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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Susanne Strömberg som stöttat oss i vårt ar-
bete med denna uppsats. Hennes kommentarer och råd har fört vårt arbete framåt. Vi vill även 
tacka konsultansvarige på bemanningsföretaget vi har gjort undersökningen på, för den tid 
hon lagt ner på att hjälpa oss i arbetet med uppsatsen. Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till 
de respondenter som har ställt upp för intervjuer och gjort denna uppsats möjlig. 
 
Karlstad, juni 2008 
 
Josefin Cronebäck och Malin Eriksson
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Sammanfattning 
 
I och med den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden behöver företag och organisationer 
utveckla tekniker för att öka sin omställningsförmåga. Detta kan göras genom att hyra in per-
sonal. Bemanningsbranschen har vuxit snabbt de senaste åren och därmed har också andelen 
uthyrd personal ökat. Den uthyrda personalen befinner sig i en speciell situation då de är an-
ställda av ett företag men arbetar på ett annat. Det är därför intressant att undersöka deras ar-
betssituation närmare. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med syftet att undersöka 
konsulternas upplevelser av socialt stöd, förväntningar och förtroende i relationen till beman-
ningsföretaget och kundföretaget.  
 
Vi utgår ifrån det sociala stödet som är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Vi redogör 
för House (1983) uppdelningar av det sociala stödet och dess effekter och har även utgått spe-
cifikt från undersökningar som har gjorts om socialt stöd för uthyrd personal. Vi använder oss 
också av teorier kring det psykologiska kontraktet, vilket till stor del handlar om förväntning-
ar och förtroende i relationerna på arbetet. Även i denna teori utgår vi från undersökningar om 
uthyrd personal. 
 
Vårt resultat visar att de faktorer som är av stor betydelse för konsultens upplevelse av arbets-
situationen är deras syn på rollen som konsult samt deras anledning till att arbeta som konsult. 
Dessa faktorer påverkade konsultens förväntningar i arbetet som i sin tur påverkade dennes 
upplevelse av det sociala stödet. De förväntningar, det förtroende och konsultens upplevelse 
av socialt stöd påverkar konsultens arbetstillfredsställelse. Vi kom också fram till att konsul-
tens anställningstid påverkade deras trivsel på arbetet.  
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1. Inledning 
 
I och med den ökade konkurrensen på arbetsmarknaden behöver företag och organisationer 
utveckla tekniker för att öka sin omställningsförmåga. Detta kan göras genom att hyra in per-
sonal. Bemanningsbranschen har under 90-talet vuxit sig större i Sverige och mycket tyder på 
att den kommer att växa ytterligare framöver (Grönlund 2004:17ff). 
 
I Isakssons och Bellaaghs (1999:14) undersökning om anställda i bemanningsbranschen 
framkom det att uthyrda ofta upplevde känslor av otrygghet och brister i socialt stöd. Det so-
ciala stödet från personalansvariga var främst viktigt för trivsel i arbetet. Isaksson och Bella-
agh (1999:2f) menar att det förekommer lite kunskap om de förväntningar den anställde har 
på arbetet. Därför är det viktigt med mer forskning om detta då konsulternas upplevelse av 
faktorer som stöd och förväntningar har stor inverkan på om de trivs i arbetet och vill stanna 
kvar eller väljer att sluta. Det finns ett samband mellan socialt stöd, de förväntningar konsul-
ten har och trivsel på arbetet. Därför utgår vi från teorier om både socialt stöd och det psyko-
logiska kontraktet i denna uppsats. Det är också dessa teorier vårt syfte och våra frågeställ-
ningar utgår från. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställda konsulter på bemanningsföretaget 
upplever sin relation till bemanningsföretaget och kundföretaget. De konsulter vi intervjuar är 
de som arbetar på tidsbegränsade uppdrag. Detta medför att konsulterna har bemanningsföre-
taget som arbetsgivare men kundföretaget som arbetsplats. Vi kommer att föra vårt resone-
mang i denna uppsats utifrån konsulternas perspektiv. De faktorer vi har valt att fokusera på 
är det sociala stödet, förväntningar och förtroende i relationen mellan konsulten och beman-
ningsföretaget samt kundföretaget. Våra frågeställningar är följande: 
 

• Hur upplever konsulterna det sociala stödet från bemanningsföretaget och kundföreta-
get? 

• Hur upplever konsulterna de förväntningar och det förtroende som kan finnas i rela-
tionen till bemanningsföretaget och kundföretaget? 

• Vilka effekter får upplevelserna av socialt stöd, förväntningar och förtroende för kon-
sultens arbetstillfredsställelse? 

1.2 Disposition 

Under denna rubrik beskriver vi kortfattat hur vår uppsats är upplagd. Vi börjar med att redo-
göra för vårt syfte och våra frågeställningar för denna uppsats. Sedan gör vi en bakgrundsbe-
skrivning av den svenska arbetsmarknaden och bemanningsbranschens utveckling. Vi beskri-
ver också det företag vi gjort undersökningen på. Vidare följer vårt teoriavsnitt. Vi behandlar 
där begreppet arbetsmiljö och dess koppling till våra övergripande teorier om socialt stöd och 
det psykologiska kontraktet. I metodavsnittet motiverar vi vårt val av metod utifrån relevanta 
källor. Vidare redogör vi för vårt tillvägagångssätt i denna uppsats. Avslutningsvis i metodav-
snittet för vi en diskussion om uppsatsens trovärdighet och etik. Sedan följer analysdelen där 
vi redogör för de resultat som framkom ur intervjuerna samtidigt som vi kopplar dessa till vår 
teori. Utifrån intervjuerna utvecklade vi egna begrepp som vi anser är kopplade till våra fråge-
ställningar. Analysen är uppbyggd utifrån dessa begrepp. I vår avslutande del för vi en diskus-
sion där vi utvecklar våra resultat och sammanfattar vår analys. Vi reflekterar även över orsa-
kerna till resultaten och ger förslag till framtida forskning. 
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2. Bakgrund  
I bakgrunden gör vi en beskrivning av den svenska arbetsmarknaden och bemanningsbran-

schens utveckling. Vi beskriver också det företag vi gör undersökningen på.  

 

2.1 Den svenska arbetsmarknaden 

Sedan slutet av 1970-talet har västvärldens företag befunnit sig i en situation präglad av stark 
konkurrens med höga krav från marknaden. Företagen måste vara flexibla för att snabbt kun-
na anpassa sig till omvärldens krav. Den grundläggande betydelsen av ordet flexibilitet är 
förmågan att reagera eller anpassa sig till förändringar. Detta innebär att individer måste vara 
flexibla för att behålla sina arbeten och företagen för att behålla marknadsandelar (Grönlund 
2004:17ff, Elridge & Nisar 2006:918f). 
 
Enligt Furåker (2002:74f) har diskussionen om flexibilitet på arbetsmarknaden fokuserat på 
arbetsgivarens strävan efter detta. Det finns olika typer av flexibilitet som arbetsgivaren kan 
eftersträva. En av dessa är den numeriska flexibiliteten som handlar om att arbetsgivaren kan 
variera antalet anställda för att anpassa sig till tillfälliga eller permanenta förändringar i verk-
samheten. Det är inom denna form av flexibilitet som uthyrd personal återfinns.  
  
Fördelar med flexibilitet beskrivs ofta ur arbetsgivarens perspektiv som till exempel anpass-
ning av arbetsstyrkan till företagets behov. Därmed är tillfälliga anställningar en strategi för 
företag och organisationer att öka flexibiliteten. Möjliga nackdelar är exempelvis att tillfälligt 
anställda är mindre lojala mot företaget och presterar sämre. Tillfälliga anställningar tycks 
ibland bidra till konflikter mellan tillfälligt anställda och ordinarie personal (Grönlund 
2004:30f). 
 
För anställda beskrivs fördelarna med tillfälliga anställningar framförallt för vissa grupper i 
vissa livsfaser. De som har en tillfällig anställning är oftast yngre och ser arbetet mer kortsik-
tigt än tillsvidareanställda. Om anställningsformen valts frivilligt eller ej av den anställde 
tycks enligt Isaksson och Bellaagh (2005:3f) vara en viktig förklaring till om arbetet ses som 
positivt eller negativt. Om den anställde själv har valt en tillfällig anställning har de generellt 
en mer positiv inställning än om de inte tycker sig ha något annat val. Anställningsformens 
betydelse för anställdas välbefinnande påverkas av flera faktorer än kontraktet i sig till exem-
pel anställningsförhållanden och upplevelser av otrygghet. 

2.2 Bemanningsbranschen 

Bemanningsföretag är ett samlingsbegrepp för företag som arbetar med personaluthyrning, 
entreprenad och rekrytering. Dessa är de tre viktigaste verksamhetsområdena för bemannings-
företag idag. Med uthyrning menas när bemanningsföretag bemannar en tjänst hos kundföre-
taget, vilket är den del vår uppsats kommer att fokusera på. Det är också den största delen för 
ett bemanningsföretag. Uthyrningen stod år 1999 för cirka 85 procent av bemanningsbran-
schens verksamhet. Frekvensen av inhyrd arbetskraft är störst inom yrkesgrupperna administ-
rativa tjänstemän, kontors- och kundservicearbete, tekniker och dataingenjörer samt lokalvård 
och vaktmästeri (Pekkari 1999:14f).  
 
Bemanningsbranschen domineras av några stora företag. De flesta företagen är mindre eller 
medelstora. År 2002 fanns det ca 200 företag med mellan 5 till 300 medarbetare. De allra 
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största hade 3000 till 10 000 medarbetare och totalt var 42 000 anställda inom bemannings-
branschen (SPUR 2001). 
 
År 1998 kom ett kollektivavtal som reglerade att uthyrd personal skulle ha någon form av 
garantilön och 1999 hade nästan all uthyrd personal som var timavlönad 75 procent i garanti-
lön. I och med detta var de allra flesta anställningar hos bemanningsföretag tillsvidareanställ-
ningar (Isaksson & Bellaagh 1999:2). Trots detta kollektivavtal befinner sig de uthyrda i en 
speciell situation då de har bemanningsföretaget som arbetsgivare men arbetar på ett annat 
ställe. Det har gjorts många undersökningar om de uthyrdas situation och vi väljer att redovisa 
för några resultat nedan. (Isaksson & Bellaagh 2005:4) 
  
Den anställde kan vara negativt inställd till den sociala påfrestning som det innebär att byta 
arbetsplats och i och med detta arbetsgrupper och chefer (Isaksson, Aronsson, Bellaagh & 
Göransson 2001:18). En uthyrd vet inte vilken dennes nästa arbetsplats är och vilka denne 
kommer att möta där. Det är en oförutsägbarhet som Isaksson och Bellaagh (1999:21) menar 
är en källa till otrygghet på det sociala planet.  
 
Resultaten från Arvidssons (1997:28) undersökning visar att den uthyrde hela tiden träffade 
nya människor och snabbt behövde anpassa sig till nya miljöer. På frågan om var de arbetade 
så hade de uthyrda svårt att ge något direkt svar. De uthyrda hade ofta en god relation till den 
som var ansvarig för dem, men bemanningsföretagets huvudkontor och dess personal be-
skrevs däremot som opersonligt då knappt någon kontakt fanns där emellan. 
 
I en undersökning där respondenterna fick i uppgift att jämföra rättigheter och skyldigheter 
för uthyrda och fast anställda ansåg de flesta att de som uthyrda hade mer begränsade rättighe-
ter men också mer begränsade skyldigheter och dessa skillnader fanns i avgränsningen av 
arbetet. De som var uthyrda ”gjorde bara sitt jobb” och engagerade sig inte på samma sätt i 
sociala sammanhang och tog inte heller samma långsiktiga ansvar. De uthyrdas begränsade 
skyldigheter att engagera sig motsvarades av mer begränsade rättigheter både när det gällde 
arbetsmiljö och påverkan på arbetets upplägg och innehåll (Isaksson & Bellaagh 1999:15). 

2.3 Företagsbeskrivning 

Det bemanningsföretag vi undersöker är anonymt i denna uppsats och vi väljer att kalla det 
för bemanningsföretaget. Det är ett av de större bemanningsföretaget i Sverige och finns på 
flertalet orter i landet. Verksamheten består av personaluthyrning, rekrytering samt karriärs- 
och utvecklingsprogram. I vår uppsats är det bemanningsföretagets personaluthyrning som 
undersöks. 
 
Vi väljer att använda oss av de ord som används i den litteratur vi utgår från synonymt med de 
ord som används av det bemanningsföretag vi utgår från i vår undersökning. Därför är hädan-
efter ordet uthyrningsföretaget synonymt med bemanningsföretag, uthyrda synonymt med 
konsulter i denna uppsats. Det företag där de uthyrda arbetar benämns kundföretag. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
.edan redogör vi för våra teorier utifrån de relevanta källor vi utgått från inom respektive 

område. Inledningsvis beskriver vi begreppet arbetsmiljö och dess koppling till våra övergri-

pande teorier om socialt stöd och det psykologiska kontraktet. Därefter följer mer utförliga 

redogörelser för dessa teorier. 

 

 

3.1 Arbetsmiljö 

Som framkommit av vår bakgrundsbeskrivning av bemanningsbranschen har uthyrd personal 
en speciell arbetssituation som gör att vi ser vikten av att undersöka deras arbetsmiljö närma-
re. Enligt Lennerlöf (1981:13) är arbetsmiljön ”alla de förhållanden som omger människan i 
arbetslivet”. Eriksson och Larsson (2002:133) menar att arbetsmiljön kan handla om fysiska, 
kemiska, tekniska och psykosociala faktorer. Vi fokuserar endast på den psykosociala arbets-
miljön som innehåller de relationer den anställde har i arbetet. Författarna anser också att det 
har forskats mycket kring ämnet arbetsmiljö och dess påverkan på de anställda. Fokus har 
legat på att kartlägga de anställdas arbetsmiljö och hur denna kan förbättras. Skälet till detta är 
att det finns ett grundläggande antagande om att alla vill arbeta i bra förhållanden. Enligt 
Eriksson och Larsson (2002:127) ger tidigare forskning stöd åt påståendet att då anställda 
trivs så ökar deras produktivitet och effektivitet. De menar också att det finns forskning som 
talar emot detta påstående och som inte kommer fram till att det finns något belagt samband 
mellan arbetsmiljö och produktivitet samt effektivitet. I vår uppsats strävar vi inte efter att 
redogöra för huruvida individens upplevelse av sin arbetssituation ökar dess produktivitet 
eller effektivitet utan hur upplevelsen påverkar individernas arbetstillfredsställelse. Eriksson 
och Larsson menar att det största skälet till att arbetsmiljön är av betydelse är att arbetsmark-
nadens parter har intresse av att de anställda arbetar under trivsamma förhållanden. Vad indi-
vider uppfattar som trivsamma förhållanden varierar och är därför svårt att mäta. Vårt syfte är 
inte mäta detta utan att undersöka individernas upplevelser av arbetssituationen, där arbetstill-
fredsställelsen är en del av denna. Vi använder oss av begreppet arbetstillfredsställelse i bety-
delsen hur individerna trivs i arbetet. 
 
Eriksson och Larsson menar att individens förväntningar har betydelse för upplevelsen av 
arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen. Detta uttrycker de på följande sätt. ”Helt klart är det 
så att olika människor har olika förväntningar och anspråk. Det beror på att anspråken hänger 
samman med existerande normer och värderingar i de grupper som individen tillhör och eller 
jämförs sig med”(Eriksson & Larsson 2002:127). Vi menar att detta citat tydligt förklarar 
varför vårt val av det psykologiska kontraktet som teori är relevant. För att åskådliggöra hur 
det sociala stödet är en del av arbetsmiljön väljer vi att utgå från Karasek och Theorells krav- 
kontroll- och stödmodell. 

