S. 369) 
Sannolikheten är stor att personal anställda av bemanningsföretag jämför sig med de fast 
anställda på ett företag. Löner kan skilja och beroende på inhyrande företag så kan det 
finnas skillnader i om de utför samma arbetsuppgifter som de fast anställda. Vid stora 
skillnader kan det i värsta fall leda till en differentiering mellan personal anställda av 
bemanningsföretag och ordinarie personal. Social jämförelse är en viktig beståndsdel i den 
sociala konkurrensen. 

3.1.3 Social konkurrens 

Social konkurrens framkallas av social kategorisation och social jämförelse tillsammans. 
Kategorisation har tonvikten på självet och den egna ingruppens likheter och det har en 
inneboende tendens att överdriva skillnader mellan grupper. Den sociala 
jämförelseprocessen har genom sin favorisering av den egna gruppen en tendens att välja 
dimensioner där den egna gruppen kommer till fördel. (Hogg & Abrams 1998, s. 53) 

Den sociala konkurrensen till kringvarande grupper sker hela tiden. När en medlem i den 
egna gruppen gör framsteg stiger den egna gruppens självförtroende till skillnad från om en 
medlem i en konkurrerande grupp skulle göra fina framsteg. (Brewer, 2001, s. 9 – 10) Är det 
stora skillnader i arbetsvillkoren mellan personal anställda av bemanningsföretag och de 
tillsvidare anställda och det är till bemanningspersonalens nackdel kan man tänka sig att det 
leder till att personalen från bemanningsföretaget får sämre självförtroende och börjar må 
dåligt psykiskt. Social konkurrens leder till att människor vill byta grupp om den egna 
gruppen inte gör framsteg. Det är vanligt att det sker när den enskilda individen inte får 
tillräckligt positiv självbild i den egna gruppen. 

Människor kan lämna sin grupp om de hittar någon grupp som passar deras identitet bättre. 
Detta är vanligt och i sportsliga sammanhang är det särskilt tydligt när spelare lämnar sitt lag 
när det har gått dåligt. I det läget lever de under en negativ social identitet och vill byta till 
en bättre. (Hogg & Abrams 1998, s. 55-56) För personal inom bemanningsbranschen kan det 
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leda till att de byter företag eller undviker att komma tillbaka till den arbetsgivaren. I stället 
för att byta grupp kan jämförelsegrupp bytas ut, det är något som kallas för social 
förändring. 
I stället för att byta grupp kan individen eller gruppen välja en ny utgrupp för jämförelse i 
ingruppen. Det kan ske genom att välja en grupp som är mera på samma prestationsnivå 
som den egna gruppen eller en grupp som är snäppet under. Jämförelsen sker då på samma 
nivå eller under den egna gruppen och inte uppåt mot en ouppnåelig gruppjämförelse. 
(Hogg & Abrams 1998, s. 56-57) Denna kunskap skulle kunna användas på arbetsplatser när 
man vill stödja en arbetsgrupps inre process för att höja arbetsprestationen. Om en 
arbetsgrupp får jämföra sig med andra arbetsgrupper som är jämbördiga blir den egna 
gruppen lyft i sitt självförtroende och får en positivare gruppdynamik. Skulle jämförelsen 
däremot ske med en högre presterande grupp blir det en negativ utveckling i den egna 
gruppen mot lägre självförtroende och lägre tilltro till den egna förmågan.(Hogg & Terry, 
2001, s. 6-7) I regel tillhör människor fler grupper än en och exempelvis inom en 
arbetsorganisation kan en individ tillhöra olika nivåer inom organisationen. 

3.1.4 Identitet i flera nivåer 

Anställda i en organisation tillhör flera grupper samtidigt. Först tillhör de en arbetsgrupp 
som i sin tur tillhör en större enhet eller division. Sedan ingår de, när det gäller större 
organisationer, ett regionalkontor och till sist organisationen till sin helhet. Dessa 
grupperingar är ihopkopplade med varandra och det kallas för nästlade identiteter. De högre 
nivåerna i exempelvis ett företag omslutar de lägre nivåerna i organisationen. Även om en 
personal tillhör alla dessa grupperingar så identifierar han sig inte med dem alla. Vanligtvis 
identifierar sig peronalen med den minsta enheten som ligger närmast den dagliga 
verksamheten. (Ruvolo, 2004, s. 164 – 165) Det kan bero på att medlemarna träffar varandra 
oftare, arbetar nära varandra till skillnad från nivåer högre upp i organisationen. (Meyer, 
Becker & Van Dick, 2006 s. 674 – 675) Men det finns personal som identifierar sig med den 
större enheten, dvs. företaget i stort. Den person som identifierar sig med båda nivåerna 
samtidigt har en komplex social identitet. En komplex social identiet dämpar ångesten och 
det härrör från rädslan att förlora en grupptillhörighet. Desssutom är en sådan individ 
mindre skrämd för att byta arbetsgrupp inom organisationen. En komplex social identitet 
kan dämpa oron i hotfulla situationer. Slutligen underlättar den för en individ att förflytta sig 
bland organisationens olika avdelningar. Individer med en komplex social identitet har 
mindre humörssvängningar och uppvisar inte stressrelaterade symptom efter ett misslyckat 
arbete jämfört med dem som har en låg självkomplexitet. Forskare har hittat fördelar med 
att ha flera roller i en organisation. De som hade flera roller än en hade en högre grad av inre 
säkerhet vilket hjälper till som motstånd mot identitetsförluster. (Ruvolo, 2004, s. 164 – 165) 
Forskning på identifikation i en organisation visar på att det blir gynnsammare resultat för 
ett företag om personalen identifierar sig med organisationen i stort. (Millward & Postmes, 
2010, s. 335) Men i dagens samhälle har det blivit allt vanligare med att grupptillhörigheten 
inte är så tydlig. 

3.1.5 Tvetydigt organisationsmedlemskap 

I dagens moderna organisationer är det inte lika tydligt om en medlem har en insider eller 
outsider position men den allra viktigaste frågan är till vilken grad personen är medlem i en 
grupp. (Wright, 2009, s. 309) Detta beror på att många arbetens fysiska struktur flukturerar. 
Folk kan arbeta deltid, vara uppkopplade via internet osv. Det har även uppkommit nya 
kontraktsformer där exempelvis bemanningsföretag anställer personal för kortvariga 
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anställningsbehov till olika aktörer på arbetsmarknaden. Dessa åtnjuter inte samtliga 
förmåner som de som är anställda av kundföretaget till exempel när det gäller bonus. (Bartel 
& Dutton, 2001, s 115)  

Känslan av social exklusion kan framkalla ångest. Människor strävar ständigt efter att bli 
upptagna i en gemenskap för att dels undvika exklusion men dels även för att uppnå en 
högre grad av inkludering i gemenskapen. Om en person uppnår en lägre grad av inkludering 
än vad han har föresatt sig kan detta framkalla mental ohälsa. (Leary, 1990, s. 223) En låg 
grad av inkludering kan leda till ångest, ensamhetskänslor, depression och avundsjuka. 
(Leary, 1990, s. 224)Dessa fenomen brukar ibland förekomma samtidigt hos vissa individer 
och ju lägre självförtroende en person har desto vanligare blir förekomsten. Självförtroendet 
skulle kunna användas som mått för graden av inkludering. (Leary, 1990, s. 226) Den enskilde 
kan utveckla identifikation med en grupp trots att det inte finns någon intergrupprelation 
och interaktion mellan medlemmarna (Ashforth & Mael, 1989, s.26). 
 

3.2 Organisatorisk identitet   
Detta teoriavsnitt om organisatorisk identitet är en fristående teoribildning utifrån 
vetenskapliga artiklar med undantag av definitionen av organisation. 

3.2.1Definition av organisationsbegreppet 

Enligt den naturlistiska synen består en organisation av ett kollektiv individer som har olika 
intressen. Deras intressen är en blandning av både gemensamma och enskilda men de länkas 
samman av en övertygelse om att en organisation är en viktig resurs. I en organisation finns 
det formella och informella relationer. De informella relationerna mellan deltagarna har 
större inverkan på deltagarnas beteende. (Scott, 2003, s. 28) Organisationer har funnits i 
långa tider men i det moderna samhället har det blivit vanligt med stora konsoliderade 
verksamheter. De har alla en stor social påverkan och varje organisation har ett särskilt syfte 
att fylla. (Scott, 2003, s. 151) 

3.2.2 Definition av begreppet organisatorisk identitet 

Organisatorisk identitet handlar om en enskild persons bild om sin egen organisation som en 
social grupp. Den bilden varierar i styrka och inverkar på den enskilda personens beteende. 
Om den enskilda individen har negativa bilder om sin organisation kan detta leda till stress 
och depression. Organisatorisk identitet innebär att en persons självuppfattning består av 
samma attribut som personen upplever att den egna organisationen har och det har kommit 
till genom identifikation med organisationen. Identifikationen kan variera i styrka. En stark 
identifiering innebär att identifikationen med organisationen är starkare än andra alternativa 
identifikationsområden. Dessutom har personen många gemensamma karaktäristiska med 
den egna organisationen. Självuppfattningen formas med hjälp av medlemskapet i gruppen. 
(Dutton, Dukerich & Harquail, 1994, s. 1, 2)  

3.2.3 Bildande av en organisatorisk identitet 

Identiteter växer fram och förändras på grund av att den kollektiva gruppen interagerar med 
varandra. Interaktionerna består av en blandning av försvar mot utomstående, 
differentiering av den egna gruppen gentemot andra grupper, samarbete inom gruppen och 
konkurrens sins emellan och med grupper runt omkring. (Cerulo, 1997, s 393) (Gioia, Schulz 
& Corley, 2000, s. 65 – 74) En organisatorisk identitet är en kognitiv konstruktion som inte 
behöver ha något att göra med beteenden eller känslomässiga tillstånd. Det handlar bara om 
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att individen har en psykologisk anknytning till gruppens öde. En annan utgångspunkt är att 
individen har en personlig erfarenhet av gruppens framgång och misslyckanden. Det är 
viktigt att lägga märke till att en person kan identifiera sig själv med sin organisation 
samtidigt som hon kan ha andra åsikter om strategi och värdesystem. I termer av SIT så 
identifierar sig individer med en organisation för att uppnå självförtroende. Genom 
identifikation och jämförelse så tar individen del av gruppens status och framgång. 
Individens sociala identitet kan även komma från fackföreningar, avdelningar och 
lunchgrupper. (Ashforth & Mael, 1989, s 21 – 22, 29) En organisations medlemmar ingår i 
olika nätverk i en organisation. Inom nätverket sker det en likartad identifikation och det 
sker över gränserna av den egna arbetsgruppen för identifikationsprofilen har sin grund i 
lokala händelser. (Kuhn & Nelson, 2002, s. 6) Identifikation är ett viktigt inslag när identitet 
bildas och det sker i interaktion mellan personer och grupper i sammanhang där det är andra 
sociala aktörer. Språket är det vanligaste uttryckssättet för en identifikation för det är i 
kommunikation med andra som vi uttrycker vår tillhörighet. (Scott, Corman & Cheney, 1998, 
s 304 – 305)  
 
Enligt SIT så påverkas medlemmarnas beteende i en organisation beroende på hur de tänker 
och uppfattar sin organisation. Om individer förändrar sitt tänkesätt om den egna 
organisationen så förändras deras beteende. (Dutton, 1994) I en identifikationsprocess finns 
det fyra viktiga faktorer som samverkar. Det finns ett samband om att personens personliga 
intressen sammanfallen med organisationens aktiviteter, att personen införlivar 
institutionens förväntningar i sitt tänkande, att personen har en förkärlek för gruppliv samt 
att den enskilda individen har en kognitiv process som främjar grupputövande. (Mael & 
Ashforth, 1995,s. 328) När människor har en stark identifikation får de en svaghet i att de 
lätt låter sig övertalas av liksom att de lätt kan övertala medlemmarna i gruppen. (Gautam, 
van Dick & Wagner, 2004, s. 312). Identifikationen till den egna organisationen stiger när 
individer uppfattar att personer i omgivningen tycker eller tror att arbetsplatsen är ett bra 
ställe att arbeta på(Dukerich, Golden & Shortell, 2002, s.527) och när den egna gruppen 
utvecklar ett positivt självförtroende. Det sker genom att gruppen jämför sig med varandra 
för att uppnå likheter inom gruppen.(Bartel, 2001, s. 404) Av den anledningen borde 
organisationen försöka bygga upp en bra image om sitt företag så att personalen blir 
omhuldad av en positiv air om den egna anställningen. När personalen vet vad som 
förväntas av dem på arbetet och det inte finns några orosmoment i form av rollkonflikter 
och ambivalens till yrkesrollen så har det en gynnsam inverkan på den organisatoriska 
identiteten. (Wan-Huggins, Riordan, & Griffeth, 1998, s. 742) 
I arbetsförhållanden där det finns en arbetsgivare och en inhyrare kan den anställde 
identifiera sig med någon eller båda organisationerna. När personal identifierar sig med en 
av organisationerna i stället för den andra kan det bero på att det är bättre 
karriärmöjligheter inom den organisationen. (Cooke, Hebson & Caroll, 2005, s. 194) I en 
studie klarade ledarskapspersonal av att identifiera sig med två organisationer samtidigt. De 
arbetade i stora multinationella organisationer och särskiljde det lokala företaget ifrån det 
globala moderbolaget men identifikationen var starkare med den mindre lokala 
organisationen. ( Reade, 2001, s. 417 – 418) Det är viktigt att personalen är delaktiga i 
organisatoriska frågor. 

3.2.4 Delaktighet i organisationen 

Arbetsledningen har en viktig funktion fylla när det gäller att få personalen delaktiga i sin 
organisation. Ju mera personal är engagerad i organisatoriska omständigheter, känner 
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tillhörighet till organisationen och stöttar mål och strategier desto positivare utfall blir det 
för organisationen i termer av identitet, motivation och prestation. (Prati, McMillan-
Capehart & Karriker, 2009, s. 412) När arbetsledningen ökar kontrollen över en arbetsplats 
så sker det en motsatt utveckling för personalen mot mindre självstyrande och inblandning. 
Det orsakar en negativ inverkan på den organisatoriska identifikationen. (Knight & Haslam, 
2010, s. 725) Det är viktigt att leda den organisatoriska identiteten. 

3.2.5 Leda organisatorisk identitet och identifikation 

Det är många positiva faktorer med en stark identifikation. Den höjer personalens 
produktivitet, deras välmående och trivsel i arbetet. (Gautam, van Dick & Wagner, 2004, s. 
312) Den är även viktig för lojaliteten mot företaget. (Alvesson & Willmott, 2002, s. 621 – 
624) Chefer kan vilja använda sig av den organisatoriska identitetens positiva faktorer genom 
att stärka den. (Gautam, van Dick & Wagner, 2004, s. 312) Därför är det viktigt att leda de 
anställdas identitet och identifikation. Det kan ske med hjälp av teamwork och 
kompanjonskap men effektiva verktyg är att använda sig av olika interna 
informationskanaler som personaltidning och informationsmaterial för att skapa en vi 
känsla. Andra faktorer som inverkar gynnsamt på den organisatoriska identiteten är 
möjligheten att få göra en självständig planering över sina arbetstider och det arbete som 
ska utföras. (Alvesson & Willmott, 2002, s. 621 – 624) Anledningen till att identifikationen 
bland personalen är så viktig är att det finns ett starkt samband mellan identifikation och 
omsättningsgrad av personal på en arbetsplats. (Abrams, Ando & Hinkle, 1998, s. 1027) 
 

3.3 Engagemang 
Detta teoriavsnitt är även det sammansatt från olika vetenskapliga artiklar och begreppet 
engagemang är översatt från det engelskan ordet commitment. 

3.3.1 Engagemang till den egna organisationen 

Känslomässigt engagemang till en organisation är en viktig ingrediens för att de anställda ska 
kunna känna sig nöjda med sitt arbete men det kan även innebära en tillfredsställelse över 
organisationen i stort eller för ledningen. (Allen, 1996, s. 38 - 39) Engagemanget till ett 
arbete varierar beroende på vilken form av arbete och vilka omständigheter det är. Personal 
har mera engagemang till sin status som traditionella arbetare än till en organisation men 
engagemanget till organisationen blir starkare ju längre tid en person arbetar där (Felfe, 
Schomook, Schyns & Six, 2007, 91 – 93) och det uppstår genom en känsla av att vara 
medlem i gruppformation men karriärvägar i form av högre befattningar har mindre 
betydelse. (Hall, Schneider and Nygren, 1970, s 185) Det är viktigt att en organisation stöttar 
sin personal, så kallad organisatorisk support, för det har en gynnsam inverkan på 
personalens känslomässiga engagemang i arbetet. Det handlar framförallt om att vara rättvis 
mot personalen och att det finns ett starkt ledarskap i organisationens ledningsstrukturer.  
Ett högt engagemang är bra för personalens hälsa till exempel leder det till lägre 
stressnivåer, mindre arbetsrelaterade konflikter (Meyer, Stanley, Herscovitch, & 
Topolnytsky, 2000, s. 38 – 39)och bättre arbetsprestationer. (Felfe, Schomook, Schyns & Six, 
2007, 91 – 93) Engagemang kan delas in i tre olika former. Känslomässigt engagemang ligger 
till grund för att en individ väljer att stanna i en organisation för att den vill. Personen känner 
sig bekväm och kompetent inom organisationen. Ett fortgående engagemang innebär att 
personen väljer att vara kvar i en organisation för att det är ett bättre val än tänkbara 
alternativ. Slutligen ett normativt engagemang innebär att personen väljer att stanna kvar i 
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en organisation på grund av lojalitet eller för att personen kommer att få förmåner för det. 
Anställda kommer att lämna organisationen om någon av dessa typer av engagemang 
kommer att avta i styrka. (Meyer & Allen, 1991, s. 83) Anställda identifierar sig och har ett 
större engagemang med sin arbetsgrupp än med organisationen i stort. Det beror på att 
arbetsgrupperna är mera konkreta än en organisation. Dessutom sker det dagliga arbetet i 
arbetsgrupperna i form av teamarbete. I ett teamarbete finns det vardagligt stöd och social 
kontroll. (Riketta & van Dick, 2005 s. 504) Personal anställda av bemanningsföretag har mest 
kontakt med det inhyrande företaget i vardagen vilken kan vara en avgörande faktor till att 
det finns en skillnad på engagemang till det inhyrande företaget och bemanningsföretaget. 

3.3.2 Engagemang till flera organisationer samtidigt 

En person tillhör många grupperingar och det kan leda till olika utmaningar. Det är inte 
antalet grupperingar som är utmanande utan det är de olika normerna och värderingarna 
som kan skilja sig från varandra vilket kan leda till rollkonflikter.(Ashforth & Mael, 1989, s 21 
– 22, 29) En vanlig form av dubbelt engagemang är när en person har tillhörighet till sin 
organisation och sin fackförening samtidigt. (Cooper-Hakim, 2005, s. 242) Personal anställda 
av bemanningsföretag har dubbelt engagemang i sin anställningsform. De är anställda av ett 
bemanningsföretag men är inhyrda av ett annat företag. En studie över deras engagemang 
fann att engagemanget kan se olika ut beroende på vilken av organisationerna det handlar 
om. När engagemanget är starkt till det inhyrande företaget så finns det ett samband om att 
ju starkare engagemang till det inhyrande företaget desto starkare engagemang är det till 
bemanningsföretaget. En arbetsledares roll är mycket viktig i den formen av anställningar för 
hans roll är en gynnsam faktor för engagemang till bemanningsföretag och inhyrande 
företag. Andra faktorer har en negativ inverkan på engagemanget till bemanningsföretaget 
är stress och brist på adekvata resurser. Orsaken till att brist på adekvata resurser kan leda 
till lägre engagemang kan vara att många personer av dem som omfattades av 
undersökningen hade arbetat en kort tid och de var osäkra över vem som var ansvarig över 
olika resurser. Hög utbildning och upplevd ambivalens leder till ett lägre engagemang till det 
inhyrande företaget. Äldre personal hade även lägre engagemang och det kunde bero på att 
de hade svårt att anpassa sig till kontraktsarbete av denna form. Benson (1998) Personalens 
engagemang i sin arbetsledare har en gynnsam effekt för personalens prestation i arbetet. 
Personalen utvecklar även en starkare koppling till sin organisation men inte lika starkt när 
man jämför med den ökade prestationen. (Becker, Billings,  Eveleth & Gilbert, 1996 s. 466) 
 Organisatorisk identitet och organisatoriskt engagemang kan påverka omsättning av 
personal på en arbetsplats. En stark identifikation medför en lägre personalomsättning.(Cole 
& Bruch, 2006, s 585) När en personal fattar ett beslut om att stanna kvar i en organisation 
eller inte så har personens generella uppfattning om organisationen större betydelse än 
personens upplevelse om sitt yrke. (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974, s. 608) 
 

3.4 Sammanfattning teoriavsnitt 
Teoriavsnittet kretsar kring några begrepp. Det är identitet, gruppgemenskap, delaktighet, 
konkurrens och engagemang. De kommer från Social Identity Theory, teori om 
organisatorisk identitet och teori om organisatoriskt engagemang. Begreppen går till viss del 
in i varandra och är beroende av varandra. De är grundpelarna i mitt intervjutema i mitt 
arbete att besvara min frågeställning. För att studera hur personal anställda av 
bemanningsföretag upplever den organisatoriska tvetydigheten att arbeta åt en arbetsgivare 
och ett inhyrande företag på samma gång tittar jag på begreppen gruppgemenskap, 
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konkurrens och engagemang. För att studera vad det får för konsekvenser för den 
organisatoriska identiteten har jag fokuserat mig på begreppet identitet och delaktighet. 

Gruppgemenskap   Identitet  

Konkurrens    Delaktighet 

Engagemang 

 

 

 

Alla människor tillhör en social kategori i samhället. Genom samspelet med de andra 
medlemmarna i en grupp eller kategori får den enskilda individen sin personliga identitet. 
Det är något som kallas för social identitet. Enskilda individer identifierar sig med andra 
personer i en gruppgemenskap inom vilken det utvecklas lojalitet och engagemang. Den 
egna gruppen särskiljer sig från andra grupper beroende på att det med tiden utvecklats 
gemensamma gruppkaraktäristika, något som kallas för kategoriseringsprocess. Den enskilda 
individen upplever sig ha samma sociala identitet som de övriga i gruppen och utvecklar ett 
likartat beteende som de övriga medlemmarna. Förutom en arbetsgrupp kan en lunchgrupp 
och fackföreningar ligga till grund för en social identitet och olika nätverk kan även ligga till 
grund för en identifikation. Denna process beror på att människor har ett stort behov av att 
minska sin osäkerhet och en sammansvetsad grupp har en lindrande inverkan. Personer som 
har samma gruppgemenskap som en själv kallas för ingrupp och personer som tillhör en 
annan grupp kallas för utgrupp. I en kategoriseringsprocess är det viktigt att gruppens 
attribut i form av åsikter och intresseområden reflekterar gruppens karaktäristiska på ett bra 
sätt. Vissa personers beteende, åsikter och attityder blir normgivande inom gruppen och de 
agerar som representanter utåt för gruppen. Det kallas för prototyp och den representerar 
majoritetens beteende. För att kunna smälta ihop med gruppens prototyp behöver den 
enskilda personen depersonalisera sig själv. Inom gruppen sker det en ständig konkurrens 
och de jämför sig för att se hur individen står i förhållande till de andra i gruppen. Det sker 
även en jämförelseprocess till andra grupper för individen strävar efter att hålla sig till sin 
egen grupps uppfattningar och åsikter. Det är viktigt för gruppen att bli särskiljd utifrån sina 
styrkor för då får gruppen en positiv identitet relativt andra grupper. Det är en ständig 
konkurrens till andra grupper hela tiden. Kan inte den egna gruppen erbjuda en positiv 
självkänsla går det att byta grupp eller välja nya jämförelsegrupper som är mera jämspelta 
med den egna. I en organisation kan anställda tillhöra flera grupper samtidigt förutom den 
egna arbetsgruppen. Och inom ett företag finns det flera organisationsnivåer och personen 
kan då identifiera sig med en division eller den stora organisationsstrukturen i sin helhet. Det 
vanliga är att identifiera sig med den enhet som är närmast individen i det dagliga men vissa 
personer kan identifiera sig med flera nivåer samtidigt. I dagens samhälle har 
grupptillhörighet blivit mera otydlig pga. modernare anställningsformer. Den lösa 
grupptillhörigheten kan framkalla mental ohälsa eftersom människor har en drift att undvika 
exklusion från grupper.  