3.2 Karasek och Theorells krav- kontroll- och stödmodell 

Karasek och Theorell (1990:1) menar att det finns klara tecken på stress i Sverige. Utifrån 
detta påstående kommer frågeställningarna om arbetsrelaterad stress kan orsaka hjärtsjukdo-
mar och om de aspekter av arbetssituationer som orsakar stress också minskar produktiviteten 
i arbetet. De menar att det görs lite för att ändra källan till problemen, det vill säga organisa-
tionen. Då stress ses som skadligt ses ändå källorna till stress som osynliga. För att göra dessa 
källor synliga visar de i sin modell, som är baserad på de psykosociala kraven på jobbet, att 
användning av färdigheter och kontroll över arbetet kan förhindra ohälsa i arbetet. Den tvådi-
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mensionella modellen utgår från dimensionerna krav och kontroll. I modellen finns fyra olika 
typer av arbeten beroende på om arbetet har högt eller lågt krav samt hög eller låg egenkon-
troll. Dessa olika arbeten är högstressarbete, lågstressarbete, aktivt arbete och passivt arbete. 
Ett arbete med högt krav och liten kontroll är ett högstressarbete med risk för psykologisk 
stress och psykiska sjukdomar. Ett arbete med höga krav och hög kontroll är ett aktivt arbete 
och inom denna typ av arbete är motivationen för att utveckla nya beteenden stor (Karasek & 
Theorell 1990:31f). 
 
Karaseks och Theorells (1990:68ff) tvådimensionella modell har utvecklats med dimensionen 
socialt stöd. Detta eftersom tidigare forskning visar att det är en viktig del samt en förklaring 
till ohälsa och hälsa i arbetet. Författarna menar att det socioemotionella stödet fungerar som 
en buffert mot psykologisk stress. Det kan mätas i graden av social och emotionell integration 
samt tillit mellan medarbetarna, arbetsledaren och andra.  
 

 
 
Figur 1. Karaseks krav- kontroll- och stöd-modell 
Källa: Eriksson & Larsson (2002:135) 

 
I denna modell förekommer det sex olika typer av arbeten. De fyra som vi redogjort för i den 
tvådimensionella modellen byggs nu på med antingen brist på socialt stöd (isolerat arbete) 
eller förekomst av socialt stöd (kollektivt arbete) (Karasek & Theorell 1990:68ff). För att av-
gränsa vår teori i denna uppsats ligger vårt fokus på det sociala stödet ur denna modell, men 
kommer att återkomma till de övriga dimensionerna i analysen. 

3.3 Socialt stöd 

Socialt stöd kan definieras som ”ett utbyte av resurser som förekommer mellan två individer, 
en givare och en mottagare i syfte att öka välbefinnandet hos mottagaren” (Westlander 
1993:51). Detta är en generell definition som gör förhållandet mellan givare och mottagare 
synligt. Harris, Winskowski och Engdahl (2007:150) menar att det sociala stödet i arbetet 
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innehåller olika former av relationer mellan personer på arbetet som förbättrar individers psy-
kologiska eller beteendemässiga funktioner. Källan till det sociala stödet kan vara en arbetsle-
dare, mentor eller kollega, och innehållet i det sociala stödet kan innebära information, beröm 
eller hjälp i utförandet av arbetsuppgifter. House (1983:23f) menar att familj, vänner, kollegor 
och chefer är informella källor till det sociala stödet. Då dessa källor föreligger leder till att 
formellt stöd eller behandling från exempelvis en terapeut inte behövs. Det är de arbetsrelate-
rade källorna till det sociala stödet som är av störst betydelse för mottagaren. Det är också de 
enda källorna till socialt stöd vi kommer att fokusera på i denna uppsats. 
 
För att närmare utreda vad det sociala stödet innebär väljer vi att först redogöra för de uppdel-
ningar House (1983:25f) framställer. Han menar att det finns fyra olika sorters socialt stöd. 
Det emotionella stödet, som handlar om lyssnande, omtanke och empati. Det värderande stö-

det som innebär återkoppling och bekräftande som är viktig för personens självutveckling 
samt det informativa stödet som handlar om råd, direktiv och information. Det innebär även 
att diskutera problem vilket kan leda till en ny förståelse och nya perspektiv för den anställde. 
Det instrumentella stödet har att göra med det praktiska arbetet såsom avlastning och hjälp-
medel.  
 
Enligt House (1983:25f) är det emotionella stödet det viktigaste och det instrumentella stödet 
av minst betydelse då det gäller förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa. Dessa avgränsningar 
mellan de olika sociala stöden görs i teorin men är inte alltid så lätt att hålla isär i praktiken. I 
en studie av Searle, Bright och Bochner (2001:339) fann de tecken på att olika former av so-
cialt stöd (i detta fall det informativa och det emotionella stödet) överlappar varandra och är 
nära sammankopplade i verkligheten. Det betyder inte att de är utbytbara, men det tyder på att 
det är svårt att skilja dem åt. House (1983:25) menar att det informativa stödet är det som är 
svårast att skilja åt från de andra formerna av stöd. Han ger som exempel att återkoppling 
(värderande stöd) i form av uppskattning, innehåller en information (informativt stöd) men att 
det inte behöver vara informationen i sig som är viktig utan uppskattningen som är en del av 
det emotionella stödet. 
 
Det finns även andra uppdelningar av det sociala stödet (se exempelvis Harris et al. 2007) 
men för att avgränsa vår teori väljer vi att utgå från de uppdelningar av det sociala stödet som 
House (1983) gör. Anledningen till detta är att de tycks vara mer vanligt förekommande i stu-
dier av socialt stöd samt att vi fann det lättare att analysera våra intervjusvar till de uppdel-
ningarna. I analysen ser vi också till vilka effekter det sociala stödet har för respondenterna. 
Därför gör vi en genomgång av detta under följande rubrik. 

3.3.1 Effekter av socialt stöd 

Karasek och Theorell (1990:135) menar att en av de viktigaste faktorerna för att förbättra 
stressnivån i arbetsmiljön är stödet från medarbetare och arbetsledaren. Dessa källor menar 
House (1983:23f) är de informella källorna tillsammans med familj och vänner. Karasek och 
Theorell (1990:135) kom i sin undersökning fram till att de med högstressarbeten utan socialt 
stöd har en större risk att drabbas av hjärtsjukdomar, magproblem och ryggsmärtor än andra i 
undersökningen. Sargent och Terry (2000:247) menar att socialt stöd kan fungera som en buf-
fert mot negativa konsekvenser av stress och en person med ett högstressarbete och ett socialt 
stöd har en bättre hälsa än en person med ett högstressarbete utan socialt stöd. House 
(1983:115) menar att socialt stöd inte är en lösning för alla problem vad gäller arbetsrelaterad 
stress och hälsa, men det är en viktig komponent för att minska stress och förbättra hälsan, 
både psykiskt och fysiskt. 
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Sargents och Terrys (2000) undersökning visade att det sociala stödet hade andra effekter än 
enbart en minskning av stressen och därmed risken för sjukdom, som är Karaseks och Theo-
rells (1990) huvudsakliga frågeställning. Sargents och Terrys (2000:257f) undersökning visa-
de att en hög nivå av stöd, krav och kontroll hade en positiv inverkan på arbetstagarens nöjd-
heten och arbetsutförandet. Dessa teorier om effekterna av det sociala stödet stöds av Searle et 
al. (2001:344) som menar att emotionellt stöd kan höja självförtroendet och det informativa 
stödet kan förbättra arbetstillfredsställelsen.  
 
Socialt stöd kan även vara bekräftelse och beröm som till exempel kan underlätta möjligheten 
att klara en stressituation och kan på längre sikt leda till en god självkänsla och ett känslomäs-
sigt välbefinnande. Det kan även handla om återkoppling på beteende och föredöme i tvetydi-
ga situationer. Detta kan leda till minskad oklarhet, rädsla, känsla av mening och en stärkt 
identitet hos motparten. Socialt stöd kan även vara lyhört lyssnande och uppmuntran genom 
att vara uppriktig och detta kan leda till en känsla att någon bryr sig och på lång sikt till en 
stark egen identitet i relationen (Westlander 1993:53). I Searle et al. (2001:344) undersökning 
framkommer det att beröm var en del av det emotionella stödet och att det ökade arbetstill-
fredsställelsen och utförandet av arbetsuppgifterna. Undersökningen visade också att det in-
formativa stödet var viktigt och då speciellt på det sätt det gavs. Det informativa stödet upp-
fattades som positivt då det gavs på ett neutralt eller positivt sätt. För att det sociala stödet ska 
ge dessa effekter krävs det att det ges på ett tillfredställande sätt. Som dessa undersökningar 
visar finns det många positiva effekter av det sociala stödet, vilket visar vikten av det sociala 
stödet. I vår uppsats är det arbetstillfredsställelsen som är av intresse för att besvara vår tredje 
frågeställning och vi väljer därför att inte diskutera några av de andra effekterna i analysen. 
House (1983:120) menar att det är organisationens uppgift att säkerställa givandet av det so-
ciala stödet. Hur det kan gå till redogör vi för nedan. 

3.3.2 Organisationens roll i det sociala stödet 

House (1983:120) menar att organisationen bör göra givandet och tagandet av det sociala stö-
det till en normal del i organisationens struktur och process. För att det sociala stödet ska vara 
effektivt är det viktigt att källorna till det sociala stödet är de som individen har en kontinuer-
lig och personlig kontakt med. Ansvaret ligger på chefer och arbetsledare, men vid stora ar-
betsgrupper kan det vara svårt för chefen att ge allt det stöd som behövs. Det kan då vara bra 
att se till att medarbetarna får socialt stöd från annat håll, exempelvis från kollegor. Det kan 
vara arbetsledare eller kollegor. Det handlar om att göra medarbetarna i organisationen mer 
stödjande mot varandra. 
 
En stor del i hur organisationerna kan vara stödjande mot medarbetarna handlar om tillgäng-
ligheten. Givarna av det sociala stödet bör vara både fysiskt och psykiskt tillgängliga. Medar-
betarna måste kunna prata fritt om problem och frågor som de undrar över. Givarens förmåga 
att ge ett effektivt socialt stöd kan behöva tränas upp. Det är viktigt att kunna lyssna, prata 
och ge order på ett bra sätt. Han ger som exempel att en order alltid bör ges i samband med en 
förklaring till varför individen ska utföra denna order. Ett annat sätt att öka givandet av det 
sociala stödet i organisationerna är att ge belöning och i sin tur stöd till dem som använder sig 
av sina färdigheter att ge socialt stöd, i alla nivåer i organisationen. Det vi beskriver ovan 
handlar om givandet av det sociala stödet i organisationer. Då vår fokus ligger på hur konsul-
terna upplever det sociala stödet är det av stor vikt att redogöra för tidigare studier om socialt 
stöd för uthyrd personal vilket vi gör nedan (House1983:123ff). 
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3.3.3 Socialt stöd för uthyrd personal 

Tsoukalas (2003:19f) kom i sin undersökning fram till att kundföretaget lade stor vikt vid den 
uthyrda personalens självständighet och lönsamhet. Detta ledde till utsatthet där konsulterna 
inte alltid erbjöds tekniskt eller socialt understöd som de behövde för att de skulle kunna utfö-
ra ett bra arbete. Konsulternas arbetssituation innebar ofta höga prestationskrav tillsammans 
med en social isolering. Det positiva i konsultyrket var att de ofta var efterlängtade och därför 
snabbt blev uppskattade på arbetsplatsen. De hade möjligheter att fokusera på sin kärnkompe-
tens och fick en omedelbar feedback som kunde höja självförtroendet och den personliga ut-
vecklingen. Många av konsulterna var medvetna om att deras yrke erbjöd både frihet och flex-
ibilitet och trivdes med det. Det kunde också vara en fördel för konsulterna att ha två arbets-
givare eftersom konsulten då kunde få mer omsorg och omtanke.  
 
I en annan undersökning framkom det att en faktor i den sociala situationen för de uthyrda var 
hur de fick återkopplingen, det vill säga den information om hur de uthyrda utför sitt arbete 
som kommer från andra. I arbetet förväntas den återkopplingen oftast komma från arbetsgiva-
ren, men då det gäller uthyrda blir situationen en annan. Då kontakten med bemanningsföre-
taget inte var så tät var möjligheten för återkoppling inte stor. Däremot var uppskattning från 
kundföretaget mer vanligt, och upplevelser av att vara behövd och uppskattad upplevdes van-
ligare då de arbetar som uthyrd än då de hade en och samma arbetsgivare (Isaksson & Bella-
agh 1999:13).  
 
I samma studie framkom även att den personalansvarige på bemanningsföretaget hade ett stort 
krav på sig då denne förväntades ge det sociala stöd som de uthyrda förväntar av dem. För-
väntningarna på socialt stöd innefattade även det sociala stöd som en medarbetare annars bru-
kar få från arbetskamrater och arbetsledare på olika nivåer. Isakssons och Bellaaghs studie 
(1999:15) visade att en kontinuerlig relation saknades mot kundföretagen. Det var svårt för en 
chef hos kundföretaget att ge emotionellt stöd då de var medvetna om att den uthyrde arbeta-
de på kundföretaget under en begränsad tid.  Den kontinuitet som fanns kom från den ansva-
rige på bemanningsföretaget som då förväntades uppfylla alla de olika former av stöd som 
konsulten behövde för att må bra på sitt arbete. I relationen mellan den ansvarige på beman-
ningsföretaget och den uthyrde fanns det förväntningar och en möjlighet att utveckla förtro-
ende mellan parterna. Förväntningar och förtroende är också viktiga begrepp i det psykolo-
giska kontraktet vilket vi redogör för nedan. 

3.4 Psykologiskt kontrakt 

Utvecklingen och förändringarna på arbetsmarknaden har påverkat villkor och förutsättningar 
i de sociala relationerna mellan arbetsgivare och anställda. En användning av begreppet psy-
kologiskt kontrakt i studier om sociala relationerna kan ge underlag för att utveckla teorier 
kring reaktioner och handlingsmönster hos anställda idag (Isaksson 2001:175f). Guest 
(1998:650) som har gjort en redogörelse för litteratur kring det psykologiska kontraktet menar 
att det användes första gången av Argyris 1960. Det har nu utvecklats och blivit ett seriöst 
ämne för begreppsmässiga och empiriska analyser. Det psykologiska kontraktet framställs 
generellt som formationen av individuella uppfattningar av relationen mellan den anställde 
och arbetsgivaren. Denna uppfattning kan innefatta outtalade krav och oskrivna regler mellan 
parterna. Det handlar om vad den anställde anser skyldig sig själv och organisationen samt 
den subjektiva tron om överenskommelser, löften och åtaganden som finns mellan en individ 
och organisationen (Lee & Faller 2006:833, Isaksson & Bellaagh 2005:4). Det kan vara utta-
lade löften om löneförhöjning eller outtalade löften om karriärmöjligheter. Det psykologiska 
kontraktet kan hjälpa till att förklara samspelet mellan anställda och arbetsgivare, men de van-
ligaste definitionerna utgår från den anställdes perspektiv (Isaksson & Bellaagh 2005:4).  
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Det psykologiska kontraktet kompletterar bilden av anställningskontraktets betydelse och bi-
drar till att klargöra de mekanismer som leder till skillnader i såväl välbefinnande för indivi-
den som organisatoriska konsekvenser. Det centrala i begreppet är att anställningsrelationen 
har en psykologisk dimension. Det psykologiska kontraktet är inte statiskt utan påverkas av 
hur relationen förändras i relation till vad motparten gör. Om någon part ändrar inställning till 
kontraktet så förändras också förväntningarna på vad parten kan få i utbyte. Avgörande för 
vilken betydelse kontraktet har är i vilken utsträckning de båda parterna lever upp till kontrak-
tet. En förståelse för det psykologiska kontraktet kan minska osäkerheten och oförutsägbarhe-
ten i organisationen (Isaksson 2001:177f, Isaksson & Bellaagh 2005:4f). 
 
Rousseau (1995) som är en väl citerad författare i artiklar om det psykologiska kontraktet gör 
följande definition. “The psychological contract is individual beliefs, shaped by the organiza-
tion, regarding terms of an exchange agreement between individuals and their organization” 
(Rousseau 1995:9). Vår tolkning Rousseaus definition är att det psykologiska kontraktet är 
individuella uppfattningar om överenskommelser i förhållandet mellan individerna och deras 
organisation som är skapad av organisationen. Rousseau (1995:6) menar vidare att den gene-
rella beskrivelsen av psykologiskt kontrakt är tron på att skyldigheter existerar mellan två 
eller fler parter. Skyldigheter beskrivs som överenskommelser om framtida handlingar. Denna 
utgångspunkt för det psykologiska kontraktet återkommer i fler artiklar i ämnet. Men Rous-
seaus åsikt om att det är organisationen som skapar det psykologiska kontraktet är inte något 
som återkommit i andra artiklar. Isaksson och Bellaagh (2005:4f) diskuterar skillnaden mellan 
anställningens formella och informella sida och menar att den formella anställningen regleras 
av lagar och avtal. Den informella anställningen däremot, handlar om de vardagliga relatio-
nerna på arbetsplatsen, hur villkor och löften tolkas, vilka förväntningar och vilket förtroende 
som finns i relationen. Det psykologiska kontraktet är till skillnad från det formella anställ-
ningskontraktet obeständigt och dynamiskt och det påverkas av de förändringar som sker på 
arbetsplatsen, i relationer mellan anställda och deras chefer. Till exempel kan en organisa-
tionsförändring vara en faktor som påverkar kontraktet och rubbar tryggheten genom föränd-
rade arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det kan i sin tur leda till minskad lojalitet till före-
taget (Isaksson & Bellaagh 2005:4f). Guest (1998:652) menar att det formella kontraktet 
knappast är ett jämställt dokument mellan organisation och anställd trots att båda skrivit på 
det. Det formella kontraktet kan ändå oftast bara ändras med båda parters medverkan, medan 
det psykologiska kontraktet godtyckligt och hemligt kan ändras av ena parten. Arbetsgivarens 
förståelse av att det finns ett psykologiskt kontrakt mellan arbetstagare och arbetsgivare kan 
ge trygghet i relationen och medverka till att arbetstagaren trivs på arbetet.  
  
Enligt Guest (1998:650f) handlar det psykologiska kontraktet om föreställningar, förvänt-
ningar, tilltro, löften och skyldigheter. Han jämför olika definitioner och ser att det finns 
skillnader mellan de som anser att kontraktet innehåller mer bestämda uppgörelser som löften 
och skyldigheter till skillnad från dem som menar att det mer är förväntningar och tilltro som 
finns i relationen i det psykologiska kontraktet. Då det psykologiska kontraktet till stor del 
skapas i betraktarens ögon (Guest1998:650, Rousseau 1995:6) kommer vi inte sträva efter att 
utreda vilket psykologiskt kontrakt som finns i konsultens relation utan hur konsulten uppfat-
tar sitt psykologiska kontrakt. Vi vill använda det som en teori för att analysera relationen 
mellan konsulten och bemanningsföretaget samt kundföretaget. För att kunna göra detta väljer 
vi att utgå från de olika dimensioner ett psykologiskt kontrakt kan delas in i. Det är ofta dessa 
dimensioner som fungerar som analysverktyg i en undersökning vilket vi också redogör för 
under följande rubrik. 
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3.4.1 Det psykologiska kontraktets dimensioner 

Chambel och Castanheira (2006:353ff) menar att det generellt finns två olika dimensioner av 
det psykologiska kontraktet. Den ekonomiska dimensionen fokuserar på det ekonomiska utby-
tet som de anställda förväntar sig få från arbetsgivaren. Den socio-emotionella dimensionen 
fokuserar på intressen som exempelvis status, utvecklingsmöjligheter, lojalitet och identifika-
tion. De tidsbegränsade formella kontrakten som är baserade på en mer avhållsam relation har 
blivit mer och mer fokuserade på den ekonomiska dimensionen medan de tillsvidareanställda 
föredrar ett psykologiskt kontrakt med mer socioemotionell dimension. Den tidsbegränsade 
anställningen gör att de får lägre status och att de inte har lika stor möjlighet att utvecklas i sitt 
arbete. Författarna menar att detta även har mötts av kritik då hänsyn måste tas till både so-
cioemotionella aspekter och relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att förstå 
det psykologiska kontraktet för korttidsanställda. 
 
Lee och Faller (2005:833) utgår i sin undersökning från relations- och transaktionsdimensio-
nerna. Skyldigheterna i transaktionsdimensionen är relativt opersonliga och rör främst det 
ekonomiska utbytet. Här betonas speciella uppgifter och kortvariga relationer mellan parterna. 
I den relationella dimensionen återfinns faktorer från transaktionsdimensionen men här finns 
också en förståelse av långvariga, odefinierade och socio-emotionella skyldigheter. Dessa 
faktorer karaktäriseras av engagemang och förtroende. Det psykologiska kontraktet undersö-
ker betoningen och förekomsten av dessa upplevda skyldigheter som har visat sig ha effekt på 
relationen mellan parterna. Vi tolkar det som att transaktionsdimensionen är överensstäm-
mande med den ekonomiska dimensionen och att relationsdimensionen är överensstämmande 
den socio-emotionella dimensionen. Nilsson (2006:13) menar att i en relation där parterna har 
låg tillit till varandra är förväntningarna fokuserade på de ekonomiska aspekterna, en transak-
tionell relation. Då parterna istället har en hög tillit ökar förväntningarna och kontraktet får en 
mer relationell prägel. 
 
Det finns fler dimensioner inom det psykologiska kontraktet (se exempelvis Isaksson 
2001:178ff), men vi väljer att inte gå närmare in på dessa då det är transaktions- och rela-
tionsdimensionerna vi kommer att utgå från i vår analys. Anledningen till det är att vi fann 
dessa lättare att använda i analysen samt att de tycks vara mer vanligt förekommande i andra 
undersökningar. I några av de följande studierna är det till exempel enbart relations- och 
transaktionsdimensionerna som är undersökta. 

3.4.2 Psykologiskt kontrakt hos uthyrd personal 

Enligt Isaksson (2001:179f) har anställningsformen betydelse för det psykologiska kontraktets 
innehåll och bredd. Tillfälligt anställda har ofta ett transaktionellt inslag i sina psykologiska 
kontrakt. De har ofta begränsade förväntningar på arbetsgivaren och lönen är en av de vikti-
gaste rättigheterna. De fastanställda tycks oftare ha relationella psykologiska kontrakt. När 
anställningen varar längre blir förväntningarna ofta fler och mer inriktade på utvecklingsmöj-
ligheter och stöd. Utökade förväntningar antas leda till högre motivation och lojalitet hos fast 
anställda jämfört med mer tillfälliga kontrakt. Millward och Brewerton (2000:14f) har dock 
inte funnit stöd för ovanstående resultat. De menar, precis som Isaksson (2001), att fast an-
ställda har mer relationella inslag och den korttidsanställde mer transaktionella inslag i sina 
psykologiska kontrakt. Skillnaden ligger i att Millward och Brewerton anser att dessa dimen-
sioner inte är helt avgränsade från varandra utan att många anställa har psykologiska kontrakt 
med inslag från båda typerna. De menar också att det inte finns något givet samband mellan 
anställdas välbefinnande och någon av de olika typerna. 
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Resultatet från en undersökning av uthyrd personal i Sydafrika visade att det var en relativ 
ökning av det relationella förhållandet av det psykologiska kontraktet då anställningstiden var 
längre. I de första sex månaderna av anställningen var det relationella förhållandet mindre 
förekommande jämfört med de med längre anställning (7-18 mån respektive mer än 30 mån). 
De med mycket längre anställningstid (43 mån eller mer) hade tydligt mer relationella inslag i 
det psykologiska kontraktet än de med kortare anställningstid än 31 mån. Anställda med ett 
större socialt stöd hade också ett högre inslag av det relationella förhållandet än de utan stöd 
(Lee & Faller 2005:840f).  
 
Lee och Faller (2005:842) menar att det kan vara lönsamt att bygga relationella förhållanden 
också med tillfälligt anställda. En anledning är att det är relativt billigt att behålla relationella 
kontrakt med rörlig arbetskraft, där flexibilitet och snabbt avslut är en del av överenskommel-
sen jämfört med en tillsvidareanställd. Uppsägningar av tillsvidareanställda som har ett rela-
tionellt kontrakt kan leda till känslor av kränkning samt att krav på avgångsvederlag kan stäl-
las. Med rörlig arbetskraft är det större chans för organisationen att få de flesta fördelar av 
förhållanden utan att råka ut för detta. Att behålla ett relationella förhållande med rörlig ar-
betskraft stimulerar också förhållandena för de tillsvidareanställda i företaget. Resultatet från 
undersökningen visade att då tillfälligt anställda först kom till arbetet hade de inte en identitet 
i organisationen och de fick då naturligt en transaktionell utgångspunkt i sitt psykologiska 
kontrakt. Det var ofta en låg nivå av tillit och oftast fanns ingen förväntan på ett längre förhål-
lande. 
 
Undersökningen visade också att det var mellan den sjunde månaden och den artonde måna-
den som arbetaren blev mer förtrolig med arbetsmiljön och troligen etablerade några förhål-
landen med arbetskamrater. Det var under den här perioden som kontraktet blev mer än bara 
ett anställningsavtal för den anställde. Här ökade också produktiviteten, tilliten, tillhörigheten, 
organisationsförbindelse och lojaliteten. Även stödet från övervakaren och arbetskamraterna 
ökade under dessa månader. Lee och Faller (2005:843f) menar att de organisationer som inte 
önskar ett relationellt förhållande med den anställde bör undvika att anställa tillfälliga arbetare 
under mer än 6 månader. Thomas och Andersson (1998:20) menar att nyanställdas förvänt-
ningar ändras mycket redan under de första veckorna på arbetsplatsen. Om organisationen vill 
att de nyanställda ska socialisera sig på arbetet och anpassa sig till de normer och tillväga-
gångssätt som finns i organisationen är det viktigt att inse detta.  
 
I Isakssons och Bellaaghs (1999:5-15) studie som behandlade arbetsvillkoren för uthyrd per-
sonal ställdes frågor kring vilka förväntningar som de anställda hade på arbetsgivaren och 
vilka förväntningar de trodde att arbetsgivaren hade på dem. En speciell frågeställning i un-
dersökningen var hur de uppfattade motparten i kontraktet som i deras fall kunde vara diffus 
och som i många fall kunde vara en trepartsrelation med bemanningsföretaget och kundföre-
taget. Undersökningen visade också att de allra flesta uthyrda inte hade några större svårighe-
ter att beskriva vilka förväntningar de hade på kundföretaget eller vilka förväntningar kundfö-
retaget hade på dem. Dessa förväntningar trodde de uthyrda hade att göra med kundens öns-
kemål och att den uthyrdes arbetsuppgifter ofta var klart avgränsade i beställningen. I stort 
sett alla respondenterna beskrev att deras främsta skyldighet var att se till att kunden blev nöjd 
och ville ta hjälp av bemanningsföretaget igen. 
 
Den uthyrdes skyldigheter riktades mot både kundföretaget och bemanningsföretaget då ar-
betsuppgifterna skulle utföras enligt kundens beställning och som bemanningsföretagets re-
presentant. De upplevde att deras skyldigheter gentemot kundföretaget var mer begränsade 
jämfört med en fast anställds skyldigheter. Bemanningsföretagets skyldigheter var utbetalning 
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av lön samt att erbjuda bra placeringar. Matchningen mellan den uthyrdes kompetensprofil 
och kundens kravprofil skulle överensstämma bra för att den uthyrde skulle kunna göra ett bra 
arbete. Det innebar att matchningen mellan den anställdes kompetens och kundens uppdrag 
var en skyldighet som bemanningsföretaget hade (Isaksson & Bellaagh 1999:13ff).  
 
Samma undersökning visade också att graden av upplevt stöd och förväntningar varierade 
från person till person. De uthyrda hade kontakt med personalansvarig på bemanningsföreta-
get som skötte placeringarna och kontakten under uppdragen. Om de trivdes eller inte och om 
de upplevde trygghet på arbetsplatsen tycktes i allra högsta grad vara beroende av hur kontak-
ten med den personalansvarige fungerade. Generellt så trivdes de intervjuade i undersökning-
en bra och de upplevde att de hade en bra kontakt med personalansvarige (Isaksson & Bella-
agh 1999:14). 
 
Många respondenter i Isakssons och Bellaaghs (1999:12) undersökning rapporterade om en 
ständigt återkommande brist på fördjupad kontakt med bemanningsföretaget. De uthyrda såg 
den personalansvarige som den de vände sig till då de tog kontakt med någon på bemannings-
företaget. Den personalansvarige personifierade bemanningsföretaget inför den uthyrda och 
den uthyrde personifierade bemanningsföretaget inför kunden. De uthyrdas förväntningar på 
bemanningsföretaget riktades i hög grad mot en person, den personalansvarige.  
 
Dessa studier kring uthyrd personal och det psykologiska kontraktet visar på att förväntningar 
i arbetet är en viktig del att undersöka. Därför kommer vi nedan att ta upp tidigare forskning 
kring de anställdas förväntningar på relationerna i arbetet och förväntningar på socialt stöd.   

3.4.3 Anställdas förväntningar i arbetet 

I Chambel och Castanheiras (2006:355f) studie om det psykologiska kontraktet fann de att 
anställdas beteende påverkades av vilken typ av psykologiskt kontrakt som fanns mellan den 
anställda och arbetsgivaren. Olika typer av beteende kopplades ihop med olika typer av psy-
kologiska kontrakt. Enligt författarna pekar forskning på att de som har ett psykologiskt kon-
trakt med en övervägande socioemotionell dimension, med ett större socialt utbyte, trivs bätt-
re och vill stanna i organisationen. Chambel och Castanheiras menar att när de anställda kän-
ner mindre av det sociala utbytet utvecklar de en mer negativ syn på organisationen och de 
presterar sämre på arbetet. Om de upplever att de får ett stort socialt utbyte gör de åtaganden 
som inte innefattas i det psykologiska kontraktet, åtaganden som arbetsgivaren inte krävt. 
Denna undersökning anser vi också tydligt visar att det finns en stark koppling mellan det 
psykologiska kontraktet och det sociala utbytet, som vi menar att det sociala stödet är en del 
av. Denna koppling stärks också av Searles et al. (2001:337ff) undersökning av deltagarnas 
förväntningar på socialt stöd. Vidare har författarna kopplat detta till hur de anställda utförde 
sina arbetsuppgifter. Resultatet från undersökningen visade att individens egna förväntningar 
om önskat stöd är en intressant aspekt som det är värt att forska mer om. Att identifiera vilka 
som behöver och vill ha högt socialt stöd samt leva upp till deras förväntningar kan vara ett 
stort bidrag till organisationen och kan också hjälpa individerna att utvecklas. 
 
Guest (1998:660f) skapar utifrån sitt resonemang en modell över det psykologiska kontraktet. 
Där framkommer det att ett positivt psykologiskt kontrakt är kopplat till en högre arbetstill-
fredsställelse, organisationsförbindelse och motivation. Det ger också en positiv utveckling av 
anställningsförhållandena och en lägre vilja att sluta arbetet. Dessa effekter är viktiga både för 
individen och för organisationen enligt Guest (1998:601). Då Guest inte närmare förklarar 
vad som menas med ett positivt psykologiskt kontrakt väljer vi att tolka det som en positiv 
upplevelse av relationen med den andra parten. Detta grundar vi i Rousseaus (1995:9) åsikt 
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om att när båda parter i det psykologiska kontraktet är överens om förhållandet i kontraktet, 
blir resultatet att utförandet av arbetsuppgifterna är tillfredsställande ur bådas perspektiv. Gu-
est (1998:661) menar att innehållet i det psykologiska kontraktet handlar om ärlighet, tillit och 
att leva upp till förväntningarna som finns. Isaksson (2001:183) anser att det är svårt att skilja 
på begreppen tillit och psykologiskt kontrakt. Detta resonemang går vi djupare in på under 
följande rubrik.  

3.4.4 Tillit och psykologiska kontrakt 

Isaksson (2001:183) menar att det är tilliten som är avgörande för hur motpartens agerande 
tolkas i relationen. Tillit kan definieras som ”det kognitiva filter som påverkar hur en mot-
parts agerande tolkas och värderas i sin helhet” (Nilsson 2006:12). Nilsson fortsätter sitt reso-
nemang om tillit och menar att i en relation mellan olika parter är tillit det grundläggande för 
utvecklandet av stabilitet och samarbete i relationen.  
 