En organisatorisk identitet innebär att en person har en psykologisk anknytning till en grupp 
och tar del av dess framgång och misslyckanden. Identifikationen sker för att individen ska få 

Analys 
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ett bra självförtroende. Identifikationen sker över arbetsgruppens gränser till mera 
vardagliga nätverk med lokala händelser. Identitet bildas i interaktionen med individer och 
grupper men det allra viktigaste är hur de tänker om organisationen. Positiva tankar medför 
en positiv identitet. En organisations historia och omgivningen är andra viktiga faktorer. 
Människor kan identifiera sig med flera organisationer samtidigt men den starkare 
identifikationen finns där framtidsutsikterna är bäst. Vid en stark identifikation är personalen 
personligt intresserad av arbetsplatsens aktiviteter. Det kan vara svårt att tillhöra många 
grupperingar samtidigt för grupperna kan skilja sig åt när det gäller normer och värderingar 
vilket kan leda till rollkonflikter. Organisatoriska förändringar kan påverka den 
organisatoriska identiteten. Det är inte bra för det kan leda till att verksamheten avstannar 
men med tiden utvecklas det en ny identitet. En viktig ingrediens till att personalen ska 
känna tillfredsställelse över sitt arbete är tillfredsställelse över den egna organisationen och 
arbetsledningen. Det är viktigt att personalen känner delaktighet i organisatoriska frågor 
som till exempel att vara med i processer där mål och strategier utformas. Det leder till en 
positiv utveckling i form av högre arbetsmotivation och prestation. Organisationer som har 
en utveckling mot ökad kontroll förlorar de positiva effekterna. I stället blir det en negativ 
inverkan på den organisatoriska identiteten. 

Ett känslomässigt engagemang är en form av tillfredsställelse över organisationen och det är 
viktigt för att de anställda ska känna sig nöjda med sitt arbete. Engagemanget kretsar främst 
kring den egna arbetsgruppen men med tiden utvecklas det till att omfatta organisationen 
också och det beror på att den egna arbetsgruppen är mera konkret. En mycket viktig faktor 
för personalens engagemang är att arbetsledningen stöttar sin personal och erbjuder ett 
starkt ledarskap men däremot har status i form av karriär mindre betydelse. Ett gott 
engagemang är gynnsamt för personalhälsan. Det är vanligt med engagemang i två 
organisationer samtidigt och arbetsledningen har en viktig roll för hur engagemanget 
utvecklas.  
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4 METODOLOGISKA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Kapitlet redovisar de praktiska övervägandena och tillvägagångssätten. Upplägget har stöd i 

metodlitteratur men själva utförandefasen och dess upplägg fick en annan vändning än vad 

som var planerat. Det berodde på mina samarbetspartners. Trots det har jag försökt 

genomföra studien med god vetenskaplighet genom att ta hänsyn till forskningens 

problemområde, fördelning av respondenter över flera inhyrande företag och en rättvis 

fördelning mellan arbetare och tjänstemän. 

 

4.1 Riktat urval 
Intervjuerna har skett i en mindre stad i Mellansverige och jag har använt mig av riktat urval. 
Fördelen med denna metod är att de personer som svarar mot i förväg bestämda kriterier 
väljs ut. Det finns ingen kravbild över hur riktade urval ska vara representativa. Däremot är 
det forskningens problemområde som styr urvalet. Det kan ske genom att ett fall som 
belyser problemområdet på ett bra sätt väljs ut. Detta är en metod som kommer till 
användning vid induktiva angreppssätt och metoden förekommer både vid positivistiska och 
hermeneutiska kunskapsbildare. (Johansson – Lindfors, 1993, s. 98 – 102) I mitt fall är det 
viktigt med personer som kan svara på frågorna utifrån en längre tids erfarenhet, minst 6 
månader, för det är meningslöst att ställa frågor till personer som inte har byggt upp en egen 
erfarenhet inom området. Dessutom har jag velat fördela ut intervjuerna över 
tjänsteformerna arbetare, tjänstemän och över flera bemanningsföretag. Det beror på att 
jag vill få en god spridning så att inte arbetsplatsen eller arbetsformen ska fördunkla 
studiens resultat. Orsaken till att jag vill ha en god bredd är att jag strävar efter att flera olika 
kvaliteter ska få plats inom undersökningen. I jämförelse med ett slumpmässigt urval är det 
stor skillnad. Vid ett slumpmässigt urval kan det vara nödvändigt att intervjua ett större antal 
för att garantera generaliserbarheten av undersökningen (Johansson – Lindfors, 1993, s. 92-
94).  

Åtta stycken personer intervjuades, fyra stycken arbetare och fyra stycken tjänstemän. Efter 
åtta intervjuer inträdde en mättnad efter empiriskt material vilket ledde till att ytterligare 
empiriskt material kändes överflödigt. Mättnaden uppkom i form av att det blev mycket 
upprepningar i undersökningsmaterialet. 
 

4.2 Access till informationen 
Vid en undersökning är det viktigt att få tillgång till information (Johansson – Lindfors, 1993, 
s. 135). I mitt fall handlade det om att inge ett gott förtroende till personalen på 
bemanningsföretagen och att respondenterna kände ett intresse av att delta i 
undersökningen.  

I inledningsskedet blev samtliga bemanningsföretag i en liten stad i Mellansverige 
kontaktade av mig för ett samarbete. Det resulterade i att ett bemanningsföretag var villigt 
att samarbeta i undersökningen. De bidrog med hälften av respondenterna. Den andra 
hälften fick jag kontakt med genom att ringa direkt till tillverkande företag i samma ort. 
Samtliga medverkande företag var mycket tillmötesgående och hjälpsamma under min 
process att välja ut mina respondenter utifrån mina kriterier. Jag skickade ett 
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presentationsbrev till dem och de vidarebefordrade det till de tilltänkta respondenterna. 
Sedan så kontaktade jag respondenterna via telefon och gjorde en förfrågan om intervju. 
Några intervjuer genomfördes under arbetstid och några i direkt anslutning till arbetet under 
villkor om total anonymitet. Orsaken till den skillnaden är att det har varit svårt att lämna 
arbetet under arbetstid för vissa personer. 

Det är sammanlagt fyra stycken bemanningsföretag respresenterade i den här 
undersökningen. En av mina respondenter har tidigare arbetat åt bemanningsföretag innan 
han blev anställd åt sin nuvarande arbetsgivare.  

I samband med transkriberingen noterades deltagarnas namn på en hemlig lista och i 
uppsatsmaterialet kallas de intervjuade personerna för respondent nr. Ingen kommer att få 
ta del av den hemliga listan utan den förvaras på ett säkert ställe av mig. Det är viktigt att gå 
sådana önskemål till mötes, dels för att de inblandade ska känna sig bekväma i ett 
samarbete och dels för att framtida studenter ska kunna få samarbeta med både företag och 
enskilda personer. 

Utformandet av intervjuguiden kan ha stor betydelse för hur frågorna besvaras. 
Intervjuguiden har haft frågor som har varit formulerade på ett sådant sätt att 
respondenterna skulle kunna bli uppmuntrade till att svara så uttömmande som möjligt. Det 
har fått ett mycket positivt utfall för mina respondenter har varit tillmötesgående och har 
besvarat mina frågor så gott de har kunnat. Ingenting tyder på att de har undanhållit 
information under intervjutillfället men det är ingenting som vare sig kan uteslutas eller 
undersökas. 
 

4.3 Kritik av urval  
På bemanningsmarknaden på den här orten finns det två stycken företag som arbetar med 
senioruthyrning. De arbetar inte heltid utan deras arbetstid kan variera alltifrån ett par 
timmar om dagen till ett par timmar i månaden. Den kategorin har i regel ålderspension 
vilket ger dem en annan trygghet i sin situation. Därför är de inte riktigt jämförbara med 
mina andra respondenter. Av den anledningen finns de inte med i denna undersökning. 

Trots mina motgångar att få tag i respondenter tror jag att de inte orsakar några större 
problem för kvalitén i min studie för intervjuerna har spridits ut över flera inhyrande företag 
och fördelats över både arbetare- och tjänstemanna sektorn. Det har inneburit att 
undersökningen blivit bred och därmed täckt upp ett större område. Det kan tyckas märkligt 
att fem respondenter har samarbete med ett och samma bemanningsföretag men det finns 
en förklaring till det och det beror på att jag fick ändra mina planer när ett 
bemanningsföretag inte kunde bidra med några personer överhuvudtaget. I det stora hela 
har det visat sig att de olika bemanningsföretagen inte har haft någon inverkan på 
undersökningsresultaten. De fungerar likvärdigt både när det gäller kontakten med 
respondenterna och dess organisatoriska upplägg. 

Ett viktigt kriterium för ett gott forskningsresultat är att respondenterna är motiverade och 
det har de varit. De företag (inhyrande företag och bemanningsföretag) som har deltagit har 
uppvisat en stor öppenhet för studentuppsatser av den här formen. Personalen har varit 
mycket hjälpsam i min process att nå lämpliga respondenter utifrån de kriterier jag ställt om 
erfarenhet, representation av olika företag och verksamhetsinriktningar. Jag är övertygad 
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om att deras positiva förhållningssätt haft en stor inverkan på respondenternas deltagande 
och därmed innehållet i mitt forskningsarbete. 
 

4.4 Intervjumanualer 
Intervjun bygger på förberedda frågor i enlighet med en semi-strukturerad intervjumetod. 
Den är först utformad i två avdelningar. En avdelning för respondenternas erfarenhet av det 
inhyrande företaget och en av delning för deras erfarenhet av bemanningsföretaget. Inom 
varje avdelning är den utformad utifrån olika teman. Teman som förekommer är identitet, 
gruppgemenskap, delaktighet, konkurrens och engagemang och de förekommer i olika 
omfattning för de två avdelningarna bemanningsföretaget och det inhyrda företaget. För att 
studera hur personal anställda av bemanningsföretag upplever den organisatoriska 
tvetydigheten att arbeta åt en arbetsgivare och ett inhyrande företag på samma gång tittar 
jag på begreppen gruppgemenskap, konkurrens och engagemang. För att studera vad det får 
för konsekvenser för den organisatoriska identiteten har jag fokuserat mig på begreppet 
identitet och delaktighet. Intervjun inleds med generella frågor i inledningen och övergår så 
småningom till mera fokuserade frågor kring de nyss nämnda temana. Frågorna är till sin 
konstruktion öppna så att inte respondenterna blir alltför låsta och styrda av 
intervjumanualen. Dessutom så har de formulerats så att det inte inbjuds till att besvara 
frågorna med ja och nej svar. De är även formulerade så att de har ett mera praktiskt 
språkbruk än vad som finns i det teoretiska bakgrundsmaterialet för att intervjun ska bli 
mera följsam och för att undvika missförstånd. Intervjumanualen finns att läsa i appendix 2.  

Jag har inte skickat intervjumanualen till respondenterna i förväg för jag ville få ta del av 
deras spontana svar. Skulle jag ha skickat intervjumanualen i förväg skulle det kunna finnas 
risk för att svaren har bestått av en genomtänkt konstruktion av deras verklighet där de 
spontana och ärliga inslagen gått till spillo. 
  

4.5 Intervjuer 
Jag har haft vissa hållpunkter inför intervjuerna för att informera och beskriva om min studie 
innan intervjun startade. 

• Presentation av min studie. Hur är det att arbeta under förhållanden med en 
arbetsgivare och ett inhyrande företag och vad det får för konsekvenser för den 
organisatoriska identiteten. 

• Respondenten och bemanningsföretaget är anonymt under hela undersökningen, 
• Intervjun kommer att spelas in. 
• Efter intervjun kommer intervjun att skrivas ned i ett dokument som kommer att 

delges till respektive respondent. 
• Respondenten har möjlighet att ställa frågor inför intervjun. 

Det är viktigt att samtliga intervjuer spelas in och så snabbt som möjligt transkriberas. Detta 
görs för att intervjuaren ska kunna vara så flexibel som möjligt under intervjusituationen och 
kunna vara lyhörd för skeenden och tonfall under själva intervjun. Detta möjliggör att andra 
personer kan gå igenom svaren. Skulle det komma anklagelser om att materialet är färgat av 
forskaren kan sådan kritik lätt bemötas. Den stora nyttan är trots allt att det underlättar att 
redogöra för vad en person har sagt. (Bryman & Bell, 2005, s 274) 
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I det här arbetet har samtliga intervjuer spelats in och omedelbart efter intervjun 
transkriberades den. Jag skulle ha kunnat vänta med att transkribera allt material på slutet 
men jag har varit rädd för att det skulle kunna hända något med tekniken så att allt material 
försvann. Dessutom är det bra att transkribera när intervjun är i färskt minne i fall ljudet 
skulle svikta eller om något annat skulle inträffa. När transkriberingen var färdig skickades 
materialet tillbaka till respondenterna för att de skulle kunna ta del av materialet. Det 
transkriberade materialet kommer inte att finnas med i rapporten. De personliga profilerna 
fyller ingen funktion för rapporten utan det är bara det material som är viktigt för analysen 
som ska finnas med. De intervjuade personerna skulle också få känna sig avslappnade under 
intervjusituationen och jag har en förhoppning om att detta beslut hade en gynnsam 
inverkan på det. När fyra intervjuer genomförts kompletterades intervjumanualen med 
några frågor varför jag utförde kompletterande intervjuer. Nedan i tabell 1 presenteras en 
bild över intervjuernas art och dess längd redovisat på varje respondent. Intervjuerna sker i 
olika miljöer på grund av avsaknaden av en avskiljd miljö och svårigheter att lämna arbetet 
under arbetstid men jag upplever inte att det har haft någon betydelse för hur frågorna har 
besvarats. 

Tabell 1 Tydliggörande av intervjuer 

Respondent Typ av intervju Tid Tilläggsintervju  Tid Kategori 

Respondent 
1 

Besöksintervju i 
respondentens bostad 

50 min Besöksintervju  50 min Arbetare 

Respondent 
2 

Besöksintervju på 
arbetsplats 

54 min Besöksintervju 18 min Arbetare 

Respondent 
3 

Besöksintervju på 
arbetsplats 

51 min Telefonintervju 8 min Arbetare 

Respondent 
4 

Besöksintervju i 
respondentens bostad 

1 h 17 
min 

  Arbetare 

Respondent 
5 

Besöksintervju på 
arbetsplats 

30 min Besöksintervju 28 min Tjänsteman 

Respondent 
6 

Besöksintervju i min 
bostad 

47 min   Tjänsteman 

Respondent 
7 

Besöksintervju 
i min bostad 

1 h 10 
min 

  Tjänsteman 

Respondent 
8 

Besöksintervju 
på arbetsplats 

57 min   Tjänsteman 

 

4.6 Presentation och analys 
När intervjuerna blivit transkriberade så utgjorde all information rådata som skulle 
bearbetas. Hela arbetet har genomsyrats av mina undersökningsteman identitet, 
gruppgemenskap, delaktighet, konkurrens och engagemang. De vardagliga situationerna 
kommer att överföras till sammanhang utanför den studerade gruppen på ett försiktigt sätt. 
Forskningsresultaten ska redovisas och jag redovisar med hjälp av metoden för fallstudier. 
Fallstudier är en metod som erbjuder en verklighetsnära bild där beskrivningen av 
situationen greppar över det studerade området på ett smidigt sätt och fördelen med en 
sådan verklighetsnära metod är att läsare får möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om 
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studiens överförbarhet till andra områden (Nylén, 2005, s. 59). Varje intervju presenteras var 
för sig för att få en helhet i det varje person står för. Skulle jag bryta ner det till en 
gemensam helhet och presentera det på så sätt skulle det bli mycket svårt att få ett bra 
grepp om materialet. Inom respektive intervju framträder mest karaktäristiska materialet 
och det finns att läsa i avsnittet för empiri.  

Analysfasen är central och består av tolkningar av sammanhang och innehåll som 
respondenterna har genererat. (Nylén, 2005, s. 59) Analysen genomfördes med den 
teoretiska bakgrunden som stöd och jag gick igenom tema för tema för att se om det fanns 
något likartat mönster hos de olika respondenterna och om det fanns något samband mellan 
de olika temana. Materialet presenterades i avsnittet för analys.  
 

4.7 Sanningskriterier 
Vid kvalitativa undersökningar är det vanligt att använda sig av andra sanningskriterier än vid 
en kvantitativ undersökning. De två viktigaste kriterierna är trovärdighet och äkthet. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 306) 

4.7.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är indelad i fyra delområden. Tillförlitlighet är ett begrepp som handlar om en 
forskares slutsats är trovärdig. För att ett arbete ska anses trovärdigt är det viktigt att det 
som beskrivs anses trovärdigt för omgivningen. Detta är beroende av hur forskningen 
bedrivits och att forskningsresultaten blivit återkopplade till de personer som studerats för 
att få en s.k. deltagarvalidering. (Bryman & Bell, 2005:306) Min forskning har följt råd och 
rekommendationer som finns för ett vetenskapligt arbete. Respondenterna har valts ut 
mycket noga utifrån erfarenhet och frågeställningarna har varit både övergripande och 
öppet formulerade. Respondenterna har varit anonyma och de har besvarat frågorna med 
god motivation. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades materialet. Hela 
undersökningen har kretsat kring fem undersökningsteman som knyter ihop de olika delarna 
teori, frågor, empiri, analys och slutsats. Forskningsresultaten har återkopplats till 
respondenterna för att få en god överensstämmelse i det empiriska materialet. Av den 
anledningen tycker jag att det är en god tillförlitlighet i den här undersökningen. 

Överförbarhet handlar om forskningsresultatet kan generaliseras till ett större område än 
själva undersökningsområdet. (Bryman & Bell, 2005:306) När tillförlitligheten är god kan 
forskningsresultatet generaliseras till ett större område än de studerade personerna men 
det ska göras med en stor försiktighet. I stora drag kan överföringar göras kring situationen 
att ha en arbetsgivare och ett inhyrande företag samtidigt men när det gäller mera 
detaljerade frågeställningar och förhållanden så ska man vara medveten om att 
undersökningen enbart bygger på åtta stycken intervjuer och det kan vara en alltför svag 
grund för överföringar. 

Pålitlighet handlar om själva forskningsproceduren blir noggrant dokumenterad och har 
genomgått kvalitetssäkrande procedurer och granskningar för att säkerställa en god kvalitet. 
(Bryman & Bell, 2005:306) Det här arbetet har blivit dokumenterat, dels har de enskilda 
intervjuerna blivit inspelade och transkriberade, dels har jag skrivit om mina 
forskningsresultat i denna rapport. Respondenterna har granskat sitt bidrag till 
undersökningen och slutligen genomgår det här arbetet en granskningsprocess i form av en 
opponering när arbetet färdigställts. I det här arbetet är graden av pålitlighet hög. 
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Möjlighet att styrka och bekräfta. Det är viktigt att forskaren har ett neutralt och objektivt 
förhållningssätt utan att påverka forskningens resultat. (Bryman & Bell, 2005:306) I det 
empiriska arbetet har respondenterna fått svara på neutralt formulerade frågor och under 
själva intervjusituationen fick de besvara frågorna under utan påverkan av mig som 
intervjuare. 

4.7.2 Äkthet 

Äkthet är det andra sanningskriteriet och även det är indelat i delområden. Rättvis bild anger 
om undersökningen representerar den population som undersökts. (Bryman & Bell, 
2005:306) I det här fallet har undersökningen en god representation av den population som 
undersöks. Respondenterna är fördelade på fyra stycken bemanningsföretag och mellan 
arbetare och tjänstemän. Spridningen är god för en studie över åtta stycken respondenter. 

Ontologisk autenticitet innebär att undersökningen i sig själv kan starta en process hos de 
undersökta mot en ökad förståelse av deras egen situation. (Bryman & Bell, 2005:306). I den 
här undersökningssituationen har jag inte fått någon verbal bekräftelse över att 
undersökningen har startat någon process om ökad förståelse hos någon av respondenterna. 
Däremot är jag övertygad om att en sådan process kan ta tid och att det finns en god 
sannolikhet för att en sådan process skulle kunna börja växa fram. Mina frågeställningar har 
varit spridda över ett stort fält och berört den privata upplevelsen av arbetssituationen. Av 
den anledningen ser jag det som högst sannolikt att de utvecklar en ökad förståelse över sin 
situation. 

Pedagogisk autenticitet innebär om de undersökta personerna fått en bättre insikt i 
varandras situation. (Bryman & Bell, 2005:306) I den här undersökningen har 
respondenterna inte träffat varandra och känner inte till varandras existens. Däremot har de 
fått en insikt i att deras arbetssituation är förknippad med en problembild som är känd för 
forskare världen över. De är inte ensamma om sina erfarenheter och det är en insikt som kan 
ge en enorm lättnad jämfört med att tro att en problembild bara beror på dem själva som 
enskild person. 

Katalytisk autenticitet innebär om de undersökta tagit sig an sin egen situation på grund av 
sin medverkan i undersökningen. (Bryman & Bell, 2005:306) Jag har inte fått någon 
information om att någon i undersökningen tagit itu med sin situation och förändrat 
förhållanden för sig själv. Det beror på att min kontakt med respondenterna inte varit 
långsiktig.  

Taktisk autenticitet svarar på frågan om de som studerats fått bättre förutsättningar för att 
förändra sin egen situation. (Bryman & Bell, 2005:306) De bemanningsföretag som jag har 
varit i kontakt med har varit medvetna om problematiken och uppvisat ett stort intresse för 
problembilden. Jag upplever att de arbetar hårt för att deras personal ska ha det bra. De har 
en aktiv kontakt med sina inhyrande företag och där är den här problembilden ett vanligt 
ämne. Jag är övertygad om att jag har förstärkt den processen inom bemanningsföretagen. 
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5 EMPIRI 
Jag kommer att presentera min empiri genom att redogöra för mina respondenter var och en 

för sig. Anledningen till det är att det blir lättare att hålla isär materialet till en helhet. En 

annan fördel är att läsare kan följa de olika personliga erfarenheterna intervju för intervju. 

Materialet är indelat efter arbetare och tjänstemän och det beror på att jag under pågående 

intervjuer upptäckte att deras erfarenheter om delaktighet skiljde sig åt på ett tydligt sätt. 

De fyra första intervjuerna är arbetare och de fyra sista intervjuerna är tjänstemän. I tabell 2 

finns det en översikt över intervjuerna.  

 

5.1 Respondent 1 arbetare 
Respondenten är 24 år och började arbeta åt sitt bemanningsföretag direkt efter sin 
gymnasieutbildning med inriktning elektronik och data. Under anställningstiden har han haft 
några uppdrag åt bemanningsföretaget hos olika företag både inom sitt yrkesområde och 
som diversearbetare.  Hos det nuvarande företaget har han varit anställd i två perioder på 
ett halvt år och i en period om ett år. Det är orderingången som har styrt anställningstiden. 
Det är ganska mycket koppling mellan hans tidigare gymnasieutbildning och sina nuvarande 
arbetsuppgifter eftersom han studerat inriktningen emot elektronik och data.  