Tillit eller brist på tillit kan ses som en förutsättning som påverkar hur motpartens agerande 
tolkas. Att utveckla en generell tillit till andra människor är en viktig del av den mänskliga 
utvecklingen och innebär förtroende och positiva förväntningar i en relation. Tillit i en arbets-
relation utvecklas över tid genom handlingar och vad parterna får veta om varandra. Detta 
innebär att tilliten skiljer sig mellan om personerna känner varandra eller inte. Det kan i sin 
tur förklara att parterna i en kortvarig anställning har ett mer avgränsat psykologiskt kontrakt, 
det vill säga färre förväntningar än en person som har en tillsvidareanställning och som arbe-
tat länge på företaget. Detta innebär också att tilliten är begränsad vilket minskar besvikelsen 
om kontraktets skulle brytas. Undantag och besvikelse i längre relationer kan tolereras och ses 
som enstaka händelser som kan ursäktas (Isaksson, 2001:183). Det är då intressant att redogö-
ra för vad som händer vid brist på tillit och då det psykologiska kontraktet bryts, vilket vi gör 
nedan.  

3.4.5 Att bryta psykologiska kontrakt 

Enligt Isaksson (2001:181) visar forskning att det är vanligt att anställda anser att arbetsgiva-
ren på olika sätt bryter det psykologiska kontraktet och detta tycks ha blivit allt vanligare i de 
senare decenniernas föränderliga arbetsliv. Forskning inriktad på kontraktsbrott har främst 
rört upplevelser av att arbetsgivaren brutit kontraktet. För att förstå konsekvenserna av att 
bryta ett psykologiskt kontrakt är det viktigt att klart definiera vem som är motparten i det 
psykologiska kontraktet. Om kontraktets motpart är diffus och oklar som till exempel ”företa-
get” eller om motparten är den närmaste chefen påverkar det den enskildes reaktioner (Isaks-
son 2001:181). Guest (1998:652) tar upp frågeställning om vem som är organisationens agent 
och därmed den andra parten i det psykologiska kontraktet. Är det hela organisationen i stort 
eller någon specifik person? När vi i intervjuerna ställde frågor kring detta lämnade vi det 
öppet för respondenten att klargöra vem som var deras motpart på kundföretaget. 
 
Andersson och Schalk (1998:644) menar att en brytning av det psykologiska kontraktet upp-
står då en anställd upptäcker att det existerar en skillnad mellan vad denne får av organisatio-
nen och vad som från början gavs löften om. Detta menar också Isaksson (2001:181f) är en 
brytning av det psykologiska kontraktet men tillägger att ett kontraktsbrott också kan vara 
bristande överensstämmelser mellan hur arbetsgivare och arbetstagare i relationen tolkar rät-
tigheter och skyldigheter. Det kan även vara ett rent brott mot de löften som getts och att den 
anställde upplever att det psykologiska kontraktet brutits på grund av detta. Ett brott mot ett 
brutet psykologiskt kontrakt kan leda till att till att den anställde känner sig otrygg, har bris-
tande tilltro och inte känner någon större lojalitet till ledningen. 
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Då det relationella psykologiska kontrakt bryts spelar känslor en stor roll och det är då misstro 
och besvikelse utvecklas. Det psykologiska kontraktet kan då också gå över till att bli mer 
transaktionellt (Andersson & Schalk 1998:644). Isaksson (2001:181f) menar att brutna psyko-
logiska kontrakt kan påverka de anställdas arbetstillfredsställelse och i sin tur leda till en hög-
re personalomsättning för organisationen. Det kan leda till att den anställda lämnar företaget, 
omförhandlar kontraktet eller att denna stannar kvar men sänker sitt engagemang och inte 
presterar max på arbetet. 
 
Vi har nu redogjort för de teorier vi har som utgångspunkt i denna uppsats. I följande metod-
avsnitt kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt samt föra en diskussion om uppsatsen 
trovärdighet och etik. 
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4. Metod 
I följande avsnitt motiverar vi vårt val av metod utifrån relevanta källor. Vidare redogör vi 

för vårt tillvägagångssätt i denna uppsats. Avslutningsvis för vi en diskussion om uppsatsens 

trovärdighet och etik. 

 

4.1 Val av metod 

Enligt Trost (2005:15) beror valet av metodiskt angreppssätt på vad som ska studeras och hur 
syftet och frågeställningarna har formulerats. Det finns två olika övergripande ansatser att 
välja mellan när en undersökning ska genomföras, en kvalitativ och en kvantitativ. Är syftet 
att undersöka mängden, hur vanligt förekommande samt omfattningen av något är det en 
kvantitativ studie som bör göras. Är syftet att försöka förstå människors sätt att resonera, age-
ra och reagera, är valet av en kvalitativ studie det rätta (Trost 2005:15). Syftet med vår studie 
är att undersöka hur konsulterna på ett bemanningsföretag upplever relationen till beman-
ningsföretaget och kundföretaget. Vi valde utifrån vårt syfte och våra frågeställningar att göra 
en kvalitativ studie då vi anser att den metoden är mest lämpad för vår studie. Vi använde oss 
av denna metod för att vi var intresserade av att få en djupare förståelse av intervjupersoner-
nas tankar kring sin egen arbetssituation och vi var inte intresserade av att kvantifiera några 
objektiva data, utan eftersträvar en nyanserad bild sett ur intervjupersonernas perspektiv. Va-
let av kvalitativ metod gör det även möjligt att ställa kompletterande följdfrågor, klargöra 
frågor och göra respondenten mer delaktig vid undersökningstillfället genom att till exempel 
kunna förklara studiens syfte mer utförligt (Bryman 2001:197). 
  
I Grounded Theory eftersträvas utvecklande av teorier utifrån insamlad data. Det kan antingen 
innebära att skapa en ny teori inom ett område eller att utveckla redan befintliga teorier (Stra-
uss & Corbin 1998:12). Vi gjorde inte vår uppsats utifrån Grounded Theory men använde oss 
av tekniker hämtade från Grounded Theory. Detta återkommer vi till senare i metoden. 
 
Bryman (2001:270f) menar att det riktas kritik mot att det inte går att dra några generella slut-
satser utifrån en kvalitativ undersökning. Vi menar precis som Bryman att det inte heller är 
syftet med en kvalitativ undersökning, där forskningen ska generaliseras till teorin och inte till 
populationen. Det innebär för vår undersökning att vi endast generaliserar resultaten utifrån 
intervjuerna med stöd av teorin. Bryman menar också att det finns en risk med den kvalitativa 
metoden att uppsatsen har en bristande transparens, det vill säga information om hur den 
genomfördes. Detta för att den är mer ostrukturerad än en kvantitativ undersökning, samt att 
det är lätt att lägga in egna värderingar och tankar i intervjuguiden och under intervjuerna. 
Detta är något vi har i åtanke och är medvetna om, men vi försöker ha en så noggrann redogö-
relse för vår process som möjligt. Det är något som också förordas av Bryman (2001:271) då 
han menar att det går att göra omfattande redogörelser i kvalitativa studier för att på så vis 
kunna följa undersökningsprocessen på ett bättre sätt. 

4.2 Urval 

I kvalitativa undersökningar menar Trost (2005:117ff) att det är betydelselöst att ha ett repre-
sentativt urval då resultat ändå inte ska generaliseras på en population. Vi valde att avgränsa 
vår urvalsgrupp utifrån vårt syfte.  
 
Vi bestämde oss för att göra vår undersökning utifrån ett bemanningsföretag. Då vi ville un-
dersöka konsulternas arbetssituation valde vi att avgränsa oss till dem som arbetade på tidsbe-
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gränsade uppdrag. Dessa konsulter kallas för ambulerande konsulter av bemanningsföretaget. 
För att finna dessa respondenter vände vi oss till konsultansvarige på bemanningsföretaget 
som i sin tur mejlade ut en kort information om vår uppsats och att vi var intresserade av att 
komma i kontakt med konsulterna för intervjuer. Vi fick sedan en lista med urvalsgruppen 
samt deras person- och kontaktuppgifter. Utifrån den informationen gjorde vi sedan ett ge-
nomtänkt urval då vi ville ha en fördelning på de variabler som vi visste om, vilket i detta fall 
var kön och ålder. Detta gjorde vi för att få en variation bland respondenterna, men det var 
inget vi analyserade närmare. Vi hörde sedan av oss till respondenterna och bokade tid för 
intervjuer. På så vis förblev våra respondenter anonyma mot den konsultansvarige då hon inte 
visste vilka ur urvalsgruppen vi intervjuade.  
  
Trost (2005:119) anser att det finns risker med att få tag i respondenter genom en annan per-
son, då de kan försöka styra urvalet genom att ta fram personer som anses kunniga eller in-
tressanta. Vi ser ändå att vi kom ifrån denna risk något då den konsultansvarige gav oss en 
urvalsgrupp utifrån våra önskemål. Vi gjorde också vårt eget urval ur denna grupp som den 
konsultansvarige inte styrde över. Trost (2005:123) menar att det är en fördel att inte ha för 
många intervjupersoner, för att inte få ett alltför stort och ohanterligt material. Han menar 
vidare att risken är stor att viktiga detaljer missas vid analysen. Vi valde att göra fem intervju-
er från vår urvalslista vi fick av konsultansvarige. I och med att det kan finnas risker med att 
få respondenter av konsultansvarige valde vi att inte tar upp några variabler som kön och ål-
der för att inte bryta respondenternas anonymitet och för att uppgifterna inte ska kunna härle-
das till enskilda individer. Av denna anledning är vi också noga med att inte skriva om några 
detaljer och vi ger vaga, istället för precisa, beskrivningar av till exempel arbetstiden och antal 
uppdrag. Vi vill ändå förklara respondenternas bakgrund i stort eftersom det i analysprocessen 
framkom var viktigt för uppsatsens resultat. Antal uppdrag respondenterna varit ute på varie-
rar från få till flertalet och anställningstiden hos bemanningsföretaget varierar från kortare till 
längre och på grund av konsulternas anonymitet kan vi inte ge närmare beskrivningar av vad 
det innebär.  

4.3 Genomförande 

Vi fick kontakt med bemanningsföretaget på en arbetsmarknadsdag på Karlstads universitet. 
De visade intresse för vår uppsats och vi fick på så vis kontakt med en konsultansvarig på 
företaget. Efter att vi läst in oss mer på ämnet arbetade vi i samråd med den konsultansvarige 
och vår handledare fram till en intressant frågeställning.  
 
I skapandet av vår teoridel utgick vi från vårt syfte och våra frågeställningar. Vi läste in oss på 
ämnet och fick tips om litteratur och artiklar från tidigare forskning och från vår handledare. 
Vi fick kunskap och förståelse i ämnet genom att läsa in oss på svensk litteratur. Vi lade sedan 
tyngdpunkten på tidigare undersökningar som gjorts inom samma område i Sverige. För att 
sedan fördjupa vår teori använde vi oss av flera internationella artiklar för att få del av den 
nyaste forskningen inom området. Då vi arbetade fram intervjuguiden var vi väl inlästa på vår 
teori men var fortfarande öppna för förändringar i teorin om det skulle behövas. 
   
Trost (2005:35f) menar att målet med en intervju i en kvalitativ undersökning är att svara på 
frågan hur och inte varför. Intervjun ska skapa en förståelse för den intervjuades känslor, re-
aktioner och sätt att tänka. För att få svar på frågor om känslor och upplevelser bör intervjua-
ren ställa frågor om handlingar och beteenden. Detta var något vi hade i beaktning då vi gjor-
de vår intervjuguide. Kvale (2007:121) menar att frågorna i intervjuguiden ska relateras till 
undersökningens ämne och därmed till den teori som är utgångspunkten i undersökningen. 
För att komma fram till lämpliga frågor i intervjuguiden strävade vi efter att exemplifiera den 



 
 

- 21 -

valda teorin vilket enligt Bryman (2001:78) innebär ett utformande av begrepp som författa-
ren använder sig av. Varje fråga som vi kom fram till relaterades sedan till en, vad Kvale 
(2007:122) kallar forskningsfråga, för att underlätta analysen av intervjusvaren. Det är enligt 
Kvale (2007:122) viktigt att frågorna är korta och lätta att förstå och för att vara säkra på att 
ställa sådana frågor valde vi att göra specifika frågor att utgå från i våra intervjuer. Detta har 
också att göra med vår begränsade vana att intervjua. Vi höll ändå öppet för följdfrågor, både 
planerade och improviserade för att göra intervjun mer levande och för att verkligen få fram 
det som vi sökte i intervjuerna.  
 
I vår första kontakt med respondenterna lät vi dem bestämma var de ville att intervjun skulle 
äga rum. Detta för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen. Inter-
vjupersonerna fick vid intervjutillfället information om uppsatsen syfte och hur den var upp-
lagd i stort, vilket också rekommenderas av Kvale (2007:107). Vi valde att båda två vara med 
på varje intervju för att vara ett stöd åt varandra och i och med det kunna få ut en större in-
formationsmängd, vilket Trost (2005:46) menar kan vara en effekt av två intervjuare. Vi in-
formerade intervjupersonerna om att vi var två som skulle intervjua dem för att de skulle vara 
förberedda på detta och då förhoppningsvis undvika att de skulle känna sig i underläge, vilket 
enligt Trost (2005:46) annars kan vara en risk med två intervjuare. I intervjusituationen an-
vände vi oss av bandspelare för att sedan kunna skriva ut intervjun och läsa ordagrant vad 
som sagts. Detta var något vi hade informerat intervjupersonerna om redan vid första kontak-
ten och ingen hade något att invända mot det. Trots att vi spelade in intervjun på band valde 
vi att föra en loggbok där vi skrev ner våra reaktioner och tankar direkt efter intervjun. Detta 
är något Trost (2005:58) rekommenderar, då dessa tankar inte finns med på bandspelaren och 
annars kan vara lätta att glömma bort. Exempel på dessa anteckningar är att vi efter en inter-
vju skrev ”Konsulten tycktes trivas bättre på detta bemanningsföretag än tidigare” och ”Kon-
sulten verkade tillfreds under intervjun och utvecklade svaren på frågorna bra”. 

4.4 Analysmetod 

I databearbetningen och analyserandet använde vi oss av analystekniker hämtade från Groun-
ded Theory. Vi analyserade intervjuerna parallellt med att vi gjorde nya intervjuer. Utifrån 
tankar som kom fram vid dessa analyser valde vi att arbeta om vår intervjuguide allteftersom 
vi gjorde våra intervjuer för att utveckla intervjuguiden. Detta är ett av de tillvägagångssätt 
som finns inom Grounded Theory enligt Strauss och Corbin (1998:12). Efter varje intervju 
började vi med att transkribera intervjuerna vilket Bryman (2001:310f) menar är att skriva ner 
det som sägs i intervjuerna ordagrant. Vi läste sedan igenom vår text noggrant och antecknade 
där vi hittade viktiga begrepp samt vad dessa kunde tillföra vår undersökning. Detta är ett sätt 
att koda texten enligt Strauss och Corbin (1998:71). Vi kopplade intervjusvaren till valda teo-
rier och utvecklade och ändrade samtidigt vårt teoriavsnitt för att få ut så mycket som möjligt 
av intervjuerna.  
 
Utifrån vår kodning arbetade vi fram ett kodschema där vi kopplade begrepp till varandra. 
Under detta arbete insåg vi vilka begrepp som var övergripande och hur begreppen påverkade 
varandra. Strauss och Corbin (1998:101) diskuterar kring vad fenomen, koncept, dimensioner, 
egenskaper och kategorier innebär. Vi valde att inte klargöra precis vad våra begrepp skulle 
kallas enligt Strauss och Corbins beskrivningar, utan väljer istället att konstatera att vissa be-
grepp är mer övergripande än andra. Ett exempel från vårt kodschema är att vi ser ´Anledning 
till att arbeta som konsult´ och ´Rollen som konsult´ som övergripande. Dessa begrepp påver-
kar förväntningarna som i sin tur påverkar det sociala stödet. Konsulters förväntningar ge-
nomsyrar också konsulters upplevelse av relationerna i arbetet i stort. Utifrån vårt kodschema 
där vi tydliggjort hur begreppen är kopplade till varandra skrev vi sedan vår analysdel. Vi 
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beskrev då våra begrepp mer ingående. Under hela vår process återgick vi ständigt till tran-
skriberingarna av intervjuerna för att säkerställa att det vi skrev, verkligen var det som fram-
kommit i intervjuerna. Utifrån vår analysdel skrev vi sedan vår diskussion där vi både sam-
manfattade och utvecklade det vi kommit fram till i analyserandet.  
 