5.1.1 Inhyrande företag 

På arbetsplatsen finns det olika produktionsgrupper och respondenten tillhör avdelningen 
för elektronik och inom den ambulerar han på olika avdelningar. Orsaken till att han har den 
funktionen är att han tagit sådana initiativ själv för det har känts bra med variation. På raster 
umgås han med ett gäng som är utspridda över flera arbetsgrupper. Det är relationerna i 
fikagruppen som gör att han trivs så bra i de olika arbetsgrupperna. När det gäller arbetet är 
det är ofta väldigt stora kvantiteter som ska produceras. Arbetet är väldigt styrt och ibland är 
det stressigt att hinna med allt som ska utföras men det går bra att prata ihop sig och lösa 
problem sins emellan under arbetsdagen. Det förväntas av honom att han ska utföra tilldelat 
arbete och att han ska vara trevlig och glad. Det positiva med arbetet är att det är ganska 
självständigt och han får bestämma lite själv när det gäller arbetstiderna. Det negativa är att 
det är ganska monotona arbetsuppgifter men han löser det genom att lyssna på musik och 
försöka kliva upp och röra på sig lite grand. Han brukar även använda sig av en massagestol 
som företaget har köpt.  

För att få lite variation av arbetsuppgifter under dagen försöker han se efter om det behövs 
hjälp någonstans i produktionen. Han känner till de formella normerna och värderingarna på 
arbetsplatsen när det gäller rutiner kring hur arbetet bör utföras och det ger en viss 
trygghet. Det finns möjlighet att komma med förslag till förbättringar inom produktionen 
genom att prata med en kvalitetsansvarig. Ibland finns det skiljda meningar kring hur ett 
arbete ska utföras men det brukar lösa sig genom att de diskuterar frågan med varandra. 
Respondenten känner ett stöd hos företaget och det är framförallt chefen på avdelningen 
som han brukar vända sig till vid behov. Han upplever sig kunna planera sin arbetstid och 
sina arbetsuppgifter. Det handlar mest om att han kan parera komponentflödena in till sin 
station men han är alltid beroende av de som sitter och monterar. När det gäller 
organisatoriska frågor säger han sig ha varit delaktig vid ett tillfälle när han skulle testa en 
prototyp som skulle börja tillverkas.   
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Han trivs bra på sitt arbete och det är mycket beroende på hans positiva relation med 
arbetskamraterna i den grupp som han brukar fika med. Deltagarna kommer från olika 
arbetsgrupper men som sammanstrålar när det är fikarast. I arbetet behöver han olika 
resurser men de finns på företaget. När det gäller utbildningar har de fast anställda interna 
utbildningar medan personal som är inhyrda får sina utbildningar via sitt bemanningsföretag. 
Han har haft funderingar på att byta arbete för den här yrkesbranschen var egentligen inte 
hans förstahandssval när han valde yrkes utbildning.  

Företaget brukar informera personalen om aktuella frågor inom företaget. 
Informationskanalerna varierar men det kan handla om tisdagsmöten och 
månadsinformationer och det är något som han brukar närvara på. Det inhyrande företaget 
är framgångsrika i sin produktion men respondenten vet inte hur företaget ligger till på 
marknaden. Han tror att företag och enskilda personer i omgivningen har positiva tankar om 
det inhyrande företaget och det är bra för hade det haft ett dåligt rykte hade det inte varit så 
roligt. När det gäller samarbetsklimatet reagerar han på att vissa personer drar sig åt sidan 
och har en sur attityd. Under semesterperioden förändras stämningen när den gruppen går 
på semester.  

 

 

 

 

Det är en skillnad mellan att vara inhyrd och fast anställd på företaget och det är framförallt 
anställningstryggheten som det skiljer på.  

 

 

 

Vissa av de fast anställda håller sig håller sig för sig själva. 

 

 

 

 

5.1.2 Bemanningsföretag 

Respondenten tycker det är bra att arbeta åt ett bemanningsföretag och känner till vad som 
förväntas av honom av bemanningsföretaget. När det gäller hans engagemang i 
bemanningsföretaget påverkas det av att han arbetar åt det inhyrande företaget. I en 
jämförelse av engagemang mellan bemanningsföretaget och inhyrande företaget väger det 
över för det inhyrande företaget där han är och arbetar, men båda företagen är viktiga för 
honom för han är beroende av dem båda. När det gäller normer och värderingar är det 

”Dom vill väl dra sig åt sidan men vill ändå stå i centrum. Man hakar väl upp sig 

ganska mycket på dom. Jag bryr mig väl inte så mycket. Tycker dom det är kul att sitta 

och sura och ha sig så då tycker jag att dom kan gott göra det. Jag kände det väldigt 

väl när…. Det finns en grupp med fast anställd personal där som jag tyckte var 

nedstämd så fruktansvärt. När den gruppen gick på semester gick stämningen upp så 

fruktansvärt då”. 

”På företaget har de fastanställda en väldigt, väldigt trygg anställning. För då har dom 

så mycket inhyrd personal som åker före dom, innan dom åker. Så det blir väldigt 

mycket trygghet för de som är fast anställda på företaget.”   

”Inte precis varenda en men till större del är det mycket så. Det kan bli så ibland, när 

det är så många inhyrda, så drar dom de fast anställda sig.” …”Det är mest på 

fikarasterna det är sådana grupperingar. Företaget har svårt att sätta in en ny i deras 

jobb för det har dom väl också gjort i hur många år som helst och inte vill släppa till 

nån annan. Dom är väl rädda för en förändring”.  
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viktigt att göra kunden nöjd så att han och bemanningsföretaget får ett bra rykte. Det är 
viktigt att göra ett bra arbete och respondenten uppskattar att anställningsformen kan 
erbjuda lite förändringar med olika arbetsgivare. Han har en bra relation till 
bemanningsföretaget. Det är lätt att söka upp dem men det blir inte så mycket under 
perioder av arbete. Förut kom de ut till företagen och hälsade på men det har dragits in. Han 
tyckte om att de kom ut på företagen för det gav en god kontakt. De ställer upp om det 
uppstår problem i det inhyrande företaget. Det har egentligen inte funnits situationer när 
den hjälpen har behövts men han har ett bra stöd hos sitt bemanningsföretag. 

 

 

 

Bemanningsföretaget kan hitta ett nytt arbete om han otrivs hos det inhyrande företaget 
och när det behövs resurser i någon form så kan de ordna det. Resurser i form av utbildning 
kan bli beviljade efter ett noggrant övervägande. Bemanningsföretaget har en hemsida för 
information och skickar ut månadsbrev om vad som sker inom företaget. Det är uppskattat. 
Det finns negativa synpunkter i omgivningen om att arbeta på ett bemannningsföretag och 
det beror på att vissa bemanningsföretag kringgår turordningsreglerna när inhyrande företag 
behöver avskeda personal. Respondenten ingår inte i någon gruppering genom 
bemanningsföretaget men han är med i facket som passiv medlem. Han träffar inte andra 
som är anställda av bemanningsföretaget förutom de som är anställda hos det inhyrande 
företaget. Det finns en liten möjlighet till att vara med i planeringen av 
bemanningsföretagets inre arbete. Bemanningsföretaget skickar ut ett frågeformulär med 
frågor som ska besvaras så att de kan förbättra sin verksamhet men han är inte delaktig i 
organisatoriska frågor. Det finns inga tankar om att byta bemanningsföretag utan han är 
nöjd med det han har.  
 

5.2 Respondent 2 arbetare 
Respondenten är 45 år och har en blandad arbetslivserfarenhet. Hon har erfarenhet av 
arbete på livsmedelsbutik, hemtjänst, städning och så har familjen ett eget företag där min 
respondent under många år har skött pappersarbetet. Sedan tre år tillbaka är hon anställd 
hos sitt bemanningsföretag för en och samma kunds räkning. Där arbetar hon med 
kretskortsmontering, materialinventering och så arbetar hon i lasthallen. Det är ingen 
koppling mellan hennes tidigare utbildning och det arbete hon utför hos det inhyrande 
företaget. 

5.2.1 Inhyrande företag 

Respondenten arbetar med kretskortsmontering och det förväntas av henne att hon ska vara 
flexibel, kunna hjälpa till i olika arbetsgrupper och vara smidig och snabb i arbetet. Hon 
uppskattar flexibiliteten mellan olika arbetsuppgifter och avdelningar för det ger henne en 
variation. I dagsläget är hon med i två arbetsgrupper fördelat under olika veckodagar. Det är 
blandat med fast anställda och inhyrd personal i varje arbetsgrupp. Inom arbetsgrupperna är 
personalen duktig på att komma överens om hur problem ska lösas och hur mål ska uppnås. 
Det finns en negativ syn på hennes arbetsuppgifter bland de anställda i det inhyrande 
företaget för de är svåra att utföra.  När det är fikarast sitter hon med några hon trivs bra 

”Det är väldigt bra. Har man problem är det bara att höra av sig till någon på kontoret. 

Det är väldigt bra. Bemanningsföretaget har en hälsodialog, om jag är sjuk är det en 

läkare som ringer upp och hör hur jag mår. Hjälper en att bli friskare fortare. Det är 

väldigt bra”. 
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med från andra grupper. Gruppens gemenskap är viktig för henne för det är mycket 
samarbete på arbetet. Respondenten är engagerad i sin arbetsplats och upplever sig ha ett 
högre engagemang än många fast anställda. Personalen har egna tankar och regler kring hur 
arbetet ska utföras men de måste hålla sig inom normen för hur arbetet ska utföras och så 
måste arbetsplatsens beredare informeras. Ibland finns det skiljda meningar om hur arbetet 
ska utföras och finns det en situation som måste lösas kan personal med ett samordnande 
ansvar hjälpa till. I vissa arbetsgrupper kan sådana situationer få konsekvenser. 

 

 

 

Hon har ett starkt stöd hos det inhyrande företaget och för att kunna utföra sitt arbete 
behöver hon en bra arbetsbänk, stol och bra verktyg. De flesta resurser är lätta att få tag i 
men när det gäller de lite dyrare sakerna försöker företaget se om det finns någon som ligger 
överbliven i förrådet. I sådana situationer har hon ett stort stöd hos sin närmaste 
arbetsledare. Det är en liknande situation för de fast anställda men de törs ställa större krav 
och säga ifrån. Det går bra att få nödvändig utbildning ute hos det inhyrande företaget. 
Bemanningsföretaget ställer upp om det är resurser i form av utbildning och det går smidigt. 
Det finns positiva och negativa faktorer i arbetet. Det negativa är att arbetet är monotont 
men det finns möjlighet till att göra gymnastik. En annan negativ faktor är att det finns 
personal som har en negativ inställning till arbetet. Det positiva är att hon har olika 
arbetsuppgifter under en vecka. Hon trivs bra på arbetet och tar även del av företagets 
informationskällor även om mycket är riktat till de fast anställda. Men det har blivit 
förändringar i en positiv riktning för företaget anordnade en kubb- och brännbolls tävling i 
höstas. Till jul ska de få vara med på företagets julfest. 

 

 

Personalen blir delaktig i sin arbetsplats genom att de är med i informationsmöten som 
handlar om orderläget och aktuella kunder. Respondenten kan planera sina arbetsuppgifter 
och sin arbetstid i en mindre omfattning men är inte delaktig i organisatoriska frågor. 
Det går bra för det inhyrande företaget på marknaden och det är mycket positivt för då är 
det stora möjligheter att för de bemanningsanställda att vara kvar på arbetet. En viktig 
faktor för företaget att hålla sig konkurrenskraftig är att leverera sina produkter i tid för 
annars kan beställningarna gå över till Kinesiska företag. Det är vanligt att folk i omgivningen 
är osäkra på vad företaget tillverkar så hon brukar hamna i situationer där hon får förklara. 
Hon har inga planer på att byta arbete annat än mot en fast anställning hos det inhyrande 
företaget. Det finns skillnader mellan att vara inhyrd och fast anställd på företaget. Den 
största skillnaden är att de inte har någon trygghet i anställningen.  
 

 

 

”Medans i en deI andra arbetsgrupper kan vissa ta parti för den ene och kan det ältas i 

veckor. Hur dum den andra är som påstår att det sättet som den personen vill framför det 

på skulle vara så mycket bättre. Det blir inte utfrysning men det kan bli hemskt för en 

del.”  

”Dom kanske börjar inse att även om vi jobbar bra tillsammans med de fast anställda 

här så ger det kanske en annan gemenskap och mycket för att en del fast anställda här 

kanske är lite irriterade på ledningen för att vi har en medellön. ”.  

”Skillnaden är just det här att företaget som håller oss inhyrda kan säga redan i 

eftermiddag att i morgon behöver du inte komma. Man har ingen trygghet egentligen att 

vara inhyrd på ett företag för du kan få gå vilken sekund som helst.”  
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Skillnaderna kan även märkas på umgängesmönstren mellan fast personal och inhyrd 
personal. 

 

 

 

Samarbetsklimatet är bra förutom de negativa attityderna till bemanningspersonal. Ibland 
måste de arbeta sida vid sida och i sådana situationer märks inte den avoga inställningen.   

5.2.2 Bemanningsföretag 

Respondenten tycker det är bra att arbeta åt ett bemanningsföretag. Det har gett henne en 
möjlighet till ett bra arbete som hon trivs med. För att få ha arbetet kvar har 
bemanningsföretaget förväntningar om att hon ska göra ett bra arbete. Det är även viktigt 
att ge bemanningsföretaget ett bra rykte. Det negativa med anställningsformen är att 
personalen får lämna det inhyrande företaget direkt när uppdraget upphör och avsluta sin 
anställning efter en månads uppsägning från bemanningsföretaget. Det positiva är att 
personalen kan stötta varandra på arbetsplatsen och att det finns en möjlighet att arbeta åt 
andra företag inom ramen för den egna kompetensen.  
 
Respondenten har en god kontakt med sitt bemanningsföretag. Bemanningsföretagets 
personal är hennes chefer. Företaget kommer till arbetsplatsen en gång i veckan och hon 
kan ringa till dem när som helst. De har en god förståelse när respondenten måste vara 
hemma för ett ärende eller om det har hänt något speciellt på arbetsplatsen. 
Bemanningsföretaget skickar ut informationsmateriel på mail en gång per månad och så har 
de personalträffar två gånger om året. Det är en viktig information som hon gärna tar del av 
och det får henne att känna sig uppdaterad. I omgivningen finns det olika synpunkter om hur 
det är att arbeta på ett bemanningsföretag. Det är vanligt att det är felaktiga tankar om 
exempelvis att personal på bemanningsföretag får åka runt till olika företag flera gånger i 
veckan.  
 
Engagemanget gentemot bemanningsföretaget handlar om att göra bra ifrån sig. Det är 
ingen skillnad i engagemang när det gäller bemanningsföretaget och det inhyrande företaget 
men bemanningsföretaget är viktigast för henne i och med att de är hennes arbetsgivare.  
Respondenten har goda normer och värderingar gentemot sitt bemanningsföretag. Hon 
måste vara lojal mot sin arbetsgivare, vara trevlig på jobbet och vara en bra arbetskamrat. 
Det är viktigt att vara flexibel och hon brukar undvika att säga nej till det inhyrande 
företaget. Hon är säker på att hon har ett starkt stöd hos bemanningsföretaget även om hon 
inte har varit i någon sådan situation att hon har behövt deras stöd ännu. Hon har de 
resurser som hon behöver hos bemanningsföretaget och det är framförallt utbildningar som 
är aktuellt.  

När det gäller grupperingar finns det inga grupperingar genom bemanningsföretaget även 
om det finns ett flertal bemanningsanställda hos det inhyrande företaget. De tyr sig inte till 
varandra. För övrigt är hon med i A-kassan men inte fackföreningen. Respondenten har inte 
varit delaktig i planering om vad som är nödvändigt för inhyrd personal och i organisatoriska 

”En del bryr sig inte och umgås med vem som helst. Men de gamla uvarna som sitter 

här märker man väldigt väl att många av dem inte vill umgås med oss inhyrda pga att vi 

har en lön som är lite högre än deras” ”… och då blir dom väldigt obekväma emot oss, 
då tycker dom att dom inhyrda ska man nästan frysa ut så att dom säger upp sig själv 

och går härifrån”.  
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frågor för sådana sammanhang har inte varit aktuella. Det finns inga planer på att byta 
bemanningsföretag för hon trivs väldigt bra med bemanningsföretaget. 

 

5.3 Respondent 3 arbetare  
Respondenten är 25 år och har under sin yrkesverksamma tid haft 22 st. arbeten. På senare 
år har hon haft heltidsarbeten inom främst industrin. Hon har varit anställd åt 
bemanningsföretag under de senaste 2,5 åren. Hon är mån om att få bra referenser hos 
bemanningsföretaget för att det ska bli lätt att få arbeta på andra orter eller här i staden om 
det skulle behövas. Utbildningsbakgrunden är en gymnasieutbildning i hästhållning och 
samhällsmedia med inriktning mot journalistik. Efter gymnasiet fick hon en lödutbildning av 
arbetsförmedlingen. Den gav henne biljetten in till hennes nuvarande bransch. Hon har tre 
års erfarenhet av sitt nuvarande yrke och det är en stor koppling mellan hennes 
arbetsuppgifter och lödcertifikatet. 

5.3.1 Inhyrande företag 

Respondenten arbetar med lödning på ett tillverkande företag och ser sig själv som en 
arbetare. Hon stämplar in på morgonen och försöker producera snabbt men med en hög 
kvalité.  Förväntningarna på henne är att hon ska sköta sitt jobb och göra det bästa hon kan. 
Arbetet har en rad negativa faktorer men hon trivs bra. De negativa faktorerna är att arbetet 
är slitsamt och oergonomiskt men utrustningen som tar bort lödröken är bra. Hon har ingen 
tydlig grupptillhörighet för hon arbetar i flera grupper samtidigt och äter sin lunch hemma 
för att hon ska rasta sina hundar. Lunchen drar ut på tiden så av den anledningen hoppar 
hon över fikaraster.  Vissa medarbetare trivs hon bättre med och följer dem på fika. Ibland 
går hon själv och fikar med de som finns i fikarummet.  Däremot är gruppens gemenskap 
viktig för henne för det får henne att känna sig tillhörig. Hennes engagemang i arbetet är 
stort och det leder till att hon jobbar över nästan varje helg. 

Det finns många författade normer och värderingar i arbetet i form av föreskrifter. Men det 
finns ett utrymme för att ha egna tankar och regler kring hur arbetet ska utföras. Ibland 
kommer det påbud om förbättringar från kontoret men det leder väldigt ofta till att 
personalen går in och säger sin mening.  När det är skiljda meningar kring hur ett arbete ska 
utföras så löses situationen med att den som varit med och instruerat från början får komma 
och reda ut situationen. Samarbetsklimatet är bra men det kan variera beroende på vem 
som är inblandad. Hon ser ingen skillnad på samarbetsklimatet mellan fast anställd personal 
och inhyrda och upplever att många är duktiga på att dela med sig, visa och hjälpa till. Det 
går bra att komma överens om hur problem ska lösas och mål ska uppnås. Många gånger 
kan det bli funderingar kring vad som står i instruktionsboken men det går att ordna upp 
tillsammans med arbetskamrater. Det finns en negativ syn på arbetet inom arbetsplatsen 
och det finns en bitter underton hos en del i personalen hos några av dem som har jobbat 
länge.  Synen på arbetet förklarar hon så här:  

 

 

Det finns utrymme för att planera arbetstid och arbetsuppgifter men i mångt och mycket 
handlar det om att parera arbetsuppgifterna som ska utföras. Det är flextid på arbetsplatsen 

”Att det är för jävligt att nu är vi här idag igen. Och på fredagar är det inte skönt för att det 

är helg för det är snart måndag igen. De borde ha gått hem för fyrtio år sen.” 
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vilket innebär att hon inom givna ramar kan hon komma och gå som hon vill, däremot 
händer det ofta att de måste anpassa sina arbetstider efter komponentflödet genom 
fabriken. Däremot är hon inte delaktig i organisatoriska frågor för hennes roll i arbetet är 
enbart riktat mot produktionen. Hon har ett bra stöd hos sitt företag och hon säger själv att 
det kan bero på att hon arbetar mycket. Exempelvis har hon blivit uttagen till en utbildning 
på företaget. Av trehundra personer var hon en av fyra som blev uttagna. De nödvändigaste 
resurserna i arbetet består av olika redskap och de är alla lättillgängliga. Det beror på att 
produktionen inte ska förhindras när de behöver ett redskap.  

Hon är med på företagets stormöten som informerar om vad som händer med företaget 
däremot så tar hon inte del av den information som sätts upp på en anslagstavla och det 
beror på att den informationen är mest riktad till de fast anställda. Dessa 
informationskanaler har inte så stor betydelse för henne. Företaget går bra på marknaden 
beroende av att lågkonjunkturen har försvunnit. Det medför att hon får stanna på företaget. 
Det finns berättelser om företaget hos omgivningen och det brukar kallas för 
kvinnofängelset. Det beror på att det är mycket kvinnor som arbetar där men det är 
ingenting som berör henne illa. Nackdelen med att vara anställd på ett bemanningsföretag 
är ovissheten i anställningsformen men de positiva inslagen är att bemanningsföretaget kan 
hjälpa till med att hitta ett arbete om hon är arbetslös. Hon är van vid att flytta för att få tag i 
ett arbete. Hon ser ingen skillnad på umgängesmönstret mellan fast anställd personal och 
inhyrda men ser en skillnad mellan arbetare och tjänstemän.  

 

 

Däremot finns det skillnad på anställningsvillkoren jämfört med en fast anställning. 
Företaget avskedar personal som är anställda på bemanningsföretag innan de avskedar sin 
egen personal vid en försäljningssvacka. 

 

 

Hon har planer på att försöka byta arbete för att få en stabilare ekonomi så att hon kan köpa 
ett hus. Hon strävar efter en fast anställning för branschen känns alltför osäker och har 
därför sökt in på polishögskolan. 

5.3.2 Bemanningsföretag 

Respondenten tycker det är bra att arbeta åt ett bemanningsföretag. Hon trivs med sitt 
bemanningsföretag och uppfattar personalen som ärliga, att de lyssnar och förstår. 
Förväntningarna från bemanningsföretaget är att hon ska sköta sitt arbete och göra kunden 
nöjd. Kontakten med bemanningsföretaget är god och många gånger ringer hon till dem när 
hon är orolig för sitt arbete. Det händer att hon blir orolig över hur det går för företaget och 
vill veta om det har hänt något av betydelse för företaget. Bemanningsföretagets funktion är 
inte så stor när hon är ute på arbete utan det blir mest tidrapportering. Hon har ett gott 
engagemang till sitt bemanningsföretag men i en jämförelse mellan de olika företagen så 
väger det över mot det inhyrande företaget för där vill hon stanna. Det inhyrande företaget 
är viktigast. 
 

”Inte så mycket mellan fast anställda och inhyrda utan det är skillnad mellan tjänstemän 

och vi på golvet. Men det är samma sak där, jag umgås med dom också. Jag hänger med på 

ett hörn överallt.”  