Under kodningsarbetet och analysprocessen använde vi oss av memo för att inte missa viktiga 
tankegångar som framkom under analysarbetet. Strauss och Corbin (1998:217f) menar att 
forskaren med fördel kan använda sig av memo. Memo är anteckningar som görs under kod-
ningen. Det är tankegångar kring data som insamlas och skrivs ner. Detta för att underlätta 
förståelsen av hur kategorier och begrepp har framkommit och för att kunna gå vidare i kod-
ningen genom sina anteckningar. Ett exempel på memo vi skrev i tidigt stadium var ”Det 
tycks vara viktigt för bemanningsföretaget att förstå konsultens anledning till att de arbetar 
som konsulter”. Den analysprocess vi beskrivit ovan repeterade vi flertalet gånger. Vi återgick 
flera gånger till empirin för att utveckla undersökningen. Exempelvis kodade vi och utveckla-
de kodschemat flera gånger efter det att vi hade börjat skriva på analysdelen och diskussio-
nen. 

4.5 Uppsatsens trovärdighet 

Inom den kvalitativa forskningen används inte gärna begreppen validitet och reliabilitet. I den 
kvalitativa forskningen är det viktigt att undersökningen har hög tillförlitlighet och att den 
undersöker det den utger sig för att undersöka. För att en undersökning ska få en hög tillförlit-
lighet är det viktigt att det finns en god koppling mellan den undersökta empirin och de fram-
tagna teorierna, samt att frågorna överensstämmer med det som undersöks (Bryman 
2001:257ff). Vi menar att vår uppsats tillförlitlighet stärks av att vi ständigt återgått till våra 
frågeställningar och teori för att säkerställa att vi undersöker det vi utgav för att undersöka. 
 
Ett annat begrepp som Trost (2005:113) och Bryman (2001:258ff) anser vara mer intressant i 
en kvalitativ undersökning än reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning är relevans. 
Bryman (2001:262) förklarar begreppet relevans med hur viktigt ämnet är inom det området 
och vilket bidrag det kan lämna till området. Vi motiverar vår uppsats relevans i vår inledning 
och bakgrund där vi redogör uthyrdas arbetssituation samt tidigare forskning inom området. 
 
Ett sätt att undersöka en studies tillförlitlighet är att se om undersökningen går att upprepa. 
Detta kan i många fall vara svårt i en kvalitativ undersökning. Bryman (2002: 257f) ger som 
förslag att forskaren måste gå in i samma sociala roll som den tidigare forskaren för att lyckas 
återupprepa undersökningen. För att kunna möjliggöra en återupprepning av vår undersökning 
har vi valt att bifoga intervjuguiden i uppsatsen. Den intervjuguide vi bifogar är vår sista upp-
laga, då vi anser att den bäst representerar de frågor vi ställde under intervjun. Under intervjun 
ställde vi följdfrågor och ändrade om i frågorna, så därför ska denna intervjuguide ses som en 
ram för vad vi ville ha reda på i intervjuerna, inte en exakt beskrivning av de frågor vi ställde. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Bryman (2001:440) går det inte att bortse från etiska ställningstaganden i en undersök-
ning. Det är viktigt att de som gör studien tar hänsyn till etiska aspekter genom hela under-
sökningen. Det finns ett antal grundläggande etiska principer som rör frivillighet, integritet, 
konfidentialitet och anonymitet som gäller för svensk forskning. Det första är informations-
kravet det vill säga att forskaren ska informera de personer som deltar i undersökningen om 
undersökningens syfte, att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta studien. Samtyckes-
kravet handlar om att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma om regler 
kring sin medverkan. Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som inhämtas i 
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undersökningen ska behandlas konfidentiellt. Personuppgifter måste behandlas så att de inte 
kan härledas till enskilda personer och så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den fjärde 
principen nyttjandekravet handlar om att uppgifterna som samlas in endast får användas i 
forskningssyfte (Bryman 2001:440f). 
 
I vår studie har vi förhållit oss till dessa forskningsetiska principer. I vår första kontakt med 
respondenterna upplyste vi respondenterna om deras rättigheter till anonymitet och konfiden-
tialitet. Innan vi började intervjuerna, frågade vi personerna igen om de ville delta i undersök-
ningen sedan informerade vi om studiens syfte och att de inte behövde svara på de frågor de 
inte ville. Vi upplyste om frivilligheten att delta i studien och att de när som helst kunde av-
bryta sin medverkan. Vi talade även om för respondenterna att vi har tystnadsplikt och att allt 
som de berättar i intervjuerna behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att obe-
höriga inte kan ta del av dem eller identifieras av obehöriga. 
 
En annan aspekt som är kopplad till etik inom forskning är citat. Trost (2005:109) menar att 
det är oetiskt att citera ordagrant då talspråk ofta fördummar respondenterna. Vi har därför 
valt att ta oss friheten att justera de citat vi använt oss av i analysdelen samt diskussionsdelen 
i denna uppsats. 
 
I kommande avsnitt följer vår analysdel där vi redogör för de resultat som framkom ur inter-
vjuerna samtidigt som vi kopplar dessa till vår teori. 
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5. Analys 
I följande avsnitt beskriver vi de resultat vi fått fram samtidigt som vi kopplar dessa till vår 

teori. Utifrån intervjuerna utvecklade vi egna begrepp som vi såg var kopplade till våra frå-

geställningar. Analysen är uppbyggt utifrån dessa begrepp. 

 
 
Vi börjar med att repetera syftet med denna studie och de frågeställningar vi valt att fokusera 
på. Detta gör vi för att läsaren ska vara medveten om vilka frågeställningar vi ämnar svara på 
i analysen och diskussionen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anställda konsul-
ter på bemanningsföretaget uppfattar sin relation till bemanningsföretaget och kundföretaget. 
Vi fokuserar på hur konsulterna upplever det sociala stödet från bemanningsföretaget och 
kundföretaget samt hur konsulterna upplever de förväntningar och det förtroende som finns i 
relationen. Vi fokuserar även på vilka effekter upplevelserna av socialt stöd, förväntningarna 
och förtroende i relationen får för konsultens arbetstillfredsställelse. 
 
Vi börjar med att beskriva de förväntningar och det förtroende som finns i relationen genom 
de begrepp vi analyserat fram ur intervjuerna. Den faktor vi anser styr konsulternas förvänt-
ningar mest var deras anledning till att arbeta som konsult, vilket vi redogör för nedan. 

5. 1 Anledning till att arbeta som konsult 

Isaksson och Bellaagh (2005:3f) menar att det är betydande om anställningsformen valts fri-
villigt eller inte av den anställde. Detta kan vara en förklaring till om arbetet ses som positivt 
eller negativt. Om den anställde själv har valt en tillfällig anställning har de generellt en mer 
positiv inställning än om de inte tycker sig ha något annat val. I våra intervjuer kommer det 
fram att valet av att arbeta som konsult är mer komplext än så. Anledningen till att konsulter-
na arbetar åt bemanningsföretaget varierar och uppdelningen frivillighet kontra ofrivillighet 
stämmer inte på respondenterna i denna uppsats. Vi finner att det är viktigt att den kon-
sultansvarige på bemanningsföretaget är medveten om och förstår konsultens anledning till att 
arbeta åt bemanningsföretaget. Detta tyder följande citat på.  
 

Jag upplevde i de första samtalen att konsultansvarige inte riktigt förstod mig, varför jag tvekade 
inför ett uppdrag som innefattade arbetsuppgifter som jag är överkvalificerad för, eftersom det är 
en bra tjänst i sig. Men sen när vi pratade tredje gången så tyckte jag att hon verkade förstå mer 
hur jag kände och tänkte. 
 
Att de har koll på vad man har läst och vad man vill arbeta med och att man får erbjudanden på så-
dana jobb även att de föreslår andra men att de inte föreslår fel utan att de har lite koll. 

 
Gemensamt för alla konsulterna är att de ser bemanningsföretaget som en möjlighet till nya 
arbeten i framtiden om uppdragen uppfyller deras förväntningar. Detta är en förväntning på 
bemanningsföretaget som delas av flera konsulter. Ett exempel på det kan utläsas i följande 
citat där konsulten svarade på frågan vad denne förväntar sig av bemanningsföretaget. ”Ja, det 

är att de ska skaffa mig ett nytt uppdrag om det slutar här där jag är nu.” 
 

De anledningar vi identifierar utifrån våra intervjuer är att konsulterna sökt sig till beman-
ningsföretaget för ett specifikt uppdrag, för att det är en bransch där det är lätt att få arbete 
eller för att de vill utvecklas. Dessa anledningar är inte strikt uppdelade utan samma konsult 
kan ha flera anledningar att arbeta åt bemanningsföretaget. 
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I intervjuerna ställde vi frågor om konsulternas tankar kring fortsatt arbete på bemanningsfö-
retaget. Även då många konsulter trivs med sitt arbete uttryckte alla konsulter en strävan efter 
att få en fast anställning och att bemanningsbranschen på något sätt är en väg dit. På frågan 
hur länge konsulterna vill fortsätta arbeta som konsult får vi följande svar. 
 

Jag kommer att fortsätta att arbeta som konsult så länge jag är nöjd med det. Sen vill jag ha en fast 
anställning. Det är tryggare med en fast anställning. 

 
Någonstans är det ju så att det vore rätt skönt att hitta ett ställe att arbeta på. 

 
Vi uppfattar det som att konsultens anledning att arbeta åt bemanningsföretaget är avgörande 
och styr vilka förväntningar som finns i relationerna på arbetet. Citat ovan visar att även då 
förväntningarna uppfylls är konsultens främsta mål en fast anställning eftersom det ger en 
trygghet som inte arbetet som konsult ger. Om det inte finns någon möjlighet till fast anställ-
ning ser konsulterna bemanningsföretaget som en möjlighet till nya arbeten och nya uppdrag 
hos bemanningsföretaget om uppdragen uppfyller deras förväntningar.  
 
Som vi tidigare nämnt framkom det i intervjuerna att en viktig anledning för att arbeta på be-
manningsföretaget är att få utveckling. Detta är något vi redogör för under följande rubrik 

5.1.1 Konsultens önskan om utveckling hos bemanningsföretaget 

Många konsulter uttryckte en vilja av att få utvecklas och såg bemanningsföretaget som en 
möjlighet till detta. Vi menar att detta stämmer med resultatet från Isakssons (2001:179f) un-
dersökning som visade att då anställningen varar en längre tid utökas förväntningarna och blir 
mer inriktade på utvecklingsmöjligheter. Den skillnad vi kan se är att anställningstiden inte är 
avgörande, utan att få utvecklas är en vilja några av konsulterna hade redan från början. Det 
var en anledning till att konsulterna började arbeta åt bemanningsföretaget från första början. 
Ur intervjuerna framkommer att vissa konsulter har specifika förväntningar på utbildning och 
kompetensutveckling från bemanningsföretaget. 
 

Vi har pratat om det här med kompetensutveckling, hur viktigt det är att få det. Och det är ju oer-
hört svårt att få det på detta bemanningsföretag, eller ja, på alla bemanningsföretag. Jag har ju 
vänner som jobbar på andra ställen. Det handlar om pengar, så är det ju bara. Det är tufft att få det. 
Så i den mån så lever de inte upp till det.  

 
Dessa förväntningar på kompetensutveckling uppfylls sällan, men vi tolkar det som att då 
många konsulter har en förförståelse av att bemanningsföretag ofta inte erbjuder kompetens-
utveckling uppstår ingen större besvikelse. Vi menar att det inte är någon skillnad mellan vad 
konsulten får av organisationen och vad som från början gavs löften om och därför ser inte 
konsulterna detta det som ett brott mot det psykologiska kontraktet. 
 
Då vi ställde frågor om konsulternas framtid hos bemanningsföretaget framkommer det att 
konsulternas uppdrag bör leva upp till deras förväntningar för att de ska vilja fortsätta. Föl-
jande citat tyder på detta.  
 

Ja i längden skulle jag kunna tänka mig att fortsätta på heltid hos bemanningsföretaget om man ut-
vecklas vidare och klättrar i stegen lite grand.  

 
Det beror på vad jag får för typ av uppdrag. Om dom är mer meriterande än det jag gör idag. 

 
Som vi tidigare nämnt menar Isaksson och Bellaagh (2005:3f) att de konsulter som valt att 
arbeta som konsult frivilligt har en mer positiv inställning i arbetet. Vi menar att det är be-
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manningsföretagets förståelse av konsultens anledning av att arbeta som konsult som är av 
betydelse för konsultens inställning till arbetet. Vi kan ur intervjuerna utläsa att konsultansva-
rige på bemanningsföretaget ofta är medvetna om konsultens anledning att arbeta som konsult 
och därför försöker anpassa uppdragen efter det. Som vi tidigare skrivit handlar det ofta om 
konsultens vilja att utvecklas och det visar även följande citat på. 
 

Det känns som att någon bryr sig och vill hitta en tjänst som kanske passar det man själv vill ut-
vecklas till. De har ringt upp när det finns en tjänst som de tror kommer att passa och så. 
 

Vi har nu redogjort för att konsultens anledning till att arbeta som konsult är en viktig faktor 
som styr deras förväntningar och trivsel i arbetet. En annan viktig faktor är hur konsulterna 
uppfattar rollen som konsult. Detta redogör vi för nedan. 

5.2 Rollen som konsult 

Den faktor vi kommer fram till är avgörande för vad konsulten har för förväntningar i sitt ar-
bete är hur de själva uppfattar rollen som konsult. Att konsulterna har sämre villkor än fast 
anställd personal har vi tidigare redogjort för i beskrivningen av bemanningsbranschen i bak-
grunden. Detta är också något som respondenterna är väl medvetna om och det uttrycks på 
följande sätt då vi frågar om konsulten ser några skillnader mellan konsulterna och fast an-
ställd personal. 
 

Ja, oja! Det är stor skillnad. Både privata företag och statliga myndigheter har ju oftast bättre vill-
kor än bemanningsföretagen har i botten. Så är det ju. 

 
Dessa villkor är något vi menar är en del av konsulternas uppfattning av rollen som konsult. 
Vi kan i våra intervjuer se att förståelsen för de sämre villkoren och övriga upplevelser har 
påverkat konsultens förväntningar i arbetet. Följande citat är ett exempel på då en konsults 
erfarenhet gjorde att denne sänkte sina förväntningar och omvärderade rollen som konsult 
efter erfarenheterna i arbetet. 
 

Jag trodde man skulle få lite mer avancerade och ansvarsfulla uppdrag som konsult i och med att 
konsulter låter lite finare, men har man arbetat som konsult förstår man vad det går ut på.  

 
Utifrån våra intervjuer tolkar vi det som att konsulterna accepterar konsultrollen och sänker 
därmed sina förväntningar gentemot kundföretaget och bemanningsföretaget. En konsult ut-
trycker en missnöjdhet över att göra arbetsuppgifter som inte har med dennes kompetens att 
göra. Samtidigt uttrycker konsulten en acceptans i situationen eftersom konsultens syn på rol-
len som konsult sänker förväntningarna på arbetet. 
 

Jag förstår att de vill frigöra de som kunde ännu mer än vad vi kunde. Man kan ju få en känsla av 
att det var väldigt lätt för dem att låta oss göra okvalificerade arbetsuppgifterna för att den ordina-
rie personalen inte ville och istället för att ta konflikter med dem så tar de in oss som är konsulter, 
de kanske tar lite lätta utvägar ibland.  

 
Ett annat exempel på detta är då en konsult beskriver att det kommit vissa arbetsuppgifter som 
var mer krävande och utvecklande och som många av medarbetarna ville ha. I början av sitt 
arbete på kundföretaget hade konsulten förväntningar om att också få ta del av dessa arbets-
uppgifter. Det blev sedan tydligt för konsulten att dessa arbetsuppgifter i första hand gick till 
den ordinarie personalen. Konsulten blev besviken men sänkte samtidigt sina förväntningar på 
utveckling i arbetet. Vi har nu kommit fram till att en del i rollen som konsult är att konsulter-
na har sämre villkor och mindre möjlighet att få arbeta med mer ansvarsfulla och kvalificera-
de arbetsuppgifter än fast anställda. Utöver detta identifierar vi att konsulterna upplever en 
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otrygghet i sin anställning som konsult. Isaksson och Bellaagh (2005:3f) menar att anställ-
ningsformens betydelse för anställdas välbefinnande påverkas av flera faktorer än kontraktet i 
sig till exempel anställningsförhållanden och upplevelser av otrygghet. 

5.2.1 Otrygghet i anställningen 

Att konsulten upplever en otrygghet med att byta arbetsplats ofta och i och med det byta che-
fer och arbetskamrater ofta, framkom i Isakssons och Bellaaghs (1999:21) undersökning. Vi 
har inte funnit stöd för ovanstående men respondenterna i vår undersökning uttrycker känslor 
av otrygghet av andra anledningar. Följande citat visar att otryggheten som konsult gör det 
svårare att ställa krav i arbetet.  
 

Det är svårt att veta hur mycket man kan opponera sig, vilka krav man kan ställa som konsult. Man 
är lätt utbytbar som konsult. Som konsult blir man aldrig trygg i sin anställning.  

 

Detta citat visar att konsulten känner en osäkerhet gentemot bemanningsföretaget, huruvida 
konsulten kommer att få behålla sin anställning mot bemanningsföretaget eller inte. Andra 
konsulter uttrycker en osäkerhet gentemot kundföretaget, där otryggheten ligger i om de får 
behålla sitt uppdrag på kundföretaget eller inte. Detta visar följande citat. ”Förut trodde jag 

att jag var trygg här på kundföretaget. Men jag har insett att den tryggheten inte finns här.” 
En tredje otrygghet tillkommer då konsulter har krav på sig att ta de uppdrag de får tilldelade 
sig, oavsett konsultens vilja att ta det uppdraget. I följande citat uttrycker en konsult detta 
krav och den otrygghet som kommer med det. 
 

Som konsult har jag inte möjligheten att säga nej, jag kan ju ligga och pendla i en och en halv 
timme enkel resa utan att få ersättning och utan att kunna säga nej till det. Söker man jobb själv 
kan man ju känna att det är det man vill för att man verkligen vill ha jobbet, men för mig som kon-
sult kan jag ju bli skickad och det är ju lite jobbigare. 

 

Citaten ovan visar att det finns flera orsaker som gör att konsulterna känner en otrygghet i sitt 
arbete. Vi menar att konsulterna uppfattar detta som en del i rollen som konsult. Det fram-
kommer att konsulterna inte har några förväntningar på trygghet och därför accepterar de 
denna otrygghet i arbetet. Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att det bland annat är konsul-
ternas känsla av otrygghet som gör att de uppskattar då de känner en tillhörighet i arbetet. 

5.2.2 Konsulternas tillhörighet i arbetet 

Det framkom i Arvidssons (1997:28) samt Isaksson och Bellaaghs (1999:21) undersökning att 
rollen som konsult är otydlig. De uthyrda i Arvidssons (1997:28) undersökningen har inte 
något direkt svar på var de arbetar. I våra intervjuer framkommer det att det är otydligt var 
konsulterna hörde hemma och att det är konsulten själv som avgör om det är hos kundföreta-
get eller bemanningsföretaget. Det finns de konsulter som inte känner någon samhörighet med 
kundföretaget och ser bemanningsföretaget som deras enda arbetsgivare. Det finns också de 
som känner en stark samhörighet till både bemanningsföretaget och kundföretaget. Det finns 
också exempel på de konsulter som känner en stark samhörighet till kundföretaget och att 
bemanningsföretaget endast svarar för det formella i anställningen. Frågor som gäller arbetet i 
sig tas i dessa fall upp på kundföretaget och går inte omvägen via bemanningsföretaget. Ett 
exempel från våra intervjuer är utvecklingssamtalen, där det för vissa konsulter är självklart 
att dessa sköts på kundföretaget medan det för andra är självklart att de sköts via bemannings-
företaget. Detta är något vi kommer att återkomma till under rubriken ‘värderande stöd’. 
 
Något som framkommer av våra intervjuer är att en del i att känna tillhörighet till kundföreta-
get är att få vara med på kundföretagets aktiviteter utanför arbetstid. Som konsult är inte detta 
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något självklart, men det uppskattas när de får vara med. Huruvida konsulten får vara med på 
personalmöten eller inte är också något som påverkar konsulternas känsla av tillhörighet till 
kundföretaget. Detta framgår av följande citat. 
 

I övrigt så tycker jag att det känns bra om man får vara delaktig. Det var lite skiftande om vi fick 
vara med på möten och så. Jag tycker att det känns bra om man får det. Annars blir det så tydligt 
att man är konsult. På de tidigare arbetsplatserna har man inte fått vara med på möten då de inte 
tyckte att man behövde det då man inte var ordinarie.  

 
Vi tolkar det som att konsulten här önskade att få ett socialt utbyte från kundföretaget. Cham-
bel och Castanheira (2006:355ff) menar att om de anställda upplever att de får ett stort socialt 
utbyte gör de åtaganden som inte innefattas i det psykologiska kontraktet, det vill säga mer än 
vad som förväntas av arbetsgivaren. Vi menar att det därför kan vara av stor vikt för kundfö-
retaget att låta konsulten få vara en del av företaget genom att till exempel få vara delaktig på 
kundföretagets aktiviteter utanför arbetstiden och möten under arbetstid. Då det är beman-
ningsföretaget som har personalansvaret för konsulten menar vi att det är deras uppgift att ta 
upp och diskutera detta med kundföretaget. Delaktigheten på kundföretagets aktiviteter och 
möten är något som vi också menar är en del av det emotionella stödet, varför vi gör en mer 
noggrann redogörelse för det under rubriken ‘emotionellt stöd’ senare i analysen. 
 
Tillhörigheten till bemanningsföretaget exemplifieras i intervjuerna främst i kontakten till den 
konsultansvarige. Flera konsulter känner att de har en personlig kontakt med den kon-
sultansvarige och en konsult uttrycker detta på följande sätt.  
 

Ja, jag känner konsultansvarig som en kompis nu. Man blir väldigt nära och det är ganska skönt, 
för när det dyker upp saker så vill man ju reflektera dom och så kan konsultansvarige känna att jag 
förstår dig, jag förstår hur du känner och såhär.  

 
Något som också framkommer, men i mindre utsträckning, är kontakten med andra konsulter 
på bemanningsföretaget. Vi kan ur våra intervjuer utläsa att det inte är vanligt förekommande. 
Den kontakt som finns är då konsulterna arbetar på samma arbetsplats eller på de träffar som 
anordnas av bemanningsföretaget, vilket följande citat visar  
 

Jo, jag brukar prata med en i huset som också är konsult från bemanningsföretaget, annars har jag 
inte någon kontakt med andra konsulter. 
 
Jo, det brukar vara sådana här events, dom är roliga, man får höra vad andra jobbar med, kanske 
knyta lite kontakter. Det är nog det bästa. 

 

I Isakssons och Bellaaghs (1999:12) undersökning framkom att de uthyrdas kontakt med be-
manningsföretaget främst skedde genom den personalansvarige, vilket vi menar stämmer med 
vad som framkommer ur våra intervjuer. Det är hur kontakten med den konsultansvarige sker 
som avgör om konsulten känner en tillhörighet till bemanningsföretaget eller inte. 
 
Vi har nu redogjort för att konsulternas syn på rollen som konsult påverkar deras förväntning-
ar i arbetet, oftast sänker förväntningarna. Ur våra intervjuer framkommer det också att kon-
sulterna upplever att bemanningsföretaget och kundföretaget har förväntningar på konsulter-
na. Den tydligaste förväntning som konsulterna upplever att de har på sig är att göra ett bra 
arbete. 
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5.3 Göra ett bra arbete 

Isaksson och Bellaagh (1999:13ff) fann i sin undersökning att den uthyrdes skyldigheter rik-
tades mot både kundföretaget och bemanningsföretaget då arbetsuppgifterna skulle utföras 
enligt kundens beställning och som bemanningsföretagets representant. Detta är den förvänt-
ning samtliga konsulter uppfattar att de har på sig i våra intervjuer. De uttrycker det som att 
de ska göra ett bra arbete. Denna förväntning uppfattas komma både från kundföretaget och 
bemanningsföretaget. En av konsulterna uttrycker det som att denna förväntning är självklar 
och inte medför några höga krav på konsulterna. 
 

Det är som jag säger att det krävs egentligen inte så himla mycket från konsulterna, utan att man är 
glad och trevlig och fixar arbetsuppgifterna. 

 

Då vi analyserade detta djupare kom vi fram till att detta krav att göra ett bra arbete är mer 
komplext. Det innefattar framförallt att göra ett bra arbete utan någon direkt hjälp. Konsulter-
na förväntas vara mycket självständiga vilket synliggörs i följande citat. 
 

Kundföretaget vill ju inte ha dit någon som dom måste lära upp, oftast finns ju inte någon som kan 
göra det heller, för alla har ju så mycket med sitt. Dom behöver någon som med så få frågor som 
möjligt kan komma in i arbetet så fort som möjligt. 

 

Detta överensstämmer med resultaten från Tsoukalas (2003:19f) undersökning som visade att 
kundföretagen lade stor vikt vid konsulternas självständighet. Det var anledningen till att det 
sällan erbjöds tekniskt eller socialt stöd. Vi anser att detta stämmer med resultaten från våra 
intervjuer och att denna brist på stöd ställer höga krav på konsulterna. Det medför också att 
matchningen mellan konsultens kompetens och kundens kravspecifikation är viktig. Det 
stämmer med vad Isaksson och Bellaagh (1999:13ff) menar, att matchningen mellan den ut-
hyrdes kompetensprofil och kundens kravprofil ska vara bra överensstämmande för att den 
uthyrde ska kunna göra ett bra arbete. Det här ser Isaksson och Bellaagh (1999:13ff) som en 
del av bemanningsföretagets skyldigheter och det är också något som konsulterna i våra inter-
vjuer uttrycker som en av förväntningarna på bemanningsföretaget. En av konsulterna menar 
att bemanningsföretaget klarar matchningen bra då de är specialiserade på sina uppdrag. Kon-
sulten föredrar därför detta bemanningsföretag framför andra. Detta uttrycker konsulten på 
följande sätt.  
 

Det här bemanningsföretaget är rätt bra, det finns ju dom som har det sämre, om jag får uttrycka 
mig så. Jag tror det beror på att dom är mer specialiserade på sina uppdrag, det är det som är bra. 

 
För att matchningen ska bli så bra som möjligt uttrycker en respondent att det krävs ärlighet 
av konsulten. Det handlar om att vara ärlig både mot kundföretaget och bemanningsföretaget 
i vad det gäller konsultens kompetens och vilka arbetsuppgifter denna klarar av. Detta ut-
trycker en konsult på följande sätt. 
 

Jag skulle aldrig kunna gå ut till en kund och säga att det här jobbet klarar jag om jag inte känner 
att jag gör det. För det skulle bli så negativt då. För ärlighet är det som gäller. Det vore skillnad om 
man gick ut på en intervju och säger det.  Jag som konsult måste ju vara så ärlig eftersom dom hyr 
ju ut mig. Annars så kanske man kan bli anställd och lura dom och dom går på det, och ja, då är 
man anställd. Men för mig är det inte så, jag vill ju verkligen känna att jag klarar det. 

 
Konsulten förklarar här också vikten av att klara uppdraget bra. En anledning till att det är 
viktigt att klara uppdraget bra är att konsulterna känner dessa förväntningar på sig från både 
bemanningsföretaget och kunden. De ska bli nöjda med det arbete konsulterna gör. I Isaks-
sons och Bellaaghs (1999:5-15) undersökning beskrev i stort sett alla respondenterna att deras 
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främsta skyldighet är att se till att kunden blir nöjd och vill ta hjälp av bemanningsföretaget 
igen. Detta uttrycker respondenterna i vår undersökning som att marknadsföra och göra re-
klam för bemanningsföretaget. Följande citat visar detta. 
 

Bemanningsföretaget har förväntningar på att man ska ge dem reklam, att man sköter sig, bemöter 
alla på ett bra sätt och att man gör sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 

 
En annan konsult menar att en konsult alltid arbetar i bemanningsföretagets namn och därför 
blir situationen speciell. Konsulten förklarar sin marknadsföring åt bemanningsföretaget på 
följande sätt. 
 

Jag har varit så stolt hela tiden åt att jobba på bemanningsföretaget, och det tror jag kunderna kän-
ner. Så jag har ju varit bra reklam åt bemanningsföretaget. 

 

Vi har nu redogjort för förväntningar i relationen mellan konsulten och bemanningsföretaget 
samt kundföretaget. I denna relation finns också ett förtroende. För att utreda detta förtroende 
väljer vi att fokusera på de händelser där konsulten upplevde att förtroendet förändrades. Vi 
kopplar dessa upplevelser till teorier om brutna psykologiska kontrakt. 

5.4 Då förtroendet förändras 

Som vi tidigare nämnt menar bland annat Lee och Faller (2006:833) att det psykologiska kon-
traktet på arbetet handlar om individuella uppfattningar av relationen mellan den anställde och 
arbetsgivaren. Det kan innefatta outtalade förväntningar, krav och oskrivna regler och skyl-
digheter som finns i relationen mellan parterna. Om någon part inte lever upp till dessa för-
väntningar på ett eller annat sätt menar Isaksson (2001:183) att det psykologiska kontraktet 
har brutits. Det kan finnas många olika skäl till att de anställda upplever att deras psykologis-
ka kontrakt har brutits. Det kan handla om bristande överensstämmelser mellan hur arbetsgi-
vare och arbetstagare tolkar rättigheter och skyldigheter i relationen eller ett rent brott mot de 
löften som getts. Det brutna psykologiska kontraktet kan leda till att den anställde känner en 
bristande tilltro och mindre lojalitet till arbetsgivaren än tidigare. 
 
Grönlund (2004:30f) menar att möjliga nackdelar med tidsbegränsade anställningar kan vara 
att tillfälligt anställda är mindre lojala mot företaget och presterar sämre. I vår undersökning 
hittar vi inga tecken på att konsulterna inte är lojala. Det framkommer istället att konsulterna 
ser sig vara lojala mot både kundföretaget eller bemanningsföretaget. ”Jag tror att beman-

ningsföretaget förväntar sig att man är lojal mot dem när man pratar om dem och det är jag 

ju också.” Vi menar precis som Isaksson (2001:181f) att begreppen lojalitet och tillit hör ihop 
och påverkar varandra. Dessa påverkar i sin tur konsultens förväntningar i arbetet. I våra in-
tervjuer framkommer det att konsulten har förväntningar i relationen till både bemanningsfö-
retaget och kundföretaget. Det framkommer också hur konsulten upplever och reagerar när 
konsultens förväntningar på relationen inte uppfylls vilket följande citat är ett exempel på. 
 

Den förändringen som skedde nu tycker jag var lite konstig och man beskyller ju bemanningsföre-
taget för det. Och att det tog sån tid innan man fick information om vad som skulle hända och det 
kan man ju tycka är dåligt från bemanningsföretagets sida men sen vet man ju inte hur det har varit 
att sitta på den andra sidan. Man är ju lite sådär nu, hur kommer det att bli inför andra uppdrag, 
man är lite på sin vakt nu efter detta. Ska man hoppas på fler uppdrag eller hur kommer det att bli 
kommer det bli samma sak?  

 
Detta citat exemplifierar upplevelsen av en förändring som skedde för en konsult. Isaksson 
och Bellaagh (2005:4f) menar att en organisationsförändring kan vara en faktor som påverkar 
det psykologiska kontraktet och rubbar tryggheten genom förändrade arbetsuppgifter och an-
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svarsområden. Följande citat visar att konsultens inställning till den konsultansvarige föränd-
rades efter denna förändring som konsulten inte visste skulle ske från början. 
 

Ja man har väl ett förtroende för konsultansvarige. Men är ju inte lika naiv nu eller försiktig som 
man var förut nu går man på mer och frågar mer för att försöka ha mer koll på läget. Det har blivit 
mer frågor från min sida.  

 
Vi tror även att konsultens lojalitet påverkas av hur tillit och förtroende utvecklas i relationen 
till bemanningsföretaget och kundföretaget. Enligt Isaksson (2001:181f) utvecklas tillit och 
förtroende i en arbetsrelation över tid genom handlingar och vad parterna får veta om var-
andra. Om någon part i relationen sviker det uppbyggda förtroendet och tilliten kan detta leda 
till att den anställde lämnar företaget, omförhandlar kontraktet eller stannar kvar men sänker 
sitt engagemang och inte presterar max på arbetet. Vi menar att citatet ovan visar konsultens 
upplevelse av det som vi anser vara ett brutet psykologiskt kontrakt. Vi menar att förtroendet 
har förändrats hos konsulten men huruvida kontraktet omförhandlades eller om konsulten 
sänkte sitt engagemang kan vi inte uttala oss om.  
 