”Företaget kan bli av med oss inhyrda på 5 min Det är nog många som känner sig 

utnyttjade, men så tänker inte riktigt jag.”  
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Hennes normer och värderingar kring arbetet som personal åt ett bemanningsföretag är att 
utföra arbetet så bra hon bara kan. Stödet från bemanningsföretaget är bra. De stöttar när 
det behövs om hon har frågor eller dylikt. Det är inga speciella resurser som hon behöver 
från bemanningsföretaget än de hon får från det inhyrande företaget men när det gäller 
utbildningar har hon ett större behov. Hon uppfattar anställningsformen som mycket osäker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den främsta informationskällan är företagets internetsida där det går att läsa om möten och 
nyheter. Hon brukar gå på de arrangerade mötena. Det finns inga grupperingar via 
bemanningsföretaget och det beror på att de aldrig träffas till vardags. Däremot är hon med 
i facket som en passiv medlem. De fackligt anslutna på det inhyrande företaget är emot att 
hon arbetar så mycket övertid.  
 
 
 
 
 
 
När det gäller de andra som är anställda av bemanningsföretaget på det inhyrande företaget 
har hon ingen speciell relation med dem. Hon umgås med de som hon vill umgås med och 
inte utifrån anställningsförhållande. Hon är inte delaktig i bemanningsföretagets planering av 
verksamheten för de anställda men det är ingenting som hon saknar. Hon har möjlighet att 
säga sin mening på personalträffar och hon upplever att hon får en respons där. Hon är inte 
heller delaktig i organisatoriska frågor. Orsaken till det är att personal anställda av 
bemanningsföretag finns utspridda ute i samhället långt bort från bemanningsföretaget. Det 
finns inga planer på att byta bemanningsföretag för hon är mycket nöjd med det hon har. 
Omgivningen har mycket funderingar om hur det är att arbeta på ett bemanningsföretag och 
det är framförallt äldre personer som har synpunkter. De är mycket misstänksamma till 
bemanningsföretag. Arbetsformen kräver att personalen är flexibel för det kan bli tvära kast 
från att tvingas gå hem från ett företag till att börja på ett annat kort därefter.   
 

5.4 Respondent 4 arbetare  
Min respondent är 33 år gammal och har gått barn- och fritidsinriktning på gymnasieskolan 
och har därefter arbetat som fritidsledare, dagis- och skolpersonal under en tio års period. 
Sedan tre år tillbaka är han anställd åt ett bemanningsföretag och arbetar på ett kyllager. 

”Bemanningsföretaget får jag bara lön av men det är tack vare det inhyrande företaget 
jag får det.”  
 

”Negativt är att det är osäkert även om bemanningsföretaget vill ha mig kvar och 
försöker hitta ett annat jobb om jag blir uppsagd härifrån. Men dom kan inte lova, jag 

har fast jobb där nu men det betyder inte så mycket för det är företagets ord som är 

lagen. Även om jag har fast jobb där är det ganska osäkert. Det positiva är att tack vare 

dom så har jag ett bredare kontaktnät, dom tar kontakt med väldigt många kunder och 

så länge företaget är nöjd med mig så bemanningsföretaget ett bra betyg från mig och 

då vill dom att jag ska fortsätta dra in deras lön.”  
 

”Jag är med i facket men är inte engagerad. Där däremot känner jag mig motarbetad 

när det kommer till facket. Om man gillar att jobba över och så är man inte så 

uppskattad av facket. Min tankeär väl att gå ur så småningom och bara vara med i 
akassan.”  
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Just nu har han funktionen som arbetsledare.  Det finns ingen koppling mellan hans tidigare 
utbildning och hans nuvarande arbetsuppgifter för han valde att byta bana helt och hållet.  

5.4.1 Inhyrande företag 

Han arbetar som arbetsledare över 10 – 15 st. av bemanningsföretagets anställda i ett lager 
tillsammans med en annan person. Förutom rollen med arbetsledning ska han rangera upp 
vagnar och pallar och hjälpa lastbilar på med det nya godset. Det inhyrande företaget 
förväntar sig att personal ska sköta sitt arbete. 
 
 
 
 
 
 
Det finns grupperingar på arbetsplatsen. Först bildar arbetsledarna en gruppering och sedan 
är arbetsplatsen uppdelad i två grupper, kyllager och ostlager. Respondenten ingår i 
kyllagrets gruppering. Vid raster blir grupperingen lite annorlunda. Det finns två fikabord i 
fikarummet och det ena bordet är oftast fullt när han kommer in med yngre personal så 
respondenten brukar sitta med de äldre väldigt ofta. De unga håller sig till sig själva. 
Gruppens gemenskap är mycket viktig och tack vara gruppsammanhållningen så har 
omsättningen på personal varit lägre.  
 
 
 
 
 
Det negativa med arbetet är att det kan vara stressigt i vissa perioder och ibland kan det bli 
mycket övertid. Han trivs bra med arbetet för det är en bra sammanhållning och för att han 
har fått byta arbetsuppgifter under åren. Synen på arbetet är att de ska sköta sitt arbete. Det 
är lätt att komma överens när de försöker nå uppsatta mål eller när det uppstår problem. 
Alla vet vad som ska utföras för arbetet är bra planerat från början. Engagemanget i arbetet 
är stort. Respondenten utför sina arbetsuppgifter och försöker göra sitt bästa och utöver det 
försöker han hjälpa till om det behövs hjälp någon annanstans. Det normer som finns kring 
hur arbetet ska utföras går mycket ut på att hinna med arbetsuppgifterna. 
 
 
 
  
 
Det finns i stort sett inga situationer där det finns skiljda meningar om hur arbetet ska 
utföras. I rollen som arbetsledare har han fullt stöd från sina egna chefer i organisationen. 
Det är framförallt viktigt i situationer när han ska ta egna beslut. Han får de resurser han 
behöver för att utföra sitt arbete. Utbildningarna som han har gått på har finansierats av 
bemanningsföretaget men de har utförts tillsammans med det inhyrande företagets 
personal. Han är delaktig på sin arbetsplats genom att delta på möten och i diskussioner när 
det gäller arbetsuppgifter. I arbetet ingår det att framföra personalens frågor.  
 

”se till att de andra mannarna gör det de ska, att jag sköter mitt jobb, att jag ser 

till att lastbilarna tar sig i väg i tid, att dom får godset de ska ha, att de blir mött 

och får av sitt gods, att vi sköter kontakten med dom, att allting flyter på, att 

stopptiderna hålls.”  

”Tror många av dom vi har haft där som har gort det tunga lyftjobbet, jobbat som 

plockare och göra det tunga jobbet, tror jag inte skulle ha varit så pass länge som 

dom har varit om det inte har varit för bra gemenskap.” 

”Den stora grejen är att alla är medveten om vad som ska göras. Det finns 

stopptider som ska hållas. Då får man ibland borra ner huvve och köra på för att 

klara av de tiderna.”  
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Det är svårt att planera arbetstiden. Han vet när han ska börja arbeta men kan inte gå hem 
förrän arbetet är klart. När det gäller organisatoriska frågor är han inte delaktig. Däremot 
finns det möjlighet att diskutera frågor som gäller deras avdelning på möten. 
Samarbetsklimatet är bra på företaget. När någon är sjuk är det vanligt att personalen går in 
och arbetar för varandra. Det finns alltid några personer som kan flera arbetsuppgifter så att 
de kan hoppa in och stötta upp. Det är inte alltid fast anställda hjälper till vid sådana 
situationer för facket har sagt ifrån på grund av att arbetet sliter för hårt på ryggen. Det är 
en bidragande anledning till att företaget använder personal från bemanningsföretag som i 
regel stannar kortare perioder. Själv störs han inte av att det fungerar så här. 
Arbetsplatsen har olika informationskällor i form av personaltidningar, intranät och 
informationsmöten men i regel har respondenten redan kännedom om informationen innan 
den kommer ut. Det beror på att han i rollen som arbetsledare har kontakter med andra 
personer i ledande position som får information på ett tidigt stadium. Företaget använder sig 
även av teamworkaktiviteter men eftersom min respondent ska flytta från orten så deltar 
han inte i det. Det går bra för det inhyrande företaget på marknaden och det leder till att 
han slipper oroa sig för sin anställning. Omgivningen har positiva tankar om arbetsplatsen 
och arbetsplatsen har till och med fått en utmärkelse när det gäller miljöarbete. Positiva 
rubriker uppfattas positivt i omgivningen och det gör det trevligare att arbeta för ett företag. 
 
 
 
 
 
Han har inte bara funderat på att byta arbete utan han har även bytt och gör nu sin sista 
arbetsvecka. Det beror på att han och hans sambo vill återvända hemåt. Skillnaden i 
anställningsformen är att bemanningsanställda har timlön. Sedan blir de inte medbjuda till 
vissa fester. Umgängesmönstren mellan fast anställda och inhyrda är inte problematisk 
jämfört med vad det var tidigare för då såg de fast anställda ner på den inhyrda personalen. 
Nu är det bättre och det kan bero på att den fast anställda personalen har blivit vana vid 
inhyrda arbetare och att de fast anställdas anställningar inte är i fara.  

5.4.2 Bemanningsföretag 

Det går bra att arbeta åt ett bemanningsföretag men han vet att andra inhyrda kan ha flera 
arbetsplatser under en och samma vecka. 
 
 
 
 
 
 
 
Bemanningsföretaget förväntar sig att han ska sköta sitt arbete och att han ser till så att de 
underordnade också gör det. När det gäller anställningsformen ser han inga större skillnader 
jämfört med en vanlig anställning men engagemanget till bemanningsföretaget är stort. Han 
försöker göra sitt arbete och utföra det på bästa sätt. Det blir även positivt för 
bemanningsföretaget eftersom omgivningen vet om att han är anställd åt ett 
bemanningsföretag. Det återspeglas på bemanningsföretaget. Men i en jämförelse av 

”Det är roligare att representera och vara placerad på ett företag där det 

pratas postivt och det är positivt om företaget. Man behöver inte skämmas för 

att berätta om vart man jobbar.”  
 

”Vissa av våra medarbetare kan vara på tre olika ställen. Och det kan hända att 

dom under en vecka till och med kan vara på tre olika ställen, så det kan bli lite 

hoppigt och det kan bli lite mycket omsättning på folk ibland. Det är väl det som 

är största grejen att det kan va ganska hög omsättning på folk där.”  
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engagemanget mellan de två företaget är det mera engagemang till det inhyrande företaget. 
Det viktigaste företaget är dock bemanningsföreget.  
 
 
 
 
 
 
Normer och värderingar kring arbetet som personal åt ett bemanningsföretag är att göra sitt 
bästa. Han har ett gott stöd av dem och får nödvändiga resurser och utbildningar som 
behövs i arbetet. Kontakten med bemanningsföretaget är bra och mycket frekvent. Eftersom 
han är arbetsledare har han kontakt med dem när någon är sjuk eller när det är andra 
personalfrågor. Vissa dagar kan kontakten vara så frekvent som 15 gånger medan andra 
dagar kan vara 2 gånger. Bemanningsföretaget har mera en personalavdelnings funktion för 
min respondent.  
 
 
 
 
 
Inom bemanningsföretaget bildar min respondent och hans arbetsledande kollega en 
arbetsgrupp. Det är viktigt att de är två så att de hinner utföra det arbete de ska göra. Sedan 
så är det bra att ha någon att fundera med innan han fattar ett avgörande beslut för att se 
om det är tänkt rätt och om situationen är likadant uppfattad. I övrigt finns han inte med i 
andra nätverk men har bra relationer med de andra som arbetar åt bemanningsföretaget 
inom det inhyrande företaget. Bemanningsföretagets informationskällor finns på en hemsida 
men han har inte tagit del av det så mycket. Det finns också teamworkaktiviteter men 
tillfälligheter har gjort att han inte har kunnat delta genom åren. Omgivningen kan ha 
synpunkter på hur det är att arbeta på ett bemanningsföretag. Många av dem skulle föredra 
en fast anställning och vara på ett ställe. Omgivningens oro handlar framförallt om 
arbetsvillkoren, att anställda på bemanningsföretag växlar arbetsplats ofta och att de 
arbetar på mycket skiftande tider. Han är inte delaktig i planeringen om vad som är 
nödvändigt för anställda åt bemanningsföretag eller organisatoriska frågor däremot kan han 
komma med en sin åsikt på möten. Det har inte funnits funderingar om att byta 
bemanningsföretag. 
 

5.5 Respondent 5 tjänsteman 
Respondenten är 44 år och har gått två årigt gymnasium med inriktning handel och kontor 
samt ett flertal fackliga och arbetsgivareutbildningar. Arbetslivserfarenheten är en mångårig 
anställning som lackerare på en industri i 15 år. Under den tiden blev han fackligt 
förtroendevald och fick uppdrag inom studiesektorn och blev så småningom 
metallordförande. För tio år sedan blev han tillfrågad om att bli fastighetsansvarig på 
företaget och han tackade ja och för fyra år sedan var det en internrekrytering inom 
företaget till tjänsten som personalchef och han fick arbetet. Företaget flyttade från orten 
efter ett par år vartefter min respondent har provat olika yrken och blev anställd av ett 
bemanningsföretag. Exempel på anställningarna är projektledare på en travbana för att se 

”För mig personligen så är det det företag jag är anställd åt viktigt eftesom jag 

har ett jobb samtidigt som jag tycker det är viktigt med mejeriet också. De är 

lika viktiga. Det ena är dom jag är anställd av och det andra är där jag jobbar.”  

”Dom kommer med nödvändigt info ibland om det är nån som är sjuk och om det 

är nån som kommer med ny personal. Grejer som kan vara viktigt att veta 

beroende på om vi har nån ny på förslag som vi ska försöka få in för dom sköter 

själva bemanningen.”  
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över säkerheten, personalchef åt en tillverkande industri, karriärcoach åt ett 
bemanningsföretag samt slutligen personalchef åt ett kommunalt bolag där han så 
småningom fick en fast anställning. Den totala anställningstiden hos bemanningsföretaget 
blev 1,5 år och var uthyrd 6 mån till det kommunala bolaget innan han blev anställd. Det är 
inte så stor koppling mellan hans tidigare utbildning och hans anställningar som 
personalchef däremot är det en stor koppling när det gäller de fackliga utbildningarna som 
handlar mycket om arbetsrätt. 

5.5.1 Inhyrande företag 

Respondenten arbetade som personalchef hos det inhyrande företaget och det förväntades 
av honom att fylla upp yrkesrollen. I hans roll var han till stor del ett stöd till cheferna men 
hans praktiska funktion var att arbeta med personalfrågor, rehabfrågor, löneprocessen, 
kompetensförsörjningen och diverse policys. Det var mycket inbokade möten på dagarna 
och det var vanligt att han fick arbeta på kvällar och helger med det han inte hann med på 
dagarna. På arbetsplatsen ingick han i ledningsgruppen och sorterade under VD:n. Dessutom 
ingick han i olika nätverk exempelvis nätverk för enhetschefer, personalchefer och 
arbetsgivareorganisationen. Han är med i facket men från ett mycket aktivt förflutet har han 
intagit en passiv position på grund av att han representerar arbetsgivaren numera.  

På raster ingick han inte i någon speciell gruppering utan försökte sitta vid olika bord. 
Gruppens gemenskap var mycket viktig men han poängterade att det allra viktigaste var att 
alla skulle dra åt samma håll och att de skulle kunna lita på varandra. Det fanns ingen särskild 
syn inom bolaget över hur arbetet skulle utföras. När problem skulle lösas och mål uppnås 
skedde det i form av samtal och diskussioner. I rollen som personalchef ingår det att 
framställa målen för verksamheten varför han hamnar i en särskild position när det gäller 
dessa frågor. Arbetsplatsen hade olika nyhetskanaler och han tog del av det alltihop för han 
var med som arrangör när det gällde företagets information till personalen. Utöver detta fick 
han personaltidningen.  

Engagemanget i arbetet var gott och han deltog på många av aktiviteterna. Verksamhetens 
normer och värderingar var inte så lätta att ta på men han poängterar att det är viktigt att 
anpassa sig till den kultur som finns på företaget.” I rollen som personalchef fanns det 
utrymme för att ha egna tankar och värderingar för hur arbetet ska utföras men vid skiljda 
meningar så får VD:n eller styrelsen bestämma. Det kan även vara närmaste chef. Han hade 
stöd hos det inhyrande företaget i form av den närmaste chefen. Det var en trygghet för det 
var han som ledde och fördelade arbetet. För att bedriva sitt arbete behövde han vanlig 
kontorsutrustning, sitt kontaktnät och utbildningar men det sistnämnda var något som 
bemanningsföretaget som betalade. Det fanns överhuvudtaget ingen tanke om att byta 
arbete under tiden har var anställd åt bemanningsföretaget. Det fanns helt enkelt ingen tid 
över till det. Det har gått bra att planera sin arbetstid och sina arbetsuppgifter och han var 
väldigt delaktig i organisatoriska frågor. Det beror på att han ingick i en styrgrupp. Det gick 
bra för det kommunala bolaget även om det är nystartat men tidigare under 
lågkonjunkturen arbetade han på en fabrik och lågkonjunkturen gjorde så att han inte fick 
behålla personalchefsarbetet. Samarbetsklimatet i det kommunala bolaget var präglat av att 
det är en nybildad verksamhet vilket orsakade att det kunde vara lite oroligt ibland. Det är 
många som har synpunkter på hur arbetet ska utföras och det gäller att rätta till felen.  
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Ute bland allmänheten finns det mycket negativa synpunkter på ett kommunalt bolag, till 
exempel finns det fördomar om att de kan höja avgifter hur som helst men i ortspressen har 
de fått beröm. När det gäller likheter och skillnader mellan att vara inhyrd och anställd är att 
en fast anställd har en säkrare anställning. 

 

 

 

 

5.5.2 Bemanningsföretag 

Respondenten har positiva erfarenheter av att arbeta på ett bemanningsföretag för det gav 
en möjlighet till att komma ut på arbetsmarknaden. Han hade inte rätt utbildning men fick 
visa vad han gick för och det ledde till framgång. Förväntningarna på honom var att utföra 
sitt arbete som personalchef. Rollen handlar mycket om att vara ett bra stöd till cheferna.  
 
Att arbeta på ett bemanningsföretag har olika sidor. Det positiva är möjligheten att komma 
ut på en arbetsplats men det negativa är att anställningsformen inte erbjuder samma 
trygghet som en fast anställning. Respondenten hade en begränsad kontakt med 
bemanningsföretaget men hade den kontakt han behövde. Kontakten kretsade mest kring 
lönehanteringen. Det berodde på att han mestadels vistades på det inhyrande företaget. 
Personalen på bemanningsföretaget hade en administrativ funktion för honom när han var 
uthyrd. Vid långa uthyrningsperioder fanns det inte så mycket behov och han fick det stöd 
han behövde. Det fanns ingen möjlighet till grupperingar med de andra som är anställda åt 
bemanningsföretaget eftersom de inte träffades. Mycket berodde den magra kontakten på 
att han arbetade mer än 40 timmar i veckan. Däremot faller det sig naturligt att ha 
merparten av kontakterna med det inhyrande företaget. 
 
Engagemanget med bemanningsföretaget var begränsat till att det var de som hade ordnat 
ett arbete åt honom och det var han tacksam för. Det var ingen skillnad i engagemanget 
mellan bemannningsföretaget och det inhyrande företaget men engagemanget steg när han 
trivdes med arbetsuppgifterna. Däremot var det inhyrande företaget viktigast för honom för 
blir de nöjda blir bemanningsföretaget också nöjda. De normer och värderingar som fanns 
när han arbetade åt ett bemanningsföretag var att han skulle utföra sitt arbete och göra det 
bra. Båda parter måste bli nöjda. Det fanns ett stort stöd hos bemanningsföretaget, det 
hände rätt ofta att han ringde och frågade dem om råd i ledarskapsfrågor hos det inhyrande 
företaget. De resurser han behövde för sitt arbete var mest kontorsutrustning och det var 
lätt att få tillgång till de resurserna. Bemanningsföretaget tillhandahöll utbildningsresurser 
genom ett poängsystem för varje anställd månad men respondenten hann inte utnyttja det. 
Det fanns aldrig någon tanke på att byta bemanningsföretag för han var väldigt nöjd med 
bemanningsföretaget. Bemanningsföretagets internetsida har mycket information om 

”Innan det har satt sig är det alltid de som har synpunkter. Jag är en som är med i det 

där arbetet. Vid vissa tillfällen lyckas vi och vid vissa lyckas vi inte men det gäller att göra 

så rätt som möjligt. Ser man att det är något som blivit fel gäller det att rätta till det 

fort.”  

”Är det bara på ett företag då spelar det ofta ingen roll för då tappar man inte jobbet från 
bemanningsföretaget. Dom fixar eller hyr ut en på något annat ställe. Men när det blev 

lågkonjunktur och det finns inga jobb då tappar du jobbet först. Sen kommer du in sist för 

det är återanställningsrätt på det företag du har varit.”…. ”Det känns precis som man är 
anställd men om man inte blir kallad på en träff då är det inge roligt.”  
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nyheter och så har de träffar för deras anställda personal. Han var förhindrad att delta på 
träffarna för arbetet hade ett stort reseavstånd men däremot har han haft en stor 
användning av olika policys på hemsidan i sitt arbete som personalchef.  

När det gäller delaktighet i bemanningsföretagets planering av vad som var nödvändigt för 
de anställda var han inte delaktig men han fick information av dem när han i tjänsten som 
personalchef köpte tjänster av bemanningsföretaget. Kontakten var dock inte stor. Under 
tiden han var inhyrd på bemanningsföretaget blev han delaktig på ett annat sätt. Däremot 
var han inte delaktig i organisatoriska frågor. I omgivningen finns det en viss negativ attityd 
till bemanningsföretag på grund av att de kringgått turordningsregler när de tagit uppdrag 
ifrån näringslivet. I sådana fall är det negativt att arbeta på ett bemanningsföretag. 
 

5.6 Respondent 6 tjänsteman 
Respondenten är utbildad vid gymnasieskolan och Komvux med inriktning mot data, 
programmering och webdesign. Hon har 16 års arbetslivserfarenhet inom handel på olika 
butiker. När hon blev mamma fungerade inte arbetstiderna inom handeln så bra varför hon 
började läsa företagsekonomi och eget företagande för att byta bransch. Respondenten är 
50 år och har varit anställd på bemanningsföretag i tre år. Inom den tidsperioden har hon 
arbetat åt ett par företag. Det är en god koppling mellan arbetsuppgifterna och tidigare 
utbildning för det är mycket arbete med datorn som verktyg. 

5.6.1 Inhyrande företag 

Hennes funktion i arbetet är att vara chefssekreterare till en person i företagsledningen och 
har ansvar för två avdelningar på företaget. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande. Det är 
resebokning, granska tidrapporteringar, göra reseräkningar, boka konferensrum och boka 
hotell. Det är mycket kontakt med engelsmän. Företagets förväntningar är att hon ska utföra 
sitt arbete och göra det hon bli ålagd att göra. Är det något hon inte stött på förut får hon 
fråga och ta reda på saker och ting. I arbetet ingår hon i olika grupperingar men den 
avdelning hon tillhör är viktigast. Hon har utvecklat en känsla för företaget och ser därför till 
helhetens bästa. Fikarasten tillbringar hon med de som är närmast på avdelningen. 
Gruppens gemenskap är viktig och de ger och tar med varandra. Det finns positiva och 
negativa faktorer med arbetet. Det positiva är att det är ett varierande arbete och att det är 
kul. Det negativa är att det är stressigt. Hon trivs väldigt bra på arbetet och känner sig som 
en fast anställd. 
 
 
 
 
 
 
Hon har ett stort engagemang i sitt arbete. När hon kommer hem på kvällen kan hon bli 
fundersam på om hon utfört allting hon skulle ha gjort under dagen. Ibland händer det att 
hon får ringa taxi för att kolla om transporterna är planerade som de ska för personalen som 
är ute och reser. När det gäller normer och värderingar kring hur arbetet ska utföras har 
företagets övergripande policys ett stort inflytande. I regel har personalen inte egna tankar 
och regler kring hur arbetet ska utföras för det är oftast klara och tydliga direktiv över hur 
saker och ting ska utföras. Men ibland hamnar hon i situationer där det finns utrymme för 

”Jag trivs väldigt bra. Dels är det mottagande på företaget man är på, att man är 

en av dom andra även bland de fast anställda, att man har samma förmåner. Så 

man känner sig som en fast anställd i företaget och det är inte på alla uppdrag 

man gör det.”  
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egna tankar och funderingar kring hur arbetet ska utföras. Det kan ske i form av att hon 
kommer med tidsbesparande förslag. Stödet från det inhyrande företaget är bra och det är 
positivt för henne och nämner möjlighet till flextid som ett exempel. Hon har de resurser 
som krävs för att utföra arbetet och har fått ta del av utbildningar som bekostats av det 
inhyrande företaget. Det finns inga tankar på att byta arbete. 
 
Respondenten är väldigt insatt i företagets informationskällor. Företaget ansvänder sig av 
intranät och skickar ut information på mail. I hennes arbete är det viktigt att känna till 
informationen och det kan handla om allt från att tömma kylskåpet inför semestern till 
arbetsuppgifter kring nyanställningar. Respondenten har en låg delaktighet i frågor som inte 
berör hennes arbetsuppgifter. Däremot kan hon planera sin arbetstid och sina 
arbetsuppgifter beroende på hur mycket arbetsuppgifter det är. Är det mycket 
arbetsuppgifter måste hon jobba över. Vissa arbetsuppgifter berör organisatoriska frågor 
men hon är inte delaktig i planeringen som är av organisatorisk art. Däremot har hon vissa 
arbetsuppgifter när det är omorganisation och avdelningsflyttar för då ska det utföras 
personalregisterändringar.  
 
Företaget är känt i omgivningen och är ofta med i ortspressen beroende på hur 
ordersituationen ser ut för det påverkar sysselsättningen på orten. Det kan också handla om 
etiska frågor för att företaget tillhör en vapenindustri. Företaget hävdar sig bra på den 
internationella marknaden men det är inget som påverkar henne mer än att det kan 
medföra att hon får vara kvar på sitt uppdrag. Det är ett bra samarbetsklimat på företaget 
och hon känner sig inte åsidosatt när hon kommer med förslag. På hennes avdelning är hon 
den enda som är anställd av ett bemanningsföretag.  
 
Det är skillnad på av vara inhyrd jämfört med att vara fast anställd men det fungerar bra hos 
det inhyrande företaget. Det är inte riktigt samma anställningsvillkor och förmåner som för 
fast anställda men på det nuvarande företaget är de bra på att ta konsulterna till sig som om 
det var en egen anställning. Anställda på bemanningsföretag är timavlönade och det får 
konsekvenser de år julen infaller mitt inne i veckan. Det finns ingen skillnad i 
umgängesmönstret mellan de fast anställda och de inhyrda i personalen för det finns ingen 
fler än hon som är anställd av ett bemanningsföretag. Synen på arbetet är att det ska utföras 
som det har blivit gjort förut och det är en strikt uppdelning på vem som ska göra vad. De 
kommer överens om hur problem ska lösas och mål ska uppnås och har ingen erfarenhet av 
sådana diskussioner. 

5.6.2 Bemanningsföretag 

Respondenten upplever att anställda åt bemanningsföretag sitter på två stolar men trots allt 
är arbetssituationen positiv. När hon vänder sig till bemanningsföretaget får hon hjälp, stöd 
och snabbt svar vid frågor.  
 
Båda organisationerna känns som en arbetsgivare men i slutändan så är det bara 
bemanningsföretaget som är det. På jul får hon gå på två julfester och det uppfattas som 
positivt men anställningsformen medför en hög grad av osäkerhet för henne. 
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Hon har ett engagemang till sitt bemanningsföretag men det är större till det inhyrande 
företaget.  
 
 
 
 
 
Men båda företagen är lika viktiga för henne. 
 
 
 
 
 
När det gäller normer och värderingar uttalar hon ingenting speciellt men uttrycker att hon 
är nöjd över sin anställningsform. Hon är nöjd och trygg i sin anställningsform och det kan 
bero på att hon fått vara ute på uppdrag så mycket. Det finns stöd hos bemanningsföretaget 
men hon har inte varit i den situationen att hon har varit i behov. De finns till hands om det 
skulle vara någonting. Bemanningsföretaget har en fin utbildningsresurs som är interaktiv. I 
den går det att vidareutbilda sig i olika dataprogram. Det finns inga funderingar om att byta 
bemanningsföretag för hon är mycket nöjd med företaget. 
 
Bemanningsföretaget förväntar sig att hon ska utföra sitt arbete på att bra sätt och fungera 
som en ambassadör för bemanningsföretaget. Hon har kontakt med sin kontaktperson på 
bemanningsföretaget 2-3 gånger i månaden och det handlar mycket om tidsredovisning. 
Skulle hon få problem på sin anställning skulle hon vända sig till bemanningsföretaget. Hon 
är flitig på att ta del av bemanningsföretagets informationskällor och personal aktiviteter 
och tycker att det är positivt. Det finns inget nätvärk att delta i via bemanningsföretaget men 
hon är med i fackföreningen. Respondenten är inte delaktig i bemanningsföretagets 
verksamhet att planera vad som behövs för personalen och organisatoriska frågor. 
 
Det är framförallt intranät och ett månadsbrev som förmedlar nyheter och information om 
förändringar. Det är intressant att se vilka uppdrag andra på bemanningsföretaget har. Två 
till tre gånger per år brukar de anställda i bemanningsföretaget träffas. Det brukar dels ske i 
form av en arbetsplatsträff där personalen går igenom hur ekonomin ser ut och dels en jul- 
och sommaraktivitet med middag. Omgivningen är tveksam till ett arbete på ett 
bemanningsföretag. Många tror att det är ett slavgöra, att bemanningsföretaget ringer tidigt 

”Det känner man väl alltid på korta uppdrag. Jag har varit på några som har 

varat två månader och ett uppdrag som var i tre veckor. Det är klart på de 

uppdragen, korta uppdragena, känner man den här otryggheten. Att när 

uppdraget är slut, då som när lågkonjunkturen var på sommaren 2009, då 

ramlade inte uppdragen in hos bemanningsföretaget så gick man ju utan 

uppdrag i flera veckor. Då kändes det otryggt. Vet man att man har ett uppdrag 

ett halvår framåt och att det blir förlängt, då känner man en annan trygghet. Nu 

har jag fram till årsskiftet. Minst två veckor innan anställningens slut får man 

veta om det blir förlängning.”  

”Engagemanget är inte lika stort mot bemanningsföreaget när du är ute på ett 

uppdrag jämfört mot ett företag som tar din tid och din kraft. Så har du inte 

samma engagemang emot bemanningsföretaget. Focus är på det uppdrag man 

är.”  

”Båda är viktiga för mig. Min arbetsgivare är bemanningsföretaget sedan är det 

helt klart att det uppdrag jag är på är väldigt viktigt, att det går bra för dom, att 

jag får vara kvar.”  
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på morgonen och säger att du nu ska du ut och arbeta och att det blir på olika ställen varje 
gång. Så har inte hon upplevt det.  
 

5.7 Respondent 7 tjänsteman  
Respondenten är 32 år och har studerat till ekonomieingenjör vid Mitthögskolan. Efter 
utbildningarna kom en period med arbetslöshet, kortare arbeten och praktikplatser. 2007 
kom han igång med arbete inom sin utbildning mycket av en slump.  I arbetet som 
ekonomiingenjör arbetar han med uppföljning av vissa nyckeltal och olika projekt. Det har 
även blivit ekonomiska förstudier inför vissa investeringar i maskiner. Det blir mycket arbete 
i Excel och han ser sig själv som en allt i allo på företagets kontor. Nu har han varit anställd åt 
bemanningsföretaget och sitt inhyrande företag i tre år. Det finns kopplingar mellan utfört 
arbete och tidigare utbildning. Bland annat handlar det om hur produktionen går genom en 
verkstad och produktionsteknik i form av tidsstudier. 

5.7.1 Inhyrande företag 

Respondentens funktion inom det inhyrande företaget är produktionstekniker/logistiker 
men han räknas under produktionsteknik. Han vet vad som förväntas av honom i arbetet.  

 

 

Det finns positiva och negativa faktorer i arbetet. Det positiva är att arbetet är varierande 
och så trivs han bra på sin arbetsplats och med arbetskamraterna. Det negativa är att det 
inhyrande företaget nästan förväntar sig att han ska göra underverk samtidigt som han inte 
har några befogenheter. Trots allt känns det som att han går vidare. Han är delaktig i de 
arbetsuppgifter som chefen tycker att han ska ha men han är även delaktig i andra 
frågeställningar som till exempel leveranssäkerheten. Han kan planera sin arbetstid ganska 
bra liksom sina arbetsuppgifter. Det är kopplat till en grupp människor via ett bonussystem. 
Till viss del är han delaktig i organisatoriska frågor och ingår i olika grupperingar. 

 

 

 

Men hans fasta punkt är de närmaste medarbetarna. De har stor betydelse för honom. På 
fikarasterna bryter han mönstret och fikar med de kollektivt anställda. Det beror på att han 
har mera regelbundna fikavanor än sina medarbetare. Det finns afterworkaktiviteter och 
företagsfester inom företaget. Afterworkaktiviteterna innebär att de går ut och äter en kväll 
men han deltar inte så ofta för han vill komma hem på kvällen. Dessutom har företaget en 
del informationskällor i form av informationstavlor och intranät. Det finns en gemensam syn 
på arbetet i företaget och det kommer från den nuvarande VD:n som vill se resultat direkt. 
När problem ska lösas och mål ska uppnås sker det i princip genom samtal och diskussioner 
med de närmaste medarbetarna. De kompletterar varandra ganska bra. Det inhyrande 
företaget ingår i en större koncern och koncernen har tappat marknadsandelar till Kina. Det 
leder till en viss oro. 

”Det förväntas att jag levererar rätt grejer vid rätt tid. Som tjänsteman kanske det är lite 

svårt ibland, ens jobb beror mycket på andra.”  

 

”Jag vet inte om jag tillhör någonting förutom produktionsteknik. Jag har mycket att göra 

med förbättringsarbete, den gruppen var en styrgrupp förut, planerar ständiga 

förbättringar. Det är väl den mest formella. Sen en grupp som håller på med tider för 
upparbetning, förändring av produkterna. Man arbetar mest med samma gäng om man 

funkar bra ihop och allt sånt där.”  
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Samarbetsklimatet mellan företagets olika avdelningar är lite oroligt och det beror på att det 
finns en tendens på hela företaget att en avdelning skyller på en annan avdelning när 
orsaker till förseningar eller dylikt följs upp. Engagemanget i arbetet är starkt även om det 
var större från början. På grund av den ekonomiska situationen under finanskrisen har han 
gjort många försök att genomföra ett förändringsarbete men det gick inte så bra för vissa i 
personalen ändrade inte sitt sätt att arbeta. När det gäller normer och värderingar finns det 
mallar som ska följas inom hela koncernen. Det är ovisst om all personal tittar i dem för de 
kan upplevas som krångliga. Däremot finns det lokala normer som sitter i väggarna.  

 

 

När det finns skiljda meningar mellan hur arbetet ska utföras löses situationen upp med en 
diskussion. Fungerar inte det så blandas hela hierarkin av chefer in i tur och ordning. Det 
fanns en situation när en man inte ville bära skyddshjälm. Han fick en muntlig varning, en 
skriftlig varning och först i samtal med platschefen rättade han sig in i ledet. Hos det 
inhyrande företaget har han själv ett bra stöd. När han behövde ett höj och sänkbart bord 
blev det snabbt ordnat. Det är positivt för arbetssituationen. Förutom vanlig 
kontorsutrustning behöver han folks tid när han har frågor för att kunna utöva sitt arbete. 
Det finns god tillgång till resurser men ibland stöter han på hemligstämplad information i 
arbetet med de ekonomiska arbetsuppgifterna. Han har god tillgång på utbildning och får gå 
på kurs med de fast anställda när det är någon generell utbildning och då står företaget för 
kostnaden. Samarbetsklimatet mellan fast anställd personal och anställda av 
bemanningsföretag är gott. Han har haft vissa tankar på att byta arbetsplats. Det har berott 
på att de ekonomiska tiderna har känts osäkra och att han är intresserad av att göra 
någonting annat men han har valt att stanna kvar. I omgivningen benämns företaget 
fortfarande med sitt gamla företagsnamn för det namnet lever kvar. Förut var företaget 
attraktivt för de tillämpade en högre lönesättning inom företaget jämfört med andra företag 
i staden. Det är skillnad mellan att vara fast anställd och inhyrd till ett företag. Den främsta 
skillnaden är att han inte känner sig riktigt säker om han får stanna kvar. När företaget gör 
besparingar så brukar personal förlora sin anställning, då är det de inhyrda som blir 
avskedade direkt. När det gäller arbetstiden har han inget flextidskonto till skillnad från de 
fast anställda och det innebär att han får direkt betalt för övertid. 

 

 

 

När det gäller umgängesmönstren med fast anställda umgås han bara med fast anställda för 
han är den enda som är inhyrd. Han blir bemött som en fast anställd och han känner sig som 
en sådan också.  

”Man blir ju nervös när det är röda siffror. Man går ju och funderar… ska man söka nåt 

annat eller men man vill ju även visa lojalitet på något sätt.”  

”Det som sitter i väggarna är väl att.. är det lite jobb så drar dom ner på takten. Det är 
nog kanske mänskligt. Ibland får man kommentar att man inte ska rota överallt. Man ska 

göra sitt och vara nöjd.”  

”Att vara inhyrd i ett företag är ju i princip… man känner sig inte riktigt säker. Det 
kanske man inte är om man är vanligt anställt heller men det känns som att det är extra 

känsligt när man är inhyrd för att… om dom måste göra de extrema besparingarna är 

det oftst de inhyrda som ryker direkt. Nu har jag klart mig från två omgångar men man 

har det där i bakhuvet ändå.”  
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5.7.2 Bemanningsföretag 

Det känns lite osäkert att arbeta åt ett bemanningsföretag om verksamheten skulle börja gå 
dåligt annars har han inga invändningar. Bemanningsföretaget förväntar sig att de anställda 
ska sköta sig på sina anställningar och i övrigt är det viktigt med att tidrapportera i tid. De 
negativa faktorerna med anställningsformen är att det är en oviss anställning men det 
positiva är att de kan bereda ett arbete på ett annat ställe.  

Relationen med bemanningsföretaget är bra men den är inte så personlig. Kontakten med 
den närmaste chefen på bemanningsföretaget har blivit mindre. De träffas på 
personalträffar, vid lönesamtal och när de ska ha semester. Förut kunde de komma förbi 
med en julklapp men det har dragits in. Bemanningsföretagets funktion är att stötta den 
anställde och bidra med administrativ support. Respondenten ingår inte i någon grupp via 
bemanningsföretaget men han är med i fackföreningen. Han har han ingen större kontakt 
med folk som är anställda av bemanningsföretaget för han träffar dem aldrig. Engagemanget 
till bemanningsföretaget är kopplat till engagemanget till företaget. Främst vill han 
framställa sig i en positiv dager genom att framhäva sina egna egenskaper. När han gör ett 
bra arbete får bemanningsföretaget ett bra rykte i gengäld. Trots allt är kundföretaget den 
viktigaste organisationen för respondenten för det är där han spenderar 8 timmar, dag in 
och dag ut.  Respondentens normer och värderingar är att vara så professionell som möjligt 
och försöka få bemanningsföretaget att se bra ut samt att göra sitt bästa. 
Bemanningsföretaget stöttar personalen genom att erbjuda hälsovårdshjälp samt reda ut 
tvister och orättvisor på jobbet. Däremot har han aldrig varit föremål för sådant stöd. När 
han arbetade som svarvare i en tidigare anställning fick han skyddsskor. Utbildningar som 
erbjuds via bemanningsföretaget är en nätbaserad utbildning. Den är lätt att få tillgång till. 
Det finns en viss delaktighet i planeringen kring vad de bemanningsanställda behöver för 
bemanningsföretaget skickar ut enkäter med frågor men han har ingen delaktighet i 
organisatoriska frågor. 

Informationskällorna är ett nyhetsbrev och ett intranät. Nyhetsbrevet handlar om hur 
företaget går och hur mycket uthyrda dom har haft i staden. Det finns också ett intranät där 
det går att läsa om vilka kundföretag det finns. Det finns inte riktiga teamworkaktiviteter 
utan det är mera personalfester. Det är en aktivitet han brukar ta del av men det blir lite 
speciellt eftersom han i regel inte känner någon där. Informationen upplevs som intressant 
och festerna kan vara bra för att de ska kunna träffa sin chef ibland. Omgivningen kan ha en 
ganska felaktig bild av bemanningsföretag.  

 

 

 

Det är irriterande för respondenten att möta den bilden hos omgivningen och försöker stå 
upp för arbetsgivaren. Det finns inga planer på att byta bemanningsföretag för han tycker sig 
ha en ganska bra lön och bemanningsföretaget är bra att ha och göra med.  

 

”Många tror att bemanningsföretag är till för att sparka folk och hyra in i stället. Vilket 

är helt felaktigt i mitt fall i alla fall. De är till för att fylla på i toppar. Så det kan finnas 

lite negativa åsikter om bemanningsföretag. Jag känner inte någon i min närhet som 

klankar ner på mig för att jag är anställd av ett bemanningsföretag. ” 
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5.8 Respondent 8 tjänsteman 
Min respondent är 38 år gammal och har en humanistisk utbildningsbakgrund. Hon har gått 
konstskola, hantverksskola, turism, försäljning och senast inköpsutbildning via Kvalificerad 
Yrkesutbildning. När det gäller tidigare yrken har hon haft många yrken inom ramen för sina 
utbildningar till exempel reseledare, guide, florist och säljare. Hon har varit anställd hos 
bemanningsföretaget sedan sommaren 2010 i samband med den nuvarande anställningen 
som inköpare. Det är en mycket stor koppling mellan inköpsutbildningen och de nuvarande 
arbetsuppgifterna. 

5.8.1 Inhyrande företag 

Hennes funktion hos det inhyrande företaget är strategisk inköpare. Företagets 
förväntningar på henne är att hon ska vara en bra inköpare, ta hand om deras leverantörer, 
få bra priser till företaget samt ordna säkra leveranser. Det finns en positiv och en negativ 
sida av arbetet. Det positiva är att det är fritt under eget ansvar och att det är mycket 
kontakter med leverantörer. Det finns även inslag av problemlösning. Det negativa är att när 
det händer något negativt i företaget är det en stor risk att inköpsavdelningen blir inblandad. 
Hon trivs bra på sitt arbete för det är en bra stämning på företaget. Respondentens främsta 
grupptillhörighet är inköpsavdelningen. Den har en stark självständighet. Det sitter åtta 
inköpare i särskilda lokaler tillsammans med en inköpschef. De fungerar som en spindel ut 
mot företaget med olika knytpunkter mot olika avdelningar med vilka hon har mera kontakt 
med. Gruppens gemenskap är mycket viktig för henne och hon trivs mycket bra.  Det finns 
en viss svårighet med att vara inhyrd i funktionen som säljare på företaget. 

 

 

 

 

 

 

Hon har ett gott engagemang i arbetet och tar ansvar för om ordrarna kommer fram i rätt tid 
och etablerar en god relation med leverantörerna. Den relationen är viktig och hon är mån 
om att göra ett gott resultat i rätt tid. Det finns tydliga normer och värderingar kring hur 
arbetet ska utföras. Det är förbjudet att ta emot mutor men i övrigt är det ganska fritt. De 
måste vara trevliga och bestämda mot sina leverantörer och på bästa tänkbara vis få fram 
information till de som finns i företaget. Tillvägagångssättet är däremot upp till var och en av 
dem. Ibland finns det skiljda meningar över hur ett arbete ska utföras men det brukar lösas 
på ett bra sätt. Det beror på att den som äger problemet bestämmer vad som ska göras efter 
gemensamma diskussioner och i vissa fall kan chefen gå in och bestämma. Det finns ett gott 
stöd inom det inhyrande företaget. Min respondent brukar fråga andra när hon behöver 
hjälp och det fungerar bra. Respondenten upplever att arbetet är ganska fritt. Det betyder 
att arbetet ska utföras men hon kan i mångt och mycket påverka hur. Det är lätt att komma 
överens om hur problem ska lösas och mål ska uppnås. Det brukar vanligtvis räcka med att 
de pratar om saken. Företaget har informationskällor i form av intranät, informationsblad 
från koncernledningen och en företagstidning men hon har inte haft tid att ta del av det så 

”På den position jag är så känns det lite svårt ibland att vara det under en längre tid. För 

våran roll är att leverantörerna vill ha en relation och en fast kontakt och man bygger 

den här relationen under en ganska lång tid. När man sitter som inhyrd… Dom pockar på 
att -ska du inte ta och komma hit du har ju ersatt Helge? Den jag sitter i stället för han 

har gått hem, han har fått pension. Så dom ser mig bara som en ersättare för Helge. Nu 

är det jag som är deras kontakt och dom vill ju visa vad dom kan. Men när man sitter som 

inhyrd med en månad i stöten ungefär så då känns det inte riktigt som att det är värt 

varken för dom eller mig att jag sticker runt till Robertfors och Norge och södra Sverige 

och Tyskland. Och dra iväg till olika ställen för att se dom här leverantörerna. Den biten 

är lite svår när jag inte vet -är jag här nästa månad?” 
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mycket. Däremot har hon tagit del av de teamworkaktiviteter som företaget arrangerat. 
Företaget har ett gott rykte ute i samhället. Många gånger får hon spontana kommentarer 
om att de är trevliga på företaget vilket gör att det känns trevligt att vara stationerad hos 
dem. Det är ett gott samarbetsklimat på företaget men det kan skönjas en tendens till 
förändring åt det negativa hållet.  

 

 

 

 

Däremot är det ingen skillnad i arbetsklimatet mellan fast anställd personal och fast 
anställda. Det finns en stark önskan om att vara kvar på företaget.  

 

 

 
 
 
 
 
Det går bra för företaget bland konkurrenterna, mycket beror det på att det är lite 
konkurrens inom deras huvudområde. Däremot har hon inga tankar om vad det kan ha för 
betydelse för henne själv. Det finns likheter och skillnader mellan att vara fast anställd och 
inhyrd personal. Likheterna är att de utför samma arbetsuppgifter som en fast anställd men 
skillnaden är att de inte kan gå på alla utbildningar och möten. Det är något som kan kännas 
lite jobbigt ibland. Det hade varit lättare att leva med om hon visste att hon enbart skulle 
arbeta ett kortare tag men eftersom hon har en förhoppning om att få stanna så blir det 
ledsamt. Hon missar en hel del som hon måste ta igen senare om hon blir kvar. Det är ingen 
större skillnad på ungängesmönster mellan fast anställd personal och inhyrda för det är ett 
öppet företagsklimat där alla är välkomna oavsett ålder, kön, inhyrd eller fast anställd.  
De resurser hon behöver i arbetet är mest kontorsutrustning. Den enda resursen som kan 
vara svår att tillgå är andras tid när hon frågor om hjälp. Hon har inte tillgång till utbildning 
rent generellt men i samband med att företaget får en ny ägare kommer hon att vara med i 
den sammanslagningsprocessen. Respondenten är mycket delaktig i arbetet i sin egen roll 
som inköpare men finns även med på andra ställen i företaget. De har förgreningar ut åt alla 
håll i företaget och blir därmed delaktiga i många saker. Däremot har hon ingen delaktighet i 
organisatoriska frågor. 