Nedanstående citat visar ett exempel då en konsult beskriver en händelse som gjorde att kon-
sulten kände sig sviken. 
 

Det var en grej här då det kom en konsult från ett annat bemanningsföretag i vintras som fick fast 
anställning med en gång, och då känner man sig liksom helt överkörd. 

 
Konsulten hade här en förväntning på att få ett fast arbete på det kundföretaget. Vi anser att 
även denna händelse var en brytning av det psykologiska kontraktet i den definition som An-
dersson och Schalk (1998:644) gör. De menar att en brytning av det psykologiska kontraktet 
uppstår då en anställd upptäcker att det existerar en skillnad mellan vad denna får av organisa-
tionen och vad som från början gavs löften om. En fast anställning var inget konsulten hade 
fått något löfte om, men vi tolkar det som att konsulten hade uppfattat det som ett outtalat 
löfte i relationen till kundföretaget, vilket är en del av det psykologiska kontraktet enligt bland 
annat Isaksson och Bellaagh (2005:4). Följande citat från samma konsult menar vi tyder på att 
konsulten sänkte sitt engagemang i företaget men enbart för en kortare tid. ”Ja, jag var väl 

deppig någon månad, men sen arbetade jag på som vanligt.” 
 
Vårt analysavsnitt har hittills berört förväntningar och förtroende i relationen mellan konsul-
ten och bemanningsföretaget samt kundföretaget, med hjälp av de begrepp vi ansett relevanta 
för denna genomgång. Under följande rubrik redogör vi för konsulternas upplevelse av det 
sociala stödet i arbetet. Vi följer här de uppdelningar vi skrivit om i vår teori om socialt stöd. I 
början av varje form av det sociala stödet är det en kort upprepning av vad olika författare 
skrivit om de olika formerna av socialt stöd. Detta för att ge läsaren en kort repetition av vår 
teori samt göra det lättare att förstå vår redogörelse. 

5.5 Socialt stöd 

I Isakssons och Bellaaghs (1999:14) undersökning om anställda i bemanningsbranschen 
framkom det att konsulterna ofta upplevde otrygghet och brister i socialt stöd på arbetet. Stu-
dien visade även att det sociala stödet från personalansvariga var viktigt för trivsel på arbetet. 
Här framkom även att det var stora skillnader i möjligheterna för konsulterna att få detta stöd. 
Vi menar att det av detta framgår att det sociala stödet är viktigt för konsulterna i relationen 
till bemanningsföretaget och kundföretaget.  
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House (1983:25f) menar att det finns fyra olika sorters socialt stöd, det emotionella, värde-
rande, informativa och det instrumentella. Nedan redogör vi för hur dessa olika former av 
socialt stöd upplevs av konsulterna utifrån vad som framkommer i intervjuerna och börjar 
med det emotionella stödet. 

5.5.1 Emotionellt stöd 

Det emotionella stödet handlar om lyssnande, empati och omtanke. Det är det viktigaste av de 
fyra olika stöden (House 1983:25f). Searle et al. (2001:344) påstår att emotionellt stöd ökar 
arbetstillfredsställelsen, utförandet av arbetstuppgifterna och höjer självförtroendet.  Förfat-
tarna menar även i enlighet med Karasek och Theorell (1990:70) att det socioemotionella stö-
det fungerar som en buffert mot psykologisk stress. Det kan mätas i graden av social och 
emotionell integration och tillit mellan medarbetarna, arbetsledaren och andra. I våra intervju-
er pratade respondenterna om beröm då vi ställde frågor om det emotionella stödet vilket då 
överensstämmer med Searle et al. (2001:344) undersökning om att beröm var en del av det 
emotionella stödet.  
 
En kontinuerlig relation är viktig för givandet av det emotionella stödet och denna saknas 
enligt Isaksson och Bellaaghs (1999:15) studie mot kundföretagen. Därför menar de att det 
istället krävs en kontinuerlig relation till den konsultansvarige på bemanningsföretaget. Det 
framkommer av våra intervjuer att konsulterna uppskattar då den konsultansvarige håller en 
kontinuerlig kontakt. Kontakt via mejl och sms uppskattas av konsulterna, vilket uttrycks av 
en av konsulterna på följande sätt. 
 

Konsultansvarige har både ringt upp skickat sms, mejl och brev. Men mycket går via mejl skulle 
jag vilja säga och en hel del sms. Jag tycker att det fungerar bra och jag förstår att de sitter mycket 
upptagna och att det är lättare att slänga iväg ett sms än att ringa. Och mejl tycker jag också funge-
rar bra då jag ofta är vid datorn och har koll på min mejl.  

 
Ur intervjuerna kan vi ändå utläsa att de personliga träffarna är de mest uppskattade. På föl-
jande sätt uttrycker en av konsulterna detta. 
 

Konsultansvarige har visat intresse av att veta lite om oss och bokade in ett personligt möte med 
oss alla konsulter och hon kom och åt lunch med oss någon dag. 

 

Det framkommer här att konsulten i detta samtal får ett emotionellt stöd genom att den kon-
sultansvarige visar intresse. En av konsulterna menar att bemanningsföretaget som vi skriver 
om i denna uppsats är ett av de bättre på att hantera sin personal jämfört med andra beman-
ningsföretag som konsulten arbetat på. När vi frågar kring kontakten med bemanningsföreta-
get utrycker konsulten följande. 
 

Jag är inte van med den typen av kontakt från tidigare bemanningsföretag. Jag har aldrig varit med 
om det stöd som jag får nu på detta bemanningsföretag. Just det faktum att det finns någon som 
bryr sig och är engagerade och vill hitta en tjänst som passar mig.  

 
I detta citat uttrycker konsulten en nöjdhet med det emotionella stödet från bemanningsföreta-
get. På frågan om konsulten vill ha en mer kontinuerlig kontakt med konsultansvarige på be-
manningsföretaget fick vi följande svar. 
 

Det har inte vart någon större kontakt men den konsultansvarige kontaktade oss konsulter i början 
på uppdraget och har visat intresse för att veta lite om oss och bokade in ett personligt möte med 
oss konsulter. Känns som att man har kommit in där så kan man få erbjudanden om andra jobb, 
man behöver inte börja från noll igen så att säga. Det är kul att det är intresserade och att de vill 
hålla igång. 
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Konsultens erfarenheter från tidigare bemanningsföretag gör att förväntningarna blir lägre på 
kontakten i relationen med bemanningsföretaget. Vi anser att det är konsultens tidigare upple-
velser som gör att konsulten är nöjd med kontakten trots att den inte är kontinuerlig. 
 
Då vi istället ser på det emotionella stödet i konsultens relation till kundföretaget framkom-
mer det större skillnader mellan respondenterna. Konsulterna har olika erfarenheter från olika 
uppdrag på olika kundföretag. En av respondenterna ger ett exempel från ett uppdrag där kon-
sulten upplevde ett emotionellt stöd från både kollegor och chef på kundföretaget. En annan 
respondent upplever att det emotionella stödet nästan enbart kommer från kollegorna på kund-
företaget, genom att de ger beröm för det arbete denne utfört. Då samma konsult kunde upp-
fatta att den fick olika emotionellt stöd från olika kundföretag tolkar vi det som att det emo-
tionella stödet i relationen mellan konsulten och kundföretaget beror på kundföretagets för-
måga att leverera det.  
 

Ja, där jag var förut så kanske chefen mest var uppe i sitt, men där jag är nu så är chefen väldigt så 
att han kommer och frågar om jag ska med och äta och fika och så, ja bryr sig om mig precis som 
alla andra. 

 
Något som vi anser är av betydelse för respondenterna är den omtanke konsultansvarige visar 
genom att ge presenter vid till exempel födelsedagar och högtider. Flera av våra respondenter 
uttrycker uppskattning för dessa initiativ från bemanningsföretaget i samband med att vi ställ-
de frågor kring det emotionella stödet. Ett exempel på detta visas i följande citat. 
 

Ja, bemanningsföretaget visar uppskattningen genom egentligen löjliga saker som att när jag fyllde 
år så fick jag en liten trevlig present. Ja bara som en liten trevlig grej. Men det är sådana här små 
saker som ändå gör skillnaden. Det behöver sällan vara dyrt liksom. Det gör att man känner upp-
skattning. 

 
När vi ställde frågor om det emotionella stödet i relationen till kundföretaget gav responden-
terna ofta aktiviteter utanför arbetstid som exempel. Exempel på sådana aktiviteter är perso-
nalfester, julluncher och konferenser. Det skiljer sig huruvida de får delta på dessa aktiviteter 
eller inte, men det gemensamma är att det är uppskattat att vara med på dessa aktiviteter. De 
konsulter som inte får vara med på dessa aktiviteter accepterar ändå detta eftersom de inte har 
förväntningarna på ett sådant deltagande. Detta är ett exempel på då konsulternas syn på sin 
konsultroll har betydelse för deras förväntningar i relationerna i arbetet. Följande citat visar 
ett exempel från en konsult som inte får vara med på dessa aktiviteter. ”.ej inget som jag får 

vara med på. De har ju träningspass om dagarna och så men det är ju inget vi får ta del av.” 
Följande citat visar att det skiljer sig åt om kundföretaget låter konsulterna vara med på akti-
viteter eller inte.  
 

Och det var självklart att man blev medbjuden på dom grejorna även om man är konsult. Men det 
skiljer. Där jag är nu fick man inte vara med på jullunchen till exempel, man fick betala. Det är ju 
så olika hur företagen är, men som konsult uppskattar man ju verkligen, i alla fall om man är där 
en längre tid, att man får vara med och ingår i dom grejerna, i dom fallen i alla fall. Att man får 
vara med på det, när det händer någonting. 
 

Citatet visar även att delaktighet och tillhörighet till kundföretaget uppskattas av konsulten. 
Sammanfattningsvis kan sägas att en kontinuerlig kontakt, beröm och tillhörighet är delar av 
det emotionella stödet. Den kontinuerliga kontakten anser vi också är en del av det värderan-
de stödet då det är en förutsättning för att konsulterna ska få återkoppling och bekräftelse i 
arbetet. Detta förklarar vi närmare under följande rubrik. 
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5.5.2 Värderande stöd 

Det värderande stödet är enligt House (1983:25) då individen får återkoppling och bekräftelse 
i sitt arbete. House menar att det informativa och det värderande stödet överlappar varandra 
och detta är något vi håller med om. Exempelvis så återkommer beröm även som emotionellt 
stöd, vilket vi redan redogjort för. I en studie av Isaksson och Bellaagh (1993:13) framkom att 
då kontakten med bemanningsföretaget inte var kontinuerlig var möjligheten för återkoppling 
därifrån inte heller så stor. Deras studie visar däremot att uppskattning från kundföretaget var 
mer vanligt och upplevelser av att vara behövd och uppskattad upplevdes vanligare då de ar-
betade som uthyrd än då de hade en och samma arbetsgivare.  
 
Ur våra intervjuer framkommer att det varierade mellan konsulterna hur mycket och hur ofta 
de får återkoppling från bemanningsföretaget. De konsulter som varit anställda hos beman-
ningsföretaget en längre tid får en mer kontinuerlig återkoppling än de som varit anställda en 
kortare tid. De konsulter som varit anställda hos bemanningsföretaget en kortare tid accepterar 
att de inte får någon regelbunden återkoppling. Nedan är ett exempel från en konsult som ar-
betat en längre tid och som får regelbunden återkoppling från bemanningsföretaget. Konsult 
uttrycker en nöjdhet med den återkoppling denne fick från bemanningsföretaget. 
 

Ja, jag får ju då som jag sa förut, när jag jobbat någon vecka eller två så har bemanningsföretaget 
samtal med kundföretaget, och det samtalet återrapporteras ju till mig. Sen stämmer dom av någon 
gång varannan månad sådär. 

 

Citat nedan kommer från en konsult som arbetat en kortare tid och berättar om återkopplingen 
som kommer från bemanningsföretaget. 
 

Den återkoppling vi har haft var den gången när den konsultansvarige var och pratade med mig 
och hon uttryckte det så att det verkade som att företaget var nöjda med oss och så. Annars så är 
det väl inte så mycket bara att man får frågan om man ville komma tillbaks. Det är inte så mycket 
återkoppling annars tycker jag. 

 
Följande citat visar att förväntningarna har betydelse för hur konsulterna upplever det värde-
rande stödet. Vi menar att anledningen till att konsulten inte uttrycker en avsaknad av åter-
koppling är att anställningstiden är av kortare karaktär. Följande citat visar detta. 
 

Nej egentligen inte eftersom jag är där under en begränsad tid och det känns det ganska självklart 
att de lär upp oss på de saker som vi kan hinna med under den tiden och inte mer än det så att säga 
så att det är inget som jag saknar heller. Om man däremot skulle varit där en längre tid eller kom-
mit dit igen kanske man skulle vilja få det.  

 
Samma konsult säger följande. 
 

Vi fick igen respons ens på hur vi hade skött oss så att säga, inte ens om vi gjorde fel eller inte. 
Hade nog föredragit mer återkoppling.  

 
Dessa två citat visar att konsulten sänker sina förväntningar då konsulten egentligen föredrar 
mer återkoppling. Vi menar att situationen accepteras eftersom konsulten accepterar kon-
sultrollen. Detta kan vi även se i följande citat från samma konsult. 
 

Nej jag tycker att den återkoppling som var på det här på det här kundföretaget är att hon ringde 
när vi slutade, det räckte för mig. Absolut så jämför jag med hur jag haft det på tidigare beman-
ningsföretag och tycker att det är ett steg bättre nu. Och det är säkert bättre för ordinarie personal.  
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Det framkommer i intervjuerna att det finns konsulter som inte får någon återkoppling från 
kundföretaget eller bemanningsföretaget. På frågan om konsulten får uppskattning i sitt arbete 
får vi följande svar: 
 

Nej inte direkt har väl med det där att göra att om allt fungerar så hör man inget. Jag har inte hört 
något än från bemanningsföretaget men jag fick ju bli kvar så det måste ju betyda att jag gör mitt 
arbete bra. 

 
Ur intervjuerna framkommer att det varierar varifrån konsulterna får sin återkoppling i arbe-
tet. Vissa får kontinuerlig återkoppling från kundföretaget, andra från bemanningsföretaget 
och vissa får nästan ingen återkoppling alls. Vi kan se tendenser som stämmer överrens med 
Isaksson och Bellaaghs studie (1999:13), i vilken de menar att kontakten från bemanningsfö-
retaget inte är kontinuerlig och i och med detta är möjligheten till återkoppling liten. Konsul-
ternas uppfattning av att de fick uppskattning och beröm på kundföretaget stämmer också 
överens med Isaksson och Bellaaghs (1999:13) resultat som visar att uppskattning från kund-
företaget är vanligt för uthyrd personal. Denna uppskattning får våra respondenter främst från 
arbetskamraterna på kundföretaget. Följande citat är exempel på det. 
 

Vi fick ju höra en del av den ordinarie personalen som var glada att vi var där och de tyckte att vi 
var snabblärda och att vi var duktiga på så sätt, allmän uppmuntran och så fick vi eller vad man 
ska säga. Och framför allt var de väldigt hjälpsamma om man hade frågor och man kände att man i 
princip kunde gå till vem som helst.  

 
Vi menar att utvecklingssamtal är en del av det värderande stödet då det ger möjlighet till 
återkoppling. Det framkommer i intervjuerna att konsulterna får utvecklingssamtal från ende-
ra bemanningsföretaget eller kundföretaget. I konsulternas utvecklingssamtal med beman-
ningsföretaget diskuteras olika saker. Innehållet tycks styras av konsultens situation. Vissa 
konsulter får återkoppling på arbetet de utför hos kundföretaget medan andra ges möjlighet att 
diskutera deras framtid som konsult på bemanningsföretaget. Ett exempel på ett utvecklings-
samtal där fokus låg på konsultens utveckling är följande citat. 
 

Vi hade ett kvartsamtal eller vad man kan kalla det då konsultansvarige frågade vad vi ville ut-
vecklas och för nya uppdrag i framtiden. Konsultchefen kom ut till kundföretaget och hade samtal 
med alla konsulterna. 