5.8.2 Bemanningsföretag 

Hon har enbart positiva erfarenheter av att arbeta på ett bemanningsföretag. Det finns 
ingen erfarenhet av att hoppa runt till olika arbetsgivare som hon har gjort tidigare i sitt 
yrkesliv. Till den största delen beror det på att bemanningsföretaget kunde bereda henne ett 
arbete. Hon har även en uppfattning om vad bemanningsföretaget förväntar sig av henne. 
Hon ska sköta sig snyggt och uppfylla kundernas önskemål. Hon är bemanningsföretagets 

”Jag tycker det är jättebra, naturligtvis med personliga variationer men överhuvudtaget 

så är det precis samma sak där som med allting annat, det genomsyras av det här att – 

tillsammans är vi starka, tillsammans når vi fram. Till viss del håller väl det på att 

stramas upp lite grand. Att du gör din bit och sen litar du helt enkelt på att dom andra 

gör sitt och brinner det på sidan om är det inte din ensak. Det är dom som har varit med 

länge är väl lite oroade över den utvecklingen och det kan jag tycka är skittrist.”  

”För det första är jag dödligt less på att hoppa runt för jag har varit diverse arbetare 

höll jag på att säga. Jag har haft en fyra fem arbetsplatser jämt i hela mitt liv. Jag har 

aldrig haft en semester i hela mitt liv. Jag har alltid jobbat. Det mesta emot timmar i 

stort sett. Det är ett kraftigt drivande mål att jag vill ha en fast plats med ett alldeles 

eget skrivbord som är mitt för överskådlig tid och en egen semester. Då vill jag 

naturligtvis helst ha det på ett företag som är väldigt trevligt och det här uppfyller alla 

kriterier. Jag skulle gärna va kvar här.” 
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ansikte utåt så allt hon gör reflekteras tillbaka mot dem. Det finns positiva och negativa 
faktorer med att arbeta åt ett bemanningsföretag. Det positiva är att det bereds tillfälle att 
se många olika arbetsplatser och är personen flexibel är det inget problem. Negativt är att 
det kan bli påfrestande att inte veta. Det finns inte arbetskamrater på samma sätt som vid 
en anställning åt ett företag. Relationen till bemanningsföretaget är bra och de är mycket 
bra på att hjälpa till om det behövs.  

Personalen på bemanningsföretaget har mest en praktisk och administrativ funktion för 
respondenten. De har varit behjälpliga av att hon fick arbete hos företaget. Hon ingår inte i 
någon gruppering via bemanningsföretaget men är en passiv medlem i fackföreningen. Hon 
har ingen som helst kontakt med andra personer som är anställda av bemanningsföretaget 
och det beror på att de inte träffas över huvudtaget. Respondenten är inte delaktig i 
bemanningsföretagets verksamhet liksom i organisatoriska frågor. Engagemanget till 
bemanningsföretaget är obefintligt eftersom de i stort sett inte har så mycket med varandra 
att göra. Däremot är engagemanget mycket högt hos det inhyrande företaget. Det inhyrande 
företaget är den viktigaste av organisationerna och det beror på att hon varit där den största 
delen av tiden. Som personal åt ett bemanningsföretag har hon samma normer och 
värderingar som för det inhyrande företaget, nämligen att göra sitt bästa. Hon känner att 
hon har stöd av personalen på bemanningsföretaget även om hon inte behöver det i 
nuläget. Hon behöver inga resurser från bemanningsföretaget för att kunna utföra sitt 
arbete. Det är till och med så att de erbjuder utbildningsresurser som hon inte har tid att 
använda. Det finns inga funderingar om att byta bemanningsföretag men hon skulle gärna 
vilja ha en fast anställning. Bemanningsföretaget har olika informationskällor men 
respondenten har inte använt dem så mycket. Det beror på att hon inte har haft tid. Hos 
omgivningen finns det en negativ klang om att arbeta hos bemanningsföretag men det är 
ingenting som respondenten berörs av. Det är inte så ofta hon kommer i kontakt med 
omgivningen till vardags så att hon störs av det. 
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6 ANALYS 
 
Analysen är indelad i tidigare kända teman. Det är identitet, gruppgemenskap, konkurrens, 

engagemang och delaktighet. Samtliga utom konkurrens är i sin tur indelade i inhyrande 

företag och bemanningsföretag. Forskningsmaterialet i dessa teman går in i varandra varför 

vissa delar av innehållet skulle kunna upplevas som en upprepning men det är nödvändigt för 

att kunna belysa de olika fenomenen så bra som möjligt. I empirin finns ett genomgående 

tema om att respondenterna arbetar under osäkra förhållanden och det ledde till att jag 

diskuterade osäkerhet i slutet. 

 

6.1 Identitet 

6.1.1 Inhyrande företag 

Samtliga respondenter talade om sin egen arbetsgrupp som om den vore mycket nära och 
det tolkar jag som att det finns en identifikation i botten med arbetsplatsen. Det skulle 
kunna kallas för en lokal identifikation. Enligt Ruvolo (2004, s. 164 – 165) kan det bero på att 
arbetsgruppen ligger närmast den dagliga verksamheten och enligt Meyer, Becker & Van 
Dick (2006 s. 674 – 675)kan det bero på att de träffas oftare. Tre arbetare, respondenterna 
1, 2 och 3 har bytt arbetsgrupp ett par gångar och för två av dem fick fikagruppen större 
betydelse medan en av dem uteslöt fikarasterna helt för att kunna ta en större rast under 
lunchen. De bildade en egen fikagrupp där deltagarna kommer från olika grupper som var 
avskiljd från arbetsgruppens fikasammanhang. Den fikagruppen är en gruppformation med 
en multipel bas. Fenomenet bekräftas av teorin för en individ kan få sin identitet via en 
lunchgrupp (Ashforth & Mael, 1989, s 21 – 22, 29). Även om det finns en skillnad bland mina 
respondenter i identifikationen så har de det gemensamt att identifikationen med 
organisationen sker för att de ska få bättre självförtroende och ta del av gruppens framgång 
enligt Ashforth & Mael (1989, s 21 – 22, 29).  

Respondenterna har positiva associationer till sina arbetsplatser. De berättar att de gärna vill 
vara kvar och försöker göra sitt yttersta för att tillfredsställa arbetsgivaren. Alla vet vad 
arbetsgivaren förväntar sig av dem i arbetet. Enligt Dutton (1994) är det viktigt för deras 
beteende på arbetsplatsen och det är något som höjer den organisatoriska identiteten enligt 
Wan-Huggins, Riordan, & Griffeth (1998, s. 742).  

Det finns ingenting som talar för att arbetet återspeglar deras personliga intresse men 
däremot är det många av mina respondenter som arbetar i grupp. Här är det en skillnad 
mellan arbetare och tjänstemän. Arbetarna arbetar överlag i grupp och tjänstemännen 
arbetar självständigt inom en avdelning. Förmodligen har arbetarna upparbetat en vana att 
arbeta i grupp vilket kan främja grupputövande och det är något som Mael & Ashforth 
(1995,s. 328) har funnit i andra gruppers beteende.  

Majoriteten av mina respondenter arbetar i verksamheter som har en god status ute i 
samhället medan två av dem känner till att verksamheten har en lägre status. Det är 
respondent tre som är arbetare och respondent fem som är tjänsteman.  En positiv status 
stärker identiteten genom att det indikerar på en bekräftelse medan det motsatta får en 



53 

 

omvänd inverkan enligt Dukerich, Golden & Shortell (2002, s.527). Respondent tre har 
beslutat sig för att byta arbete och denna erfarenhet kan spela in i beslutet att byta arbete.  

Samtliga respondenter har ett intresse för organisationens förhållanden och tar del av de 
olika informationskällorna. Enligt teorin ökar det personalens självbild och identitet. Det 
leder till att personalen stannar kvar längre och till en bättre produktion (Wan-Huggins, 
Riordan, & Griffeth, 1998, s. 742). Rent generellt brukar den typen av information inte vara 
riktad mot inhyrd personal men detta är ett tecken på att gränserna mellan 
personalgrupperna mjukas upp och kan hända beror det på en ökad medvetenhet om hur 
viktigt det är i verksamheten. Det är även något som respondent nummer två och åtta tar 
upp.  

Responden nr 6 har en komplex social identitet beroende på att hennes identitet sträcker sig 
över det inhyrande företagets organisation. Detta kan lindra personens oro och underlätta 
för att byta arbetsgrupp inom företaget enligt teorin (Ruvolo, 2004, s. 164 – 165). 

6.1.2 Bemanningsföretag 

Respondenterna finns i en situation där de har en organisatorisk tillhörighet till det 
inhyrande företaget och deras arbetsgivare, bemanningsföretaget, på samma gång. 
Dubbelheten indikerar på att det är en nästlad identitet. (Ruvolo, 2004, s. 164 – 165) Jag har 
funnit att personerna identifierar sig till det inhyrande företaget för att det är den enhet som 
ligger närmast den dagliga verksamheten och det är något som Ruvolo (2004, s. 164 – 165) 
talar om. Bemanningsföretagen å sin sida har en frekvent kontakt med sin personal. 
Dessutom är bemanningsföretaget personalens arbetsgivare och det går aldrig obemärkt 
förbi. Det leder till att det finns en identifikation till bemanningsföretaget också. Frågan är 
hur stark identifikationen är till bemanningsföretagen.   

Personal anställda av bemanningsföretag har inte samma anställningsvillkor som fast 
anställd personal. Det är en form av intern olikhet och differentiering. Samtliga som har 
erfarenhet av olikheterna har upplevt det som negativt. I detta sammanhang finns det ingen 
skillnad mellan arbetare och tjänstemän men det är något som bekräftar vad Bartel & 
Dutton (2001, s 115) har kommit fram till om att personal som är anställda på sådana villkor 
inte får samma förmåner som de som är anställda av kundföretaget.  

Fördelarna med att arbeta åt ett bemanningsföretag är att de har fått ett arbete men när det 
gäller de negativa sidorna av arbetet så överskuggas det av att det finns en risk att få lämna 
anställningen med ett kort varsel. Det är respondenterna 2, 3, 4, 7 och 8. Det finns ingen 
skillnad mellan arbetare och tjänstemän. Den här risken att förlora sitt arbete med kort 
varsel är något som borde dra ner graden av organisatorisk identifikation och det bekräftas 
av att flera stycken vill byta sina anställningsförhållanden till en fast anställning. Enligt 
Dutton (1994) så påverkas en persons agerande beroende på hur personen tänker om den 
egna organisationen vilket bekräftar min egen fundering.  

I samtliga fall finns det erfarenheter av att arbete åt bemanningsföretag har en låg status i 
samhället och det torde ha en negativ påverkan på den organisatoriska identiteten. Enligt 
Dukerich, Golden & Shortell (2002, s.527) är det en faktor som spelar in för personalen. Det 
skulle kunna förklaras av att personalen är känslig för det inhyrande företagets status. Status 
är något som Bergman, Chalkley & Watrous-Rodriguez (2008, s. 60) diskuterar ur ett etniskt 
perspektiv men jag använder resonemanget analogt.  
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Samtliga respondenter försöker hjälpa upp bemanningsföretagen till en bättre status genom 
att förstärka dess rykte ute i samhället. Detta fenomen är en indikation på den 
organisatoriska identiteten trots allt är god enligt Wan-Huggins, Riordan, & Griffeth (1998, s. 
742) men mycket tyder på att identifikationen är större till det inhyrande företaget. Enligt 
Cooke, Hebson & Caroll (2005, s. 194) kan skillnaden i identifikation även bero på att 
möjligheten till karriär kan variera inom organisationerna. Respondent nr 2 och 8 nämner en 
förhoppning om att få fast anställning hos det inhyrande företaget. Respondent 5 fick en fast 
anställning genom sin tid hos bemanningsföretaget och uttrycker sin tacksamhet. Min 
tolkning är att detta är en faktor att räkna med i detta sammanhang. 

6.1.3 Sammanställning 

Respondenterna har en nästlad identitet i förhållande till bemanningsföretag och inhyrande 
företag. Det finns en identifikation till båda organisationerna men den är något större för det 
inhyrande företaget. Däremot finns det skillnader i form av att det enbart är ute hos det 
inhyrande företaget som respondenterna finns med i gruppformationer. En annan skillnad är 
att majoriteten av de inhyrande företagen har en god status i samhället medan det för 
bemanningsföretagen är det omvända. Hos de inhyrande företagen pågår det en positiv 
process genom att olika informationskällor blir riktade till inhyrd personal i större 
utsträckning. Ute i samhället finns det negativa uppfattningar om att arbeta åt ett 
bemanningsföretag och det beror på att det är känt att personalen kan bli avskedad med 
kort varsel vid låg orderingång och att de anställda har andra anställningsavtal än fast 
anställd personal. 

 

6.2 Gruppgemenskap 

6.2.1 Inhyrande företag 

Enligt respondenterna är det inte någon skillnad mellan att vara anställd på 
bemanningsföretag eller vara fast anställd när det gäller själva yrkesutövandet. Men när det 
gäller gruppgemenskap ser respondenterna 2, 3, 5 och 7 en skillnad i anställningsvillkoren. 
Det är en tydlig form av social kategorisering och det orsakar att det blir svårt för de inhyrda 
att ha samma sociala identitet som de fast anställda. Det lägger grunden för en formation 
mellan personalgrupperna i termer av ingrupp- och utgruppformationer i enlighet med Hogg 
& Abrams (1998, s. 21).  

Samtliga har genomgått en kategorisationsprocess ute på sina arbetsplatser och det innebär 
de blivit mycket präglade av sin arbetsplats och sina arbetsgrupper. Enligt Leary (1990, s. 
223) är det en mänsklig drift att försöka bli inkluderad i en grupps gemenskap eller få en 
högre grad av inkludering. Personer som inte finns med i sådana sammanhang kan utveckla 
en mental ohälsa.  

Respondent nr 3 arbetar på ett företag där det finns en differentiering men verkade bli 
accepterad av de fast anställda ändå. Det kan hända att den personen har en sådan läggning 
som inte bryr sig så mycket men man skulle också kunna tänka sig att den personen fått en 
acceptans bland de fast anställda och tagit till sig deras värderingar och beteendemönster. 
En sådan utveckling är högst tänkbar för tidigare forskning har sådana erfarenheter enligt 
Hogg & Abrams (1998, s. 74). Denna följsamhet medverkar till en rörelse från en kategori till 
en annan kategori och den kan tänkas uppkomma genom en stark önskan att bli fast 
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anställd. Samma person var även den ende som såg att det fanns en skillnad mellan arbetare 
och tjänstemän. Det är svårt att veta vad den insikten beror på men man skulle kunna tänka 
sig att det är en reflektion som kommer när man har arbetat ett längre tag eller tagit till sig 
de fast anställdas prototyp. Enligt Hogg & Abrams (1998, s. 74) följer individer gruppens 
beteende för att få en vid acceptans inom en grupp. Personen skulle mycket väl ha 
genomgått en sådan process men i identifikation med en annan grupp än den egna.  

Av samtliga respondenter så är det bara en som vittnar om att den inhyrda personalen bildar 
en ingrupp i enlighet med Hogg & Abrams (1998, s. 21) teori medan de på andra 
arbetsplatser inte är så renodlade. Orsaken till detta är att det inte fanns fast anställda i 
arbetsgruppen. Dessutom hade fackföreningen motsatt sig en inblandning av fast personal 
för att arbetet var för tungt. Detta är en tydlig kategorisering och differentiering från 
arbetsledningens och fackföreningsrörelsens håll. Nu är den arbetsgruppen homogen och 
har en stor skillnad i förhållande till arbetsgrupper med fast anställda. Likheter och skillnader 
är något som ligger till grund för en social kategorisering (Hogg & Abrams, 1998, s. 21). Trots 
detta har personalen stannat kvar på arbetsplatsen i större utsträckning än vad man tidigare 
varit van vid därför att stämningen inom gruppen är mycket god. Det betyder att gruppen är 
mycket tydlig och framträdande för det står emot olika problem enligt Van Dick, Lemmers, 
Stellmacher, Tissington & Wagner (2009, s. 622, 623). De har med stor säkerhet utvecklat en 
gemensam prototyp som ligger till grund för gemensamma attityder och åsikter enligt Hogg 
& Abrams (1993, s. 186). Av den anledningen skulle man kunna tänka sig att arbetsgruppens 
gemenskap väger tyngre än skillnader i anställningsvillkoren.  

Även tjänstemännen, respondenterna 5, 6, 7, 8, har genomgått en identifikationsprocess 
med sina arbetsgrupper men det ser annorlunda ut beroende på att de arbetar under större 
självständighet tillsammans med andra gruppdeltagare, dessutom arbetar de närmare den 
ledande delen av företaget. Gruppklimatet präglas av en fortgående identitetsprocess där 
personernas osäkerhet minimeras. Detta är något som gruppdeltagarna mår gott utav och 
enligt Hogg & Abrams (1993, s. 186) sker det med hjälp av uppbyggnaden av den 
gruppgemensamma prototypen. Det betyder att de alla acklimatiserar sig inom var sin 
gruppformation och de ger alla sken av att ha ett gott fäste inom sin grupp. Arbetarna, 
respondenterna 1, 2, 3 och 4, utför mycket extraarbete och det skulle kunna bero på att de 
tillhör väldigt tydliga grupper och att det lett till att de fått en högre identifikation till sin 
grupp. Detta är något som van Dick, Wagner, Stellmacher & Christ (2005, s. 273 och 282) har 
funnit i sina egna studier. I denna undersökning skulle man kunna tänka sig att det kan ligga 
någonting i detta för dessa respondenter har relaterat mycket till sina grupper. De är 
samtliga arbetare och det kan bero på att dessa grupperingar har en intensivare 
indentifikationsprocess. 

6.2.2 Bemanningsföretag 

I min undersökning fann jag att mina respondenter hade en stark gruppgemenskap med 
bemanningsföretaget trots att de inte träffades så ofta. Några av bemanningsföretagen har 
haft som rutin att åka ut och besöka sina anställda men det har skett en förändring inom det 
området och numera är det bara ett av företagen som gör det. När bemanningsföretaget 
åker ut och besöker sin personal så drar jag den slutsatsen att kopplingen till 
bemanningsföretaget i form av en ingrupp förstärks. Detta aktiverar 
identifikationsprocessen. Gruppsammanhållningen och engagemanget till organisationen 
förstärks enligt Ashforth & Mael (1989, s.34). Trots förändringen får respondenterna det 
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stöd de behöver av bemanningsföretagen men det verkar som om det var ett uppskattat 
inslag av dem som hade den relationen förut. Orsaken till att förändringen har gått bra kan 
vara att bemanningsföretaget utgör en tillräckligt trygg bas för personalen i dess egenskap 
som ingruppens kärna. 

Det är en stabil kontakt med bemanningsföretagen och det skulle kunna förklaras av att 
individer identifierar sig utifrån sin grupp och sin gruppgemenskap enligt Ashforth & Mael 
(1989, s.34). Respondenterna har skiljda erfarenheter av att träffa andra personer anställda 
av bemanningsföretag. Arbetarna arbetar på arbetsplatser där det finns ett flertal anställda 
från bemanningsföretag och tjänstemännen arbetar på arbetsplatser där det enbart finns 
någon enstaka. Ingen av dem tyr sig till varandra så att de bildar grupperingar i form av en 
ingrupp enligt Hogg & Abrams (1998, s. 21) förutom i det sammanhang som jag nämnde 
ovan om respondent nr 4 där en grupp personal från bemanningsföretag tyr sig till varandra 
för att det inte finns några fast anställda med.  

Andra grupperingar kan ha stor betydelse för identifikationsprocessen och facklig anknytning 
är ett exempel på det. I den här undersökningen är anslutningen inte så stor och andelen 
passiva medlemskap är betydande. En respondent sticker ut och hävdar att fackföreningen 
är emot att hon arbetar övertid i den utsträckning hon gör. Hon har planer på att gå ut ur 
facket i framtiden. I det fallet följer hon inte fackets prototyp för att få en acceptans av den 
gruppen i enlighet med Hogg & Abrams (1998, s.174) utan hon prioriterar andra syften. Det 
faktum att hon överväger att gå ur facket tyder på att hon har en annan 
identifikationsprocess. Fackföreningen är en möjlig ingrupp som erbjuder stöd och beskydd. 
Rent generellt har bemanningsföretaget en mera administrativ funktion. Respondent 4 med 
en arbetsledande funktion upplever att bemanningsföretaget fungerar som en 
personalavdelning och det beror på att han har en samordnande funktion som inbegriper 
mycket personalfrågor. 

6.2.3 Sammanställning 

I de inhyrande företagen har arbetare erfarenhet av grupperingar i arbetet till skillnad från 
tjänstemännen. I ett fall har de inhyrda bildat en ingrupp. Grupperingarna har medfört att de 
anställda fått en hög identifikation till sin grupp och det har lett till att de utför mera 
extraarbete. Tjänstemännen har inte den formen av erfarenheter för de har mera 
självständiga arbeten och arbetar närmare den ledande delen av organisationen. När det 
gäller bemanningsföretagen finns det inga egentliga grupperingar för de träffas inte så ofta. 
Däremot finns det en stark grupptillhörighet till bemanningsföretaget. Gruppen arbetare har 
större erfarenhet än tjänstemännen av att arbeta tillsammans med inhyrd personal. 

 

6.3 Konkurrens 
I den här undersökningen är samarbetsklimatet oroligt hos två respondenter. Hos det ena 
företaget, enligt respondent nr 5, finns det en koppling till att verksamheten nyligen har 
startats upp och de inte riktigt har hittat sina roller ännu. Hos det andra företaget, 
respondent 7, är samarbetsklimatet oroligt mellan de olika tillverkande avdelningarna och 
det sammanfaller med att företaget ingår i en koncern som går dåligt just nu. Gruppen 
kommer till korta i konkurrensen på marknaden och det är högst troligt att det orsakar eller 
förstärker oron i personalgruppen eftersom det minskar deltagarnas självförtroende enligt 
Brewer (2001, s. 9 – 10). Det innebär att gruppen blir negativt särskild i förhållande till andra 
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grupper och förlorar ett gott självförtroende. Grupper jämför sig med varandra för att se hur 
den egna gruppen positionerar sig jämfört med de andra. (Hogg & Abrams 1998, s. 22 – 23) 
Båda respondenterna är tjänstemän men jag kan inte se något mönster i jämförelse med 
arbetare.  

Det finns de som nämner att det finns eller har funnits grupperingar där det uppstått 
gruppbildning med inslag av differentiering mellan fast anställda och inhyrda. Det är 
respondent 1, 2 och 4. De är samtliga arbetare och arbetar inom gruppkonstellationer. Det 
verkar som om det finns en skillnad mellan arbetare och tjänstemän när det gäller de här 
erfarenheterna och det kan bero på att tjänstemännen har mera självständiga arbeten. De 
utgör en annan kategori och har genomgått en annan form av kategorisationsprocess. Det 
finns en samstämmighet i respondenternas erfarenhet av differentiering i form av att det 
berott på den ordinarie personalens rädsla och att det orsakat att den inhyrda personalen 
inte blev insläppta i gemenskapen. Enligt Brewer (2001, s. 9 – 10) pågår det en konkurrens 
till andra grupper. Den egna gruppen favoriseras och det görs ansträngningar för att den ska 
komma till fördel enligt (Hogg & Abrams 1998, s. 53). Det är viktigt att deltagarna ska bli 
differentierade utifrån sina styrkor och få en positiv identitet relativt de andra i omgivningen 
(Hogg & Abrams 1998, s. 22 – 23).  

Respondent nr 4 säger att grupperingarna försvann när de fast anställda inte behövde vara 
rädda om sina anställningar och respondent nr 2 berättar att det beror på att det är 
löneskillnader till de inhyrdas förmån. Den inhyrda personalen upplevdes som mindre 
hotfulla och det ledde till att konkurrensbeteendet avtog hos den fast anställda personalen 
något som bekräftas i Hogg & Abrams (1998, s. 22 - 23) teori. För övrigt är det ett gott 
samarbetsklimat som respondenterna vittnar om. Två av respondenterna, nr 6 och nr 8, 
sticker ut och berättar om ett inhyrande företag som går bra bland sina konkurrenter och 
där det inte finns någon differentiering bland de anställda, dvs. konkurrensen är låg. De vill 
även stanna kvar på sina arbeten i framtiden.  

Fyra av respondenterna har funderingar om att byta arbete varav en redan har bytt. Det är 
respondent 1, 3, 4 och 7. De övriga talar i positiva ordalag om sitt arbete och önskar få vara 
kvar. Det finns ingenting som tyder på att de har tagit på sig en negativ social identitet men 
det finns en övervikt bland arbetarna och en orsak skulle kunna vara att de strävar efter en 
anställning där differentieringen är lägre och en annan orsak kan vara att de inte behöver 
oroa sig för att förlora sitt arbete med kort varsel. Det överensstämmer med Hogg & Abrams 
(1998, s. 55-56) som talar om att det är vanligt att människor söker sig till någonting som är 
bättre.  

6.3.1 Sammanställning 

Inom två arbetsgrupper är det en hög konkurrens beroende på att gruppformationen är 
instabil i ett fall och att det finns en tydlig osäkerhet kring lönsamhet i ett annat fall. Det 
finns även tendenser av differentiering mellan fast anställd personal och inhyrd personal 
beroende på de fast anställdas oro. I de fall där det förekommer differentiering mellan fast 
anställd personal och inhyrd personal påverkas klimatet avsevärt. För övrigt är det en stabil 
situation i arbetsgrupperna. Det finns starka kopplingar mellan differentiering och att inhyrd 
personal vill byta arbete. Orsaken är att de vill ha en tryggare anställningssituation. I två fall 
är konkurrensen låg. 
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6.4 Engagemang 

6.4.1 Inhyrande företag 

Samtliga respondenter tillhör olika grupperingar men två av dem ingår i grupper där normer 
och värderingar inte går ihop så att det blir rollkonflikter. Det är respondent nr 5 som har ett 
mångårigt förflutet som facklig medlem och som fackligt förtroendevald. Den andra 
respondenten är nr 7 som vittnar om en antydan till en konflikt mellan arbetsledningens 
normer och arbetarnas inre gruppliv och dess normer och värderingar. I detta fall är 
respondenten tjänsteman och bara åskådare till problematiken men det är ett exempel på 
rollkonflikter som man kan läsa om i teorin Ashforth & Mael (1989, s 21 – 22, 29); Cooper-
Hakim (2005, s. 242). En tillvaro utan rollkonflikter skulle kunna ses som balanserad både vad 
gäller mängden grupptillhörigheter och vad gäller den interna situationen i det inhyrande 
företaget. 

Enligt Ashforth & Mael (1989, s 21 – 22, 29) påverkas ett engagemang av om deltagare 
känner till de normer och värderingar som finns i en gruppering. Det är enbart respondent nr 
5 som arbetar som personalchef som inte kände till dem. Det skulle kunna förklaras med att 
verksamheten är så pass ny att de inte har hunnit stabilisera den inre verksamheten. I det 
stora hela är respondenterna informerade och har utvecklat en känsla för sin arbetsplats. 
Vidare när det finns skiljda meningar om hur arbetet ska utföras brukar det oftast lösa sig 
med hjälp av diskussioner och insatser av arbetsledningen. Denna form av problemlösning 
skulle kunna ses som en stabilisator för gruppklimatet. Den enda som inte hade erfarenhet 
av sådana situationer var respondent nr 4 vilken arbetade i rollen som arbetsledare och han 
hade goda kontakter uppåt i hierarkin. Man skulle kunna tänka sig att det har inverkat. 
Respondenterna är även samstämda när det gäller möjligheten att komma med tankar och 
idéer kring hur arbetet ska utföras. Det tyder på att det finns en öppenhet och avslappnat 
förhållningssätt mot dem som personalgrupp. 

Samtliga respondenter lyfter upp det dubbla engagemanget till ett inhyrande företag och ett 
bemanningsföretag och det är något som jag kommer att gå in på närmare under 
engagemang under avsnittet för bemanningsföretag.  De kände stöd av sin arbetsledning hos 
det inhyrande företaget och samtliga utom respondent nr 2 hade lätt att få tillgång till 
nödvändiga resurser. Det var en person med ett mycket högt engagemang i arbetet och det 
skulle kunna tyckas vara mycket motsägelsefullt men det kan förklaras av att den personen 
hade ett mycket stort stöd hos sin arbetsledare. Det visar att de inhyrande företagen har en 
stöttande karaktär och en stor medvetenhet om dess betydelse. Arbetsledarens roll och 
tillgång till adekvata resurser är mycket viktigt för ett gott engagemang i en verksamhet 
enligt Benson (1998).  

Det finns respondenter som har funderingar på att byta arbete men det fanns ingenting i 
undersökningen som tydde på att deras engagemang var mycket lågt. Ett lågt engagemang 
kan leda till att personalen letar ett annat arbete enligt Cole & Bruch (2006, s 585). Av dem 
som har haft funderingar på att byta arbete har engagemanget inte varit anmärkningsvärt. 
Respondent nr 7 vittnar om att engagemanget sjunker när det går dåligt för företaget. Det 
uppstår frågor hos den enskilde om huruvida personen får vara kvar och vad personen kan 
bidra på för sätt för att hjälpa företaget. Det är han ensam om att föra upp till ytan och det 
kan vara ett tecken på en stark identifikation till organisationen enligt Cole & Bruch (2006, s 
585). Det kan också vara ett tecken på att organisationen har större betydelse än den 
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personliga upplevelsen av yrket enligt Porter, Steers, Mowday & Boulian (1974, s. 608). I en 
sådan situation är det vanligt att människor lämnar sin grupp för att hitta en som passar 
deras identitet bättre, för att rädda det egna självförtroendet från en negativ utveckling 
enligt Hogg & Abrams (1998, s. 55-56).   

Enligt Meyer & Allen (1991, s. 83) finns det tre olika engagemang. Det är svårt att särskilja 
dem i undersökningen men min bedömning är att respondent nr 7 kan ha ett normativt 
engagemang beroende på att han har en stor grad av lojalitet till det inhyrande företaget 
under dessa tider när det går dåligt för företaget. De övriga har enligt min bedömning ett 
fortgående engagemang för de har ett uppdrag som skulle kunna ersättas.  Mycket tyder på 
att majoriteten av respondenterna har sitt engagemang i den lilla arbetsgruppen. Det är bara 
respondent nr 6 som uttrycker en företagskänsla och det skulle kunna tyda på att hon har ett 
engagemang i organisationen i stort. Orsaken till att det är en övervikt för engagemang till 
den lilla arbetsgruppen kan vara att de utgör en konkret formation och att det praktiska 
arbetet sker där enligt Riketta & van Dick (2005 s. 504). Här finns ingen skillnad mellan 
arbetare och tjänstemän för de vistas alla en grupptillhörighet i någon form. Däremot är det 
intressant att det är en tjänsteman som uttrycker en företagskänsla. Kan hända är 
tjänstemän närmare företagets inre dynamik. 

6.4.2 Bemanningsföretag 

Mina respondenter tillhör flera grupperingar, bemanningsföretag och inhyrande företag. Det 
kan vara ganska vanligt enligt Cooper-Hakim (2005, s. 242). Samtliga respondenter utom 
respondent nr 8 har ett stort engagemang i sina bemanningsföretag. Denna respondent har 
en förhoppning om att få vara kvar hos sitt inhyrande företag och säger själv att kontakten 
inte är så stor med bemanningsföretaget. De övriga respondenterna vittnar om att 
engagemanget till de två organisationerna är svår att särskilja men det är en stor övervikt på 
det inhyrande företaget för det är på den platsen de vistas under sina arbetsdagar.  

När det gäller vilket av företagen som är viktigast så var det ett svårt övervägande för mina 
respondenter. Flera stycken svarade det inhyrande företaget. Enligt teorin tyder det på att 
det indikerar på att det finns ett ännu större engagemang till bemanningsföretaget enligt 
Benson (1998). Det fanns även de som valde bemanningsföretaget. Dessa två organisationer 
hänger ihop och är ihopkopplade med varandra och förmodligen orsaken till att både 
bemanningsföretaget och det inhyrande företaget är viktiga organisationer för dem. En 
tänkbar orsak kan vara att respondenterna är beroende av organisationerna på samma gång. 
Utan den ena organisationen har de inte den andra. Även om det förhåller sig på så sätt gav 
frågornas formulering en indikation om vart engagemanget fanns på ett tydligt sätt. Av 
Meyer & Allen (1991, s. 83) tre olika engagemang kan jag se en antydan till ett fortgående 
engagemang hos dem alla. Det beror på att det är tillgången till arbete som styr bindningen 
till bemanningsföretagen. 

Relationen mellan den inhyrda personalen och bemanningsföretagen har karaktären av 
ömsesidighet. De anställdas normer och värderingar präglas av att de försöker göra sitt 
bästa. Bemanningsföretagen är bra på att stötta sin personal och erbjuder olika tjänster 
utöver de resurser som är kopplade till det inhyrande företaget. Samtliga respondenter är 
nöjda. Enligt Benson (1998) är resurser mycket viktiga för engagemanget till en arbetsgivare. 
Kontakten med bemanningsföretaget är personlig till sin karaktär och där har personalen på 
bemanningsföretagen lyckats för arbetsledarens roll är mycket viktig för ett gynnsamt 
engagemang enligt Benson (1998).  Ingen har haft planer på att byta bemanningsföretag 
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utan alla har varit nöjda. Det skulle kunna bero på att det är ett gott engagemang till 
företaget enligt Cole & Bruch (2006, s 585). 

6.4.3 Sammanställning 

Det är ett stort engagemang till både de inhyrande företagen och bemanningsföretagen på 
samma gång och det beror på att det är en sammankoppling mellan de två organisationerna. 
Engagemanget är främst av normativ och fortgående art. Det finns en mindre erfarenhet av 
rollkonflikter i arbetet hos de inhyrande företagen och det är en god kännedom om 
arbetsplatsens normer och värderingar hos båda organisationerna. Båda organisationerna 
ger personalen ett gott stöd.  

 

6.5 Delaktighet 

6.5.1 Inhyrande företag 

I min studie fann jag att de flesta kunde planera sina arbetsuppgifter och sina arbetstider. 
För några av respondenterna skedde det i mindre skala. När personalen känner en 
delaktighet så ökar motivationen och prestationen i en organisation enligt Prati, McMillan-
Capehart & Karriker (2009, s. 412). Trots den låga delaktigheten fick jag det intrycket att de 
arbetade mycket hårt allihop och det kan bero på att de var oroliga för att förlora sitt arbete. 
Det är ingenting som har stöd i litteraturen men jag ser det som mycket troligt. Samtliga 
respondenter nämnde oron över att förlora sitt arbete i olika termer men temat var det 
samma. Den uthyrda personalen förlorar arbetet vid en konjunkturförändring inom 
företaget vilket inte den fast anställda personalen gör i samma utsträckning. En tjänsteman, 
respondent nr 5, var delaktig i organisatoriska frågor i sin roll som personalchef, trots det 
hade han en organisatorisk identitet som inte skiljde sig från de övriga och det kan förklaras 
av att han arbetade i en tid där organisationen höll på att utvecklas. Delaktighet skulle kunna 
ses som ett förtroende från arbetsledningen ur en synvinkel då det är en inbjudan till att 
vara med och delta. 

6.5.2 Bemanningsföretag 
Respondenterna har varit delaktiga kring bemanningsföretagens planering av sin verksamhet 
i mindre skala. Respondent nr 5 har fått information i samband med att han i sin tjänst som 
personalchef köpte tjänster av bemanningsföretaget. Andra har fått svara på ett 
frågeformulär för att bemanningsföretaget skulle kunna tillgodose olika behov på ett bättre 
sätt. När de har personalträffar finns det möjlighet att säga sin mening.  Det råder en form av 
öppenhet i relationen men det är en brist på delaktighet i organisatoriska frågor. Det här är 
något som skulle kunna ses som anmärkningsvärt men det har en naturlig förklaring i att 
personalen ytterst sällan har kontakt med sitt bemanningsföretag och inte finns på plats. 
Kontakten med de anställda sker utifrån de anställdas behov. Det kan hända att det är helt 
till fylles under de rådande organisatoriska formerna. Däremot skulle man kunna tänka sig 
att en högre nivå av delaktighet skulle stärka både arbetsmotivationen och prestationen 
något som Prati, McMillan-Capehart & Karriker (2009, s. 412) tar upp. Ordet öppenhet kan 
vara en bra beskrivning på denna form av samarbete med bemanningsföretagen. 

Respondenterna är mycket positiva till sina bemanningsföretag och det är något som jag har 
blivit imponerad av med tanke på att delaktigheten är något låg. Jag har en fundering om att 
det kan bero på att respondenterna har knutit an till sina handläggare på 
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bemanningsföretaget för att det är ett mänskligt behov att skapa relationer med de grupper 
där man för tillfället befinner sig enligt Baumeister & Leary (1995, s. 502 – 503) och att det 
består även om det uppstår brister i relationen. En annan förklaring är att grupptillhörighet 
består när ledarskapet är otydligt eller om det ömsesidiga beroendet saknas enligt Ashforth 
& Mael (1989, s.34) Det skulle kunna vara så att bemanningsföretaget i ett avseende utgör 
en trygg backup för de anställda varför man skulle kunna se bemanningsföretaget som en 
omfamnande verksamhet. 

När alla teman har blivit belysta har de anställdas oro och osäkerhet i anställningsformen 
blivit mycket framträdande. Samtliga respondenter utom nr fyra talar om det. Naturligtvis 
finns det fördelar med ett arbete på bemanningsföretag också. Fördelarna med att arbeta åt 
ett bemanningsföretag är att personalen har fått ett arbete och att verksamheten är 
omfamnande men när det gäller de negativa sidorna av arbetet så överskuggas allting av att 
det finns en risk att få lämna anställningen med ett kort varsel. Den senaste finanskrisen kan 
vara en bidragande orsak till intensiteten i oron. Oron är påtaglig varför jag vill lyfta upp det 
till en självständig punkt i mitt material. Jag bedömer att det handlar om en osäkerhet i 
anställningen och kallar därför problemsituationen för osäkerhet. Det är sannolikt att denna 
osäkerhet påverkar hur personerna agerar ute på sina arbetsplatser. Genom hela materialet 
finns det en grundton där respondenterna talar om hur de är rädda om sina anställningar 
och vill vara arbetsledningen till lags. Respondenterna uttrycker det på olika sätt men det 
kan handla om att inte säga nej till sin arbetsgivare och att vara mycket flexibel. Man skulle 
kunna tänka sig att detta inverkar negativt på graden av organisatorisk identitet och 
engagemanget i arbetet.  

6.5.3 Sammanställning 

Det råder en större delaktighet i arbetet hos de inhyrande företagen. Det är ett liknande 
mönster när det gäller delaktighet i organisatoriska frågor. Trots det en mycket positiv 
inställning till bemanningsföretagen och det skulle kunna bero på att personalen ser den 
organisationen som en trygg punkt i en för övrigt osäker anställningssituation. Rädslan är 
stor att förlora arbetet med kort varsel. 
 

6.6 Temabegreppen kopplas ihop med varandra 
I en grupps inre liv sker det olika processer och det kan skildras utifrån olika vinklar. Den 
enskildes subjektiva uppfattning om gruppens gemenskap är värdefull . Gruppen är den 
enskildes hemvist i tider av både framgång och misslyckanden och inom ramen för den 
utvecklas den enskilda individen. En andra vinkel är utifrån konkurrens. Inom grupper och 
mellan dem pågår det en ständig jämförelseprocess där de jämför sig med varandra för att få 
kännedom om andras synpunkter och hur den egna personen (gruppen) står sig till dem. En 
tredje vinkel är att undersöka engagemanget till den egna (de egna) organisationen 
(organisationerna). Ett känslomässigt engagemang är viktigt för att en personal ska välja att 
stanna kvar i en organisation. Dessa tre begrepp är en bra grund för att belysa hur personal 
anställda av bemanningsföretag upplever den organisatoriska tvetydigheten att arbeta åt en 
arbetsgivare och ett inhyrande företag på samma gång. 

När det gäller vilka konsekvenser den organisatoriska tvetydigheten får för den 
organisatoriska identiteten hos den anställde är det lämpligt att titta närmare på begreppet 
identitet. Individen identifierar sig med en organisation för att få ett gott självförtroende. 
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Det sker genom att individen är knuten till en grupps öde och tar del av gruppens framgång 
och misslyckande. En organisatorisk tvetydighet kan påverka utvecklingen av en 
organisatorisk identitet. Den organisatoriska identiteten påverkas av deltagarnas delaktighet 
i organisationen. Att inte känna sig delaktig kan framkalla lägre motivation. Osäkerhet skulle 
också kunna påverka graden av identitet till en organisation på grund av att det påverkar en 
stabiliserande process. 
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7 AVSLUTNING 
I detta kapitel sammanställs mitt vetenskapliga arbete och min frågeformulering blir 

besvarad. Mina grundteman finns kvar men är fördelade på respektive delfråga och det är 

ett upplägg som återfinns i min sammanfattning av teoriavsnittet 3.3. En stor del av 

materialet bekräftar tidigare teori men det finns material som kompletterar tidigare teori. 

Det är något som jag plockar upp i avsnittet för teoretiska bidrag. 

 

7.1 Slutsats 

7.1.1 Hur upplever personal anställda av bemanningsföretag den organisatoriska 
tvetydigheten att arbeta åt en arbetsgivare och ett inhyrande företag på samma gång? 

7.1.1.1 Gruppgemenskap 

I det inhyrande företaget upplever respondenterna ingen större skillnad mellan att vara 
anställd av ett bemanningsföretag och att vara direkt anställd av ett företag förutom att 
anställningsformen differentierar personalgrupperna. Det är en social kategorisering vilket 
leder till att de inhyrda utvecklar en särskild social identitet. Formationer av ingrupper och 
utgrupper uppstår enligt Hogg & Abrams (1998, s. 21). En individ visar en tendens till att ha 
utvecklat en social identitet gemensam med de fast anställda. Det är en form av rörelse av 
identifikation från en grupp till en annan och det kan bero på att personen strävar efter en 
vid acceptans enligt Hogg & Abrams (1998, s. 74). 

En viktig faktor till differentieringen är att de inhyrda kan få lämna sina anställningar med 
kort varsel. Det är ett incitament till exkludering och det kan leda till mental ohälsa enligt 
(Leary, 1990, s. 223). Studien visar ett exempel på att gruppgemenskapen är viktig vid 
differentiering. När gruppgemenskapen är stark kan det leda till att personalen stannar kvar 
på sitt företag. Det är en erfarenhet som inte finns i tidigare forskning. En sådan grupp är 
mycket tydlig och framträdande och överbrygger problem enligt Van Dick, Lemmers, 
Stellmacher, Tissington & Wagner (2009, s. 622, 623).  

Kontakten med bemanningsföretagen är inte så stor men känslan av gruppgemenskap och 
identifikationen med bemanningsföretaget är god. Bemanningsföretagen stärker upp 
gruppsammanhållningen och engagemanget genom att åka ut och hälsa på sin personal. Det 
har dock avtagit men identifikationen består och det kan bero på att bemanningsföretagen 
utgör en trygg bas som ingrupp. Det kan bekräftas av Ashforth & Mael (1989, s.34) som 
hävdar att en gruppgemenskap består även i motgång. Det är främst gruppen arbetare som 
vistas i sammanhang där det finns flera anställda av bemanningsföretag men i bara ett fall 
höll de ihop i en ingruppformation i enlighet med Hogg & Abrams (1998, s. 21).  

Gruppgemenskap och identifikationsprocessen kan även finnas inom den fackliga 
organisationen men det är inte så omfattande. En respondent har inte tagit till sig 
fackföreningens prototyp och den gruppens acceptans i enlighet med Hogg & Abrams (1998, 
s. 174) i och med att hon arbetar ovanligt mycket övertid. Det tyder på att respondenten har 
en annan identifikationsprocess. 
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7.1.1.2 Konkurrens 

Samarbetsklimatet är stabilt men i verksamheter under uppstartande kan det påverkas i en 
negativ riktning och det blir en orolig karaktär i gruppklimatet. Det finns liknande tendenser i 
verksamheter med vikande lönsamhet. Det har visat sig i två fall. Orsaken till ett sådant 
fenomen kan vara att sådana situationer framkallar ett lägre självförtroende bland gruppens 
medlemmar enligt Brewer (2001, s. 9 – 10). I förhållande till andra grupper blir gruppen 
negativt särskiljd (Hogg & Abrams 1998, s. 22 – 23). Hogg & Abrams (1998, s. 53) berättar om 
den sociala jämförelseprocessen som strävar efter att få den egna gruppen i en fördelaktig 
situation.  

Tre av fyra arbetare har erfarenhet av differentiering mellan fast anställd personal och 
inhyrda. I den tidigare forskningen finns det ingen distinktion mellan arbetare och 
tjänstemän på detta vis. Ashforth & Mael (1989, s.34) hävdar att gruppkonstellationer 
medverkar till en tydligare identifikationsprocess och det kan hända att arbetare i större 
utsträckning arbetar i gruppformationer. Tjänstemännens identifikationsprocess blir 
annorlunda för de har en större självständighet i sitt arbete och rör sig närmare den ledande 
delen av företaget. 

I de fall där det förekommer differentiering mellan fast anställd personal och inhyrd personal 
har det endast uppstått på initiativ av den fast anställda personalen. Differentieringen beror 
på en jämförelse mellan grupper och har sin grund i skillnader i anställningsvillkoren. Den 
differentierande gruppen får en positiv identitet baserad på deras styrkor (Hogg & Abrams 
1998, s. 22 – 23). Majoriteten av respondenter med erfarenheter av differentiering har 
planer på att byta arbete. Det kan bero på att personerna strävar efter ett arbete som är fritt 
ifrån detta. Enligt Hogg & Abrams (1998, s. 55-56) är det ett vanligt utfall.  

7.1.1.3  Engagemang 

Respondenterna har ett engagemang till både det inhyrande företaget och 
bemanningsföretaget och det bekräftas av Benson (1998) erfarenheter. Det beror på 
anställningsformen och att den anställde är beroende av båda organisationerna.  Av de olika 
formerna av engagemang som finns enligt Meyer & Allen (1991, s. 83) är det mycket som 
tyder på att ett fortgående engagemang vanligast för de två organisationerna. Det förekom 
ett exempel av normativt engagemang till ett inhyrande företag. Inom arbetsplatsen har 
respondenterna engagemang till olika grupperingar samtidigt och endast i undantagsfall har 
det uppstått rollkonflikter som Ashforth & Mael (1989, s 21 – 22, 29); Cooper-Hakim (2005, 
s. 242). I en situation handlade det om fackligt arbete och i ett annat fall om att den 
tillverkande personalen hade andra normer och värderingar än företagsledningen.  

När det gäller det inhyrande företaget finns det ett exempel på att engagemanget sjunker 
när ett företag förlorar sin position på marknaden. Enligt teorin kan ett sjunkande 
engagemang leda till att en person byter arbete. (Cole & Bruch, 2006, s 585) I det här fallet 
beslutade sig personen för att stanna kvar och hjälpa upp situationen för företaget. Det 
indikerar att han har en stark identifikation till organisationen och att den har en större 
betydelse än upplevelsen av situationen enligt Porter, Steers, Mowday & Boulian (1974, s. 
608). Arbetsledarens roll och nödvändiga resurser för arbetet är viktigt för engagemanget 
enligt Benson (1998) men studien visar på att arbetsledarens roll kan väga tyngre och det är 
något som inte finns att läsa i tidigare teori. Däremot är det viktigt att ha i åtanke att det 
exemplifierades av en enda respondent. En annan gynnsam faktor för engagemanget till 
organisationen är att personalen känner till arbetsplatsens normer och värderingar enligt 
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Ashforth & Mael (1989, s 21 – 22, 29). De var kända i alla fall utom en och i det särskilda 
fallet kan det bero på att verksamheten var i en uppbyggnadsfas.  

7.1.2 Vilka konsekvenser får den organisatoriska tvetydigheten för den organisatoriska 
identiteten hos den anställde? 

7.1.2.1 Identitet 

Personal anställda av bemanningsföretag har en god identifikation till både 
bemanningsföretaget och det inhyrande företaget på samma gång men den är något mindre 
till bemanningsföretaget. Det är en form av en nästlad identitet där identifikationen är 
starkast till de lokala grupperna och enligt Ruvolo (2004, s. 164 – 165) kan det bero på att en 
vardaglig kontakt har ett stor inverkan. Det finns ett liknande mönster hos 
bemanningsföretagen genom besöksverksamhet och personlig kontakt.  

Flertalet inhyrande företag hade en god status i samhället men det finns ett tydligt exempel 
om att lägre status leder till att respondenten vill byta arbetsplats. Undersökningen visade 
på att bemanningsföretagen har en lägre status. Det medför att identifikationen till 
bemanningsföretagen sjunker (Dukerich, Golden & Shortell, 2002, s.527). Samtliga 
respondenter var måna om att höja det egna bemanningsföretagets status och det pekar på 
att det finns en organisatorisk identitet enligt Wan-Huggins, Riordan, & Griffeth (1998, s. 
742).  

Arbetarna arbetade i grupperingar medan tjänstemännen hade mera självständiga yrken. De 
personer som hade en multipel grupptillhörighet identifierade sig med dem alla men 
fikagruppens gruppkonstellation fick en större betydelse i två fall och även det är något som 
inte finns att läsa i tidigare teori. I båda fallen var fikagruppen en spontan sammanslutning 
med medlemmar från olika grupptillhörigheter. 

Det förekom informationskällor i olika former och teamworkaktiviteter i bägge 
organisationsformerna vilket är mycket gynnsamt enligt teorin (Alvesson & Willmott, 2002, 
s. 621 – 624) och inom de inhyrande företagen har differentieringen börjat lindras och 
förmodligen beror det på att det finns en ökad medvetenhet om att det har en gynnsam 
inverkan på produktionen. En annan gemensam erfarenhet var att respondenterna visste 
vad som förväntades av dem. Det är mycket positivt för identiteten. (Wan-Huggins, Riordan, 
& Griffeth, 1998, s. 742) 

7.1.2.2  Delaktighet 

Delaktigheten i det inhyrande företaget varierade mellan arbetare och tjänstemän. I en 
jämförelse mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget så har de en väsentligt 
mindre delaktighet till bemanningsföretaget. Det kan innebära att det är en bättre 
motivation för verksamheten i det inhyrande företaget enligt Prati, McMillan-Capehart & 
Karriker (2009, s. 412). Samarbetsrelationen med bemanningsföretaget skulle kunna 
beskrivas som öppen i stället. 

Det är en viss skillnad mellan arbetare och tjänstemän. Tjänstemän har en något högre 
delaktighet hos det inhyrande företaget och det kan bero på att de är närmare den ledande 
delen i företaget.  Det är inte något som jag har kunnat läsa om i tidigare teori. Avvikelser 
förekom dock bland både arbetare och tjänstemän. Arbetsledande position skulle kunna 
medge en högre delaktighet. Trots arbetarnas låga delaktighet och därmed motivation 
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arbetade de mycket hårt och jag har dragit den slutsatsen att majoriteten av dem är rädda 
för att förlora sitt arbete.  

7.1.2.3 Osäkerhet 

Osäkerhet skulle kunna inverka på organisatorisk identifikation. Samtliga respondenter talar 
om att de är rädda för att förlora sin anställning med kort varsel och därmed bli exkluderade 
från gruppen. Det påverkar personalen i den riktningen att de vill byta sin anställning mot en 
fast anställning så att faran för exklusion minimeras. Dessutom arbetar de mycket hårt och 
anstränger sig för att vara trevliga och flexibla, för att vara till lags och förbättra sina chanser 
till fortsatt gruppgemenskap. Osäkerheten av den här omfattningen och dess konsekvenser 
har inte gått att läsa i tidigare teori. 
 

7.2 Teoretiska bidrag 
Enligt Ruvolo (2004, s. 164 – 165) identifierar sig individer med sin arbetsgrupp som ligger 
nära den dagliga verksamheten och förmodligen beror det på att de träffas oftare (Meyer, 
Becker & Van Dick, 2006 s. 674 – 675). En lunchgrupp kan även ligga till grund för en 
identifikation (Ashforth & Mael, 1989, s 21 – 22, 29). I min utredning fann jag att två av tre 
respondenter som har bytt grupp ofta har fikagruppen fått större betydelse i förhållande till 
arbetsgruppen. 
 
Gruppens gemenskap är viktig för en gruppmedlem. Samspelet med andra individer bygger 
upp den sociala identiteten (Hogg & Abrams 1998, s. 19) och processen bygger upp lojalitet 
och engagemang i gruppen (Ashforth & Mael, 1989, s.34). I det empiriska materialet 
förekom det att en arbetsplats inte ville ha ordinarie personal till tunga och krävande 
arbeten. Det var ett beslut som fattats tillsammans med den lokala fackföreningen något 
som leder till en uppdelning bland personalen i termer av ingrupp och utgrupp. Likheter och 
skillnader ligger till grund för en social kategorisering bland medlemmarna i en grupp i 
enlighet med (Hogg & Abrams, 1998, s. 21) teori. Trots det tunga arbetet och 
differentieringen har personalen stannat kvar längre än vad som brukar vara vanligt på 
arbetsplatsen mycket på grund av den goda stämningen i gruppen. Exemplet pekar på att 
arbetsgruppens gemenskap kan väga tyngre än olikheterna i arbetsvillkoren. 

Enligt Benson (1998) påverkas en persons engagemang i arbetet av tillgång till resurser och 
stöd av den närmaste arbetsledningen. I min undersökning fann jag ett exempel på att stöd 
av den närmaste arbetsledningen kan väga tyngre än tillgång till adekvata resurser. 

När jag har belyst de olika temana har den inhyrda personalens oro för att förlora sitt arbete 
med kort varsel varit påtaglig. Det har med stor säkerhet påverkat den organisatoriska 
identiteten till de båda organisationerna och hur de upplever att arbeta under en sådan här 
organisationsbild. Förmodligen påverkar det också hur de agerar i sitt arbete. Alla arbetar 
hårt och de talar om att vara mycket flexibla och inte säga nej till sina arbetsgivare. Detta är 
en erfarenhet som jag inte har stött på i teoretiska termer hos mera etablerade forskare. 
 

7.3 Praktiska bidrag 
Studiens bidrag till praktiken är att den levererar en översikt över de nödvändigaste 
teoribildningarna och en följsam studie av respondenterna över hur det är att arbeta under 
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en organisatorisk tvetydighet med en arbetsgivare och ett inhyrande företag på samma 
gång, samt vilka konsekvenser det får för den organisatoriska identiteten för den anställde. 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
I min studie fann jag att samtliga respondenter kände en stor oro och osäkerhet att förlora 
sitt arbete med kort varsel. Förslag till vidare forskning är att fokusera på den upplevda 
osäkerheten att förlora sitt arbete med kort varsel och undersöka vad den leder till för 
konsekvenser för personal anställda av bemanningsföretag. 

Ett annat förslag är att göra om samma studie med ett större antal respondenter. I min 
undersökning fann jag några tendenser och samband som är intressanta. Det skulle vara 
mycket värdefullt att se om de tendenserna och sambanden är hållbara i ett större 
perspektiv. 
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APPENDIX 1: Följebrev 
 

      2010-10-24 

Hej!  

Mitt namn är Elisabeth Olofsson och jag studerar företagsekonomi vid Umeå Universitet. För 
att ta slutexamen i utbildningen ska man genomföra ett vetenskapligt arbete och det 
kommer jag att utföra den här hösten.  

Det vetenskapliga arbetet har frågor om hur du upplever det att ha dubbla uppdragsgivare i 
form av ett bemanningsföretag och ett inhyrande företag. En annan fråga är hur det 
påverkar den organisatoriska tillhörigheten.  

Den som deltar i denna undersökning förblir helt anonym.  

 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Olofsson 
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APPENDIX 2: Intervjumanual 
 

INLEDANDE FRÅGOR 

1. Berätta om dig själv, din arbetserfarenhet och utbildning. 
a. Hur gammal är du? 
b. Hur länge har du varit anställd hos ditt bemanningsföretag? 
c. Hur länge har du varit placerad hos det inhyrande företaget? 
d. Vad har du för utbildning? 
e. Hur lång erfarenhet har du av detta yrke? 
f. Hur stor koppling är det mellan dina arbetsuppgifter och din tidigare 

utbildning? 
 

FRÅGOR OM INHYRANDE FÖRETAG 

Identitet 

2. Vilken är din funktion i arbetet hos det inhyrande företaget? 
• Vad förväntas av dig i ditt arbete? 
• Vad är positivt och negativt med ditt arbete?  
• Hur trivs du på ditt arbete? 

 
3. Vad brukar du ta del av för informationskällor (personaltidning, 

informationsmaterial) och team-work aktiviteter? Vad har det för betydelse för dig? 
 

4. Vad tror du att omgivningen har för tankar om den här arbetsplatsen? Hur påverkar 
det dig? 

Gruppgemenskap 

5. Vilka grupperingar ingår du i genom ditt arbete och vilken betydelse har det för dig? 
a. I vilka grupperingar ingår du i på raster? 
b. Hur viktig är gruppens gemenskap för dig? 
 

6. Hur är det att vara inhyrd till ett företag jämfört med att vara fast anställd? Vad är 
det för likheter och vad är det för skillnader? 

a. Beskriv umgängesmönstren mellan de fast anställda och de inhyrda?  
b. Hur ser anställningsvillkoren ut? 

 
7. Hur ser man på arbetet som ska utföras inom företaget?  

 
8. Hur kommer du och dina arbetskamrater överens om hur problem ska lösas och hur 

mål ska uppnås? 
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Konkurrens 

9. Hur går det för det inhyrande företaget jämfört med sina konkurrenter på 
marknaden? 

a. Hur påverkas du av det? 
 

10. Hur ser samarbetsklimatet ut på din arbetsplats? Hur påverkas du av det? 
a. Hur är samarbetsklimatet mellan fast anställd personal och personal anställd av 

bemanningsföretag? 
 
 

Engagemang 

11. Beskriv hur du uppfattar ditt engagemang i arbetet 
 

12. Vad finns det för normer och värderingar kring hur man ska utföra arbetet på 
arbetslatsen?  

a. Har ni i personalen egna tankar och regler kring hur arbetet ska utföras? 
b. Vad händer när det finns skiljda meningar om hur arbetet ska utföras? Hur 

påverkar det arbetsgruppen? 
 

13. Vad har du för stöd hos det inhyrande företaget? Hur inverkar det på din situation? 
a. Vad behöver du för resurser för att kunna utföra ditt arbete?  
b. Vad får du för resurser när det gäller utbildning? 
c. Har du funderat på att byta arbetsplats? 

 

Delaktighet 

14. Hur delaktig är du på din arbetsplats? Beskriv. 
a. I viken utsträckning kan du planera din arbetstid och arbetsuppgifter. 
b. Hur delaktig är du i organisatoriska frågor? 

 

FRÅGOR BEMANNINGSFÖRETAG 

Identitet 

15. Hur upplever du att det är att arbeta åt ett bemanningsföretag?  
a. Vad förväntas av dig i ditt arbete? 
b. Vad är positivt och negativt med den här anställningsformen?  
c. Hur upplever du din relation till ditt bemanningsföretag? 

 
16. Vad brukar du ta del av för informationskällor (personaltidning, 

informationsmaterial) och team-work aktiviteter? Vad har det för betydelse för dig? 
 

17. Vad tror du att omgivningen har för tankar om att arbeta på ett bemanningsföretag? 
Hur påverkar det dig? 
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Gruppgemenskap 

18. Vad har du för kontakt med ditt bemanningsföretag? 
a. Vad har personalen på bemanningsföretaget för funktion för dig när du 

arbetar? 
 

19. Vilka grupperingar ingår du i genom ditt arbete i bemanningsföretaget och vilken 
betydelse har det för dig? Varför, varför inte? 

a. Finns du med i fackföreningar, olika nätverk i organisationen? 
b. Beskriv dina relationer med de övriga som är anställda av 

bemanningsföretaget? Varför ser det ut så här? 
 

Engagemang 

20. Beskriv hur du uppfattar ditt engagemang till ditt bemanningsföretag 
 

21. Hur upplever du ditt engagemang i bemanningsföretag och det inhyrda företataget? 
Gör en jämförelse. Vilket företag är viktigast för dig? Varför? 
 

22. Vad har du för normer och värderingar kring ditt arbete som personal åt ett 
bemanningsföretag? 
 

23. Vad har du för stöd hos bemanningsföretaget? 
a. Vad behöver du för resurser för att kunna utföra ditt arbete?  
b. Vad får du får resurser när det gäller utbildning? 
c. Har du funderat på att byta bemanningsföretag? 

 

Delaktighet 

24. Hur delaktig är du i planeringen om vad som är nödvändigt för er som är anställda av 
bemanningsföretaget?  

a. Hur mycket är du delaktig i organisatoriska frågor? 
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Tabell 2 Översikt av intervjuer 

Teman Sektion Respondent   

  Arbetare 1 Arbetare 2 Arbetare 3 

Identitet Inhyrande 

företag 

Nöjd i 

arbetssituatione

n. Stor koppling 

till utbildning 

Trivs bra. 

Företaget bjuder 

in 

bemanningsanstä

llda till 

aktiviteter. 

Identiteten är 

arbetare. Trivs 

bra 

 Bemannings-

företag 

Gör sitt bästa. 

Vet vad som 

förväntas av 

honom 

Vet vad som 

förväntas av 

henne. Personen 

tar aktiv del i 

företaget. 

Trivs med 

bemanningsföre

taget och 

uppfattar det 

som ärligt. 

     

Grupp-

gemenskap 

Inhyrande 

företag 

Ambulerar 

mellan olika 

grupper i 

företaget men 

fikagruppen har 

stor betydelse.  

Funnits med i 

flera 

arbetsgrupper 

men fikagruppen 

har stor betydelse 

Ingen tydlig 

grupptillhörighe

t utan smälter in 

i de flesta 

grupper. 

 Bemannings-

företag 

Liten 

gemenskap ocj 

saknar att de 

kommer och 

hälsar på 

God kontakt med 

bemanningsföret

aget. De har en 

arbets-ledande 

funktion 

God kontakt. De 

är ett bra stöd 

när hon blir 

orolig. Facket 

emot hennes 

övertidsarbete 

     

Konkurrens Inhyrande 

företag 

Det går bra för 

företaget. Vissa 

i personalen är 

sura mot 

bemannings-

anställda 

Det går bra för 

företaget men 

det finns negativa 

attityder mot 

bemanningsperso

nal 

Det går bra för 

företaget. Gott 

samarbetsklima

t 

     

Engagemang Inhyrande 

företag 

 

 

Gott 

engagemang 

men har 

funderingar på 

att byta arbete 

Har ett mycket 

högt 

engagemang och 

har stöd hos det 

inhyrande 

företaget 

Stort 

engagemang i 

arbetet, har fått 

favörer av 

företaget. 

 Bemannings-

företag 

Gott 

engagemang 

dock lägre än 

det inhyrande 

företaget 

Högt 

engagemang men 

bemannings-

företaget är 

viktigare 

Engagemanget 

är inte lika stort 

som till det 

inhyrande 

företaget 
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Delaktighet Inhyrande 

företag 

Låg grad. 

Tveksamt hur 

mycket om 

arbetsuppgifter 

och arbetstid 

kan planeras. 

Låg grad. 

Arbetsupp-gifter 

och arbetstider 

kan planeras till 

mindre del. Ingen 

delaktighet i 

organisatoriska 

frågor 

Hennes 

möjlighet att 

planera sitt 

arbete handlar 

om att parera 

flödet av 

arbetet. 

 Bemannings-

företag 

Minimal 

möjlighet att 

påverka 

bemanningsföre

tagets 

verksamhet 

 

 

 

Ingen delaktighet 

i 

bemanningsföret

agets 

verksamhet. 

Är inte delaktig i 

bemanningsföre

tagets inre 

arbete. 
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Teman Sektion Respondent   

  Arbetare 4 Tjänsteman 1 Tjänsteman 2 

Identitet Inhyrande 

företag 

Arbetsledande 

identitet. Bra 

tillgång till 

inform-ation. 

Det går bra för 

företaget. 

Identitet som 

ledare. Agerar 

som stöd till 

chefer. Arrangör 

av företagets 

interna 

information 

ibland. 

Trivs bra. 

Känner sig som 

en an-ställd. 

Insatt i 

företagsinforma

tion 

 Bemannings-

företag 

Är positiv till 

bemanningsföre

tag trots att 

medarbet-are 

hoppar mellan 

olika uppdrag. 

Positiv till 

bemanningsfööre

tag. Det gav 

honom chans till 

ett arbete han 

inte hade 

utbildning för. 

Sitter på två 

stolar mellan 

bemanningsföre

tag och inhyrt 

företag. 

     

Gruppg-

emenskap 

Inhyrande 

företag 

Grupperingar 

mel-lan äldre 

och yngre. 

Märks 

framförallt på 

raster. 

Den främsta 

gruppen är 

ledningsgruppen. 

Fackliga arbetet 

får stå till sidan. 

Tillhör olika 

grupperingar. 

Den egna 

avdelningen är 

viktigast. 

 Bemannings-

företag 

Stor kontakt 

med 

bemanningsföre

tag pga mycket 

sysslor kring 

handhavande av 

personal 

Begränsad 

kontakt med 

bemannings-

företaget, mest i 

administrativa 

frågor. 

Liten kontakt 

med 

bemanningsföre

taget 

     

Konkurrens Inhyrande 

företag 

 Facket har sagt 

ifrån om att fast 

anställda ska 

hjälpa när det 

fattas folk. 

Det går bra för 

verksamheten 

men lite orolig 

stämning bland 

medarbetare. 

Det går bra för 

företaget i en 

internationell 

marknad. Bra 

samarbetsklima

t. 

     

Engagemang Inhyrande 

företag 

Gott 

engagemang. 

Försöker hjälpa 

till där det 

behövs. Lite 

skiljda meningar 

om hur arbetet 

ska utföras. 

Verksamhetens 

normer och 

värderingar var 

svåra att se men 

anpassade sig till 

rådande kultur. 

Stort 

engagemang. 

Släpper inte 

tankar på 

arbetet när hon 

kommer hem. 
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 Bemannings-

företag 

Ett stort 

engagemang 

men med 

övervikt för det 

inhyrande 

företaget. 

Bemanningsföre

taget ärt 

viktigast.  

Begränsat 

engagemang men 

engagemanget 

steg vid en god 

trivsel på 

arbetsplatsen. 

Gott stöd av 

personalen. 

Högt 

engagemang 

men större för 

det inhyrande 

företaget. Trygg 

i 

anställningsfor

men. 

     

Delaktighet Inhyrande 

företag 

Har en viss del-

aktighet då han 

utnyttjar 

möjligheten att 

delta och 

diskutera. 

Framför även 

personalens 

frågor. 

God delaktighet i 

form att planera 

arbetstid och 

arbetsuppgifter. 

Delaktig i 

organisatoriska 

frågor 

Låg delaktighet i 

frågor utanför 

ar-

betsuppgifterna. 

Arbetsbelastnin

g styr 

planeringsmöjlig

heter 

 Bemannings-

företag 

Är inte delaktig i 

frågor som rör 

bemanningsföre

taget 

Ej delaktig i 

verksam-hetens 

planering men 

fick information 

ändå. 

 

Ingen 

delaktighet i 

bemanningsföre

tagets inre 

verksamhet. 
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Teman Sektion Respondent   

  Arbetare 7 Tjänsteman 8  

Identitet Inhyrande 

företag 

Trivs bra men 

saknar 

befogenhet i sitt 

arbete. Deltar 

inte alltid i 

after-

workaktiviteter. 

Arbetet är fritt 

under ansvar. Tar 

del av 

informationskällo

r och 

teamworkaktivite

ter. 

 

 Bemannings-

företag 

Det är en osäker 

anställningsfor

m men har bra 

rela-tioner med 

beman-

ningsföretaget. 

Har enbart 

positiva 

erfarenheter av 

be-

manningsföretag 

och har en ide om 

vad som 

förväntas. 

 

     

Gruppg-

emenskap 

Inhyrande 

företag 

Tydlig 

tillhörighet till 

sin arbetsgrupp. 

Fikar med 

kollektiv-

anställda. 

Fast tillhörighet i 

sin avdelning. 

Yrkesrollen 

förutsät-ter 

långsiktig relation 

med klienter. 

 

 Bemannings-

företag 

Avtagande 

kontakt med 

bemanings-

företaget för de 

besöker sällan. 

Bemanningsföret

aget har en 

praktisk och 

administrativ 

funktion. 

 

     

Konkurrens Inhyrande 

företag 

Företagets 

koncern går 

dåligt. Oroligt 

samarbetsklima

t mellan 

produktions-

avdelningarna 

Det går bra för 

företaget bland 

konkurrenterna. 

Gott 

samarbetsklimat 

internt. 

 

     

Engagemang Inhyrande 

företag 

Gott 

engagemang 

men det var 

starkare tidigare 

pga den 

ekonom-iska 

situationen. 

Gott 

engagemang i 

arbetet och 

tydliga normer 

och värderingar i 

organisationen. 

 

 Bemannings-

företag 

Engagemanget 

är kopplat till 

Obefintligt 

engagemang till 
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det inhyrande 

företaget. Vill 

vara så 

professionell 

som möjligt. 

bemanningsföret

aget för de 

träffas nästan 

aldrig. Vill göra 

sitt bästa i 

arbetet. 

     

Delaktighet Inhyrande 

företag 

Kan planera sin 

arbetstid och 

arbetsuppgifter 

ganska bra. Är 

till viss del 

inblandad i 

organisatoriska 

frågor. 

Förutom 

delaktighet i sin 

yrkesroll har 

personen kontakt 

med andra ställen 

i företaget vilket 

leder till viss 

delaktighet.  

 

 Bemannings-

företag 

Till viss del 

delaktig i 

bemannings-

företagets 

verksamhet då 

han besvarar 

enkäter med 

frågor. 

Ingen delaktighet 

i 

bemanningsföret

agets verksamhet 

eller 

organisatoriska 

frågor. 
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