 
Konsulten är nöjd med detta möte och ser det som positivt att de diskuterade konsultens fram-
tid. Konsulten uttrycker också en avsaknad av återkoppling av arbetet på kundföretaget. En 
annan konsult uttrycker också en nöjdhet med de utvecklingssamtal konsulten får och innehål-
let i dessa. I denna konsults fall ligger fokus på återkoppling på arbetsprestation och inte på 
framtidsmöjligheter. Detta uttrycker konsulten i följande citat.  

 
När jag arbetat någon vecka eller två så har bemanningsföretaget samtal med kundföretaget. Och 
det är ju bra om man får reda på om det skulle vara något som inte är positivt så jag kan ändra på 
det, givetvis skulle jag försöka anpassa mig. Nu har det inte hänt utan jag har lyckats väldigt bra 
med mina arbetsuppgifter 

 
Konsulten uttrycker att anledningen till att fokus inte ligger på framtidsmöjligheter är att det 
inte finns något behov eftersom uppdragen hela tiden flutit på. Det finns även konsulter som 
får regelbunden återkoppling från kundföretaget genom utvecklingssamtal. På frågan om sät-
tet konsulterna får återkoppling på arbetet är ett svar följande. 
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Från min chef här på kundföretaget i och med att det är svårt för de på bemanningsföretaget att ha 
med mig. Dom har ju ett alternativ att ringa och fråga och sen ge återkoppling, men det känns så 
krystat. 

 
Konsulten ser det som positivt att återkopplingen inte behöver ta omvägen via bemanningsfö-
retaget utan konsulten får höra det direkt från sin chef på kundföretaget. Som framkommer av 
intervjuerna skiljer det sig varifrån konsulterna får återkoppling i sitt arbete och hur mycket 
återkoppling de får. Samma sak gäller för konsulternas upplevelse av det informativa stödet. 

5.5.3 Informativt stöd  

House (1981:20) menar att informativt stöd handlar om råd, direktiv och information kopplat 
till arbetet. Denna förståelse ska leda till ny förståelse och nya perspektiv hos den anställde. 
Enligt Searle et al. (2001:344) kan det informativa stödet höja arbetstillfredsställelsen då det 
ges på ett neutralt eller positivt sätt. I vår undersökning framkommer att introduktionen kon-
sulten får när denne kommer till ett nytt uppdrag är en del av det informativa stödet. Hur den-
na introduktion sker kan vi utifrån intervjuerna se variera från uppdrag till uppdrag. Ett exem-
pel på detta är följande citat. ”På det första uppdraget fick jag det. Då fick jag en ganska gedi-
gen information. På det uppdraget jag är nu fick jag ingen.” 
 
Även andra konsulter menar att introduktionen varierar mellan olika företag. En av konsulter-
na har erfarenhet av att komma till ett nytt uppdrag där det inte var någon introduktion alls 
och där konsulten förväntades komma igång helt själv. Detta såg konsulten ändå inte som 
något problem. I följande citat uttrycker en konsult att den introduktion som var på kundföre-
taget inte levde upp till konsultens förväntningar. ”Jag fick en två veckors introduktion här på 
plats. Den kanske inte var så kvalitativ, den kunde varit bättre.” 
 
Vid frågor om det informativa stödet konsulterna får från bemanningsföretaget framkommer 
att konsulterna i huvudsak är nöjda med det informativa stödet de får, även om det inte är i så 
stor omfattning. Bemanningsföretagets information som rör arbetet är begränsad och innefat-
tade enbart en beskrivning av uppdraget innan konsulten kommer ut till kundföretaget. Kon-
sulterna upplever till största del att bemanningsföretaget bidrar med den information som de 
har möjlighet att ge men eftersom den är begränsad förväntar de sig inte mer och är därför 
nöjda med den.  
 

Den informationen man har fått det är ju den som dom har fått från kundföretaget och ofta är den 
ganska knapphändig, dom har inte så himla mycket information själva helt enkelt. Men jag är nöjd 
med den informationen, det funkar. 

 
Flera konsulter har fått en handledare tilldelad sig på kundföretagen men det skiljer sig åt hu-
ruvida denna handledare är en källa till det informativa stödet eller inte. Från våra responden-
ter framkommer att det är mer vanligt att det är kollegorna på kundföretaget som är de vanli-
gaste källorna till det informativa stödet i det dagliga arbetet. Detta kan utläsas i följande citat. 
 

Personalen på kundföretaget var väldigt hjälpsamma om man hade frågor och man kände att man i 
princip kunde gå till vem som helst. Det var bra att man inte bara behövde gå till den handledaren 
man blivit tilldelad utan att man kände att man kunde prata med i princip alla.  

 

I flera av intervjuerna framkommer det att konsulterna uppskattar det informativa stödet de får 
från personalen på kundföretaget. Detta är ändå något som skiftar då det framkommer att det 
finns personer som uppfattar sig ha bristande informativt stöd från kundföretaget. 
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Mycket får man ta reda på själv i alla fall om företaget på hemsidor och liknande. Och man ska 
kunna väldigt mycket men det är ju inte så att vi får den informationen utan den får vi ta reda på 
själv 

 
I vissa fall finns det inga förväntningar alls på att kundföretaget ska ge informativt stöd. Föl-
jande citat är ett exempel på hur en av konsulterna upplever det informativa stödet från kund-
företaget. 

 
Ja, jag tycker man måste vara så pass självständig så att man tar reda på den informationen som 
man inte får. Man kan inte ålägga företagen hela tiden att leverera, så att jag har inte sett några be-
kymmer med det. 

 

Detta citat visar att konsulten inte lägger några krav vare sig på kundföretaget eller be-
manningsföretaget när det gäller informativt stöd för att klara arbetet. Vi menar att detta 
ställer höga krav på konsultens självständighet, vilket också gäller för det instrumentella 
stödet.  

5.5.4 Instrumentellt stöd 

Det instrumentella stödet har att göra med det praktiska arbetet såsom avlastning och hjälp-
medel i arbetet. Den typen av stöd är också av minst betydelse för mottagaren (House 
1983:25). I intervjuerna framkommer att flera av konsulterna känner ett behov av att få 
hjälpmedel, som är en del i det instrumentella stödet, och att de då vänder sig till bemannings-
företaget. Denna form av stöd uppfylls på ett önskvärt sätt. ”Det var bara att meddela min 
konsultchef och vi hade en diskussion och det var inga problem.” För vissa av konsulterna 
finns hjälpmedel redan på kundföretaget och de får utnyttja dessa. Detta uppskattas men i de 
fall där det inte finns något hjälpmedel och konsulterna inte behövde det, saknades det inte. 
Det framkommer ur intervjuerna att konsulterna inte har några större förväntningar på en bra 
arbetsmiljö och instrumentellt stöd. Detta tyder följande citat på. 
 

Det är så olika man kan komma ut i miljöer där det inte är anpassat någonting. Ingen skrivbords-
höjning, inga stolar, ingen utrustning inte någonting. Det kan vara väldigt skiftande, från de finaste 
kontoren till där det är hål i stolen, och där har det inte funnit någon möjlighet, jag har förstått att 
det inte är någon ide att diskutera med kunden. 

 

Konsulten menar att detta skiljer sig åt från olika kundföretag och denne uttrycker en upp-
skattning när arbetsmiljön hade en bra standard och hjälpmedel fanns. Konsulternas låga för-
väntningar gör att det inte uppstår någon besvikelse om det inte finns. Vi uppfattar det som att 
konsulten accepterar detta som en del i hur det är att vara konsult.  
 
Enligt Tsoukalas (2003:19f) lägger kundföretaget stor vikt vid konsulternas självständighet 
och lönsamhet vilket leder till en utsatthet där konsulterna inte alltid erbjuds tekniskt eller 
socialt understöd som behövs för att de ska kunna utföra ett bra arbete. Vi anser att det teknis-
ka stödet är en del av det instrumentella stödet. Det framkommer i intervjuerna att konsultens 
ankomst till kundföretagen är olika väl förbered. Följande citat är ett exempel på detta. 
 

Det skiljer lite, hur förberedda dom är. Dom kan ha ordnat ett rum och inloggningsuppgifter. I bäs-
ta fall är det klappat och klart, det är bara att trycka på knappen och köra. I vissa fall får man greja 
lite själv för att komma igång. Annars skulle man väl sitta där en dag eller två utan att komma 
igång. Utan man får ju rycka tag i deras support själv, och dra igång sig själv. 

 

Detta citat visar att konsulten uppskattar när ankomsten är mer förberedd men i de fall den 
inte var förberett så accepterades situationen och konsulten lade ansvaret på sig själv att ordna 
upp det. Vi upplever det som att konsulterna inte har några större förväntningar på att kundfö-
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retaget ska tillhandahålla detta instrumentella stöd. Detta kan också ha att göra med att kon-
sulten accepterar sin roll och att de är just konsulter medför att de inte kan kräva mer. 
 
Vi kommer i nästa avsnitt att diskutera konsulternas relationer i arbetet och förväntningar 
kring det sociala stödet. Avslutningsvis redogör vi för vad vi kommit fram till i denna analys. 



 
 

- 39 -

6. Diskussion 
I följande avsnitt sammanfattar och utvecklar vi våra resultat och analyser av intervjuerna. Vi 

kommer även att reflektera över orsakerna till resultaten och ge förslag till framtida forsk-

ning. 

 
Tidigare studier visar att konsulternas arbetssituation är speciell. I en studie av Isaksson och 
Bellaagh (2001:18) framkom det att den anställde kunde vara negativt inställd till den sociala 
påfrestning som det innebar att byta mellan arbetsgrupper, chefer och till och med mellan oli-
ka arbetsplatser. En uthyrd vet aldrig vilken hennes nästa arbetsplats är och vilka denne 
kommer att möta där. Det är en oförutsägbarhet som Isaksson och Bellaagh (1999:21) menar 
är en källa till otrygghet på det sociala planet. Detta upplever vi inte att konsulterna tar upp i 
våra intervjuer. Vi menar att konsulterna är väl införstådda med vad det innebär att arbeta som 
konsult. I intervjuerna framkommer inget missnöje med att behöva byta arbetsplats ofta. Vi 
anser att det är av betydelse att tillägga att de konsulter vi intervjuat inte byter uppdrag ofta 
och det därför är svårt att uttala sig kring vad intervjuerna hade visat om vi intervjuat personer 
som byter arbetsplats oftare. Det bör också tilläggas att det faktum att vi intervjuar personer 
som arbetar som konsult och inte de som slutat. Bland dessa tror vi att vi skulle ha fått fram 
mer missnöje om hur det är att arbeta som konsult.  
 
Under rubrikerna ‘Rollen som konsult’ och ´Göra ett bra arbete´ skrev vi om att kundföretaget 
och bemanningsföretaget ställde höga krav på att konsulten skulle klara arbetet självständigt. 
Detta är också ett krav som flera konsulter ställde på sig själva. I vår redogörelse för konsul-
ternas upplevelse av det informativa och instrumentella stödet framkommer det också att kra-
ven på konsultens självständighet är stora. Kundföretagen gav ibland informativt stöd i låg 
utsträckning och förberedelsen för konsultens ankomst visade sig kunna vara bristfällig. Detta 
är inte något konsulterna såg som något problem utan de lade istället kraven på sig själva att 
klara dessa situationer. Vi menar att detta visar att konsulterna ofta har höga krav på sig i ar-
betet. Dessa krav kommer från kundföretaget, bemanningsföretaget och konsulterna själva. 
Höga krav är en av dimensionerna i Karaseks och Theorells (1990) modell. De menar att då 
en anställd har höga krav är det viktigt att det kombineras med hög egenkontroll och högt 
socialt stöd. Egenkontroll är inte något vi kan dra slutsatser utifrån våra intervjuer men vi me-
nar ändå att de höga kraven på konsulten ger indikationer på att det sociala stödet är viktigt 
för konsulten. Vi redogör närmare för våra slutsatser om det sociala stödet senare. 
 
Anledningen till varför konsulterna har valt att arbeta som konsulter och deras syn på rollen 
som konsult menar vi har störst betydelse för konsulternas inställning till hela arbetssituatio-
nen. Dessa faktorer styr också förväntningarna i relationen till bemanningsföretaget och kund-
företaget och påverkar konsulternas arbetstrivsel. Vi menar att det är tydligt att det bland an-
nat är konsulternas inställning till bemanningsbranschen som gör att de passar  att arbeta som 
konsulter och på det stora hela uttrycker en trivsel i sin arbetssituation. Det anser vi har att 
göra med att många av konsulterna är medvetna om att deras yrke erbjuder både frihet och 
flexibilitet och trivs med det, vilket är precis vad Tsoukalas (2003:19f) kommer fram till i sin 
undersökning. Nedan redogör vi för olika aspekter i konsultens arbetssituation med en början 
i konsultens relationer i arbetet. 

6.1 Konsulternas relationer i arbetet 

För att utreda konsultens relationer i sitt arbete är det psykologiska kontraktet vår utgångs-
punkt. Det psykologiska kontraktet består av bland annat förväntningar och skyldigheter i 
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relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren menar bland annat Guest (1998:650f). 
Isaksson (2001:179f) anser att uthyrda ofta har begränsade förväntningar, vilket vi menar 
stämmer med resultatet från våra intervjuer. Nedan redogör vi för en helhetsbild av relatio-
nerna med en början av de skyldigheter som konsulterna anser att bemanningsföretaget och 
kundföretaget har gentemot dem. Dessa skyldigheter är främst lön, arbetsmiljö och som en 
konsult uttryckte det ”Det som står i kollektivavtalet”. Rousseau (1995:6) menar att skyldig-
heter existerar mellan två eller fler parter. Skyldigheter beskrivs som en överenskommelse om 
en framtida handling, vilket vi menar att dessa skyldigheter som konsulterna uttrycker är. 
Många konsulter anser inte att kundföretaget har några skyldigheter gentemot konsulten. Den 
enda skyldighet som framkommer i intervjuerna är att kundföretaget har en skyldighet att se 
till att arbetsmiljön på företaget är dräglig. Dessa skyldigheter anser vi främst vara kopplade 
till den transaktionella relationen som främst är inriktad på den ekonomiska aspekten i rela-
tionen enligt Lee och Faller (2005:833). 
 
Vi menar ändå att det är tydligt att många konsulter har ett relationellt förhållande då det ur 
intervjuerna framkommer att relationen innehåller faktorer som lojalitet och förtroende, samt 
förväntningar på utveckling och tillhörighet. Detta är enligt Chambel och Castanheira 
(2006:353) samt Lee och Faller (2005:833) delar av den socioemotionella dimensionen eller 
den relationella dimensionen. Det är enligt Lee och Faller (2003:833ff) positivt att bygga rela-
tionella förhållanden med anställda då de ökar engagemanget och förtroendet hos de anställda. 
Lee och Faller poängterar också att en organisation som inte önskar ett relationellt förhållande 
inte bör ha tillfälligt anställda längre än sex månader, då förväntningar om relationella inslag i 
relationen då ökar från de anställda. Detta är något vi kan se att bemanningsföretaget tycks ha 
i åtanke. Vi har i analysen beskrivit att återkopplingen är mer kontinuerlig då konsulten arbe-
tat en längre tid. Kontakten i stort tycks också öka mellan bemanningsföretaget och konsulten 
vilket följande citat beskriver bra. ”Jag tror att det var efter ett halvår som det blev mer kon-

takt. Jag vet inte om dom insåg att om jag skulle fortsätta här så blev dom mer mån om per-

sonalen.” 
 
Vi anser att de vi intervjuat som arbetat åt bemanningsföretaget en längre tid till övervägande 
del har en personlig relation till konsultansvarige. Konsulterna uttrycker en känsla av att de 
får ett socialt utbyte och känner förtroende antingen både från bemanningsföretaget och kund-
företaget eller från endera hållet. Forskning pekar på att de som har ett psykologiskt kontrakt 
med en övervägande socioemotionell dimension med ett större socialt utbyte, trivs bättre och 
vill stanna i organisationen Chambel och Castanheiras (2006:353). Vi menar att det stämmer 
med vad som framkom i våra intervjuer. De konsulter som varit anställda hos bemanningsfö-
retaget en längre tid känner en högre grad av arbetstillfredsställelse än de som arbetat en kor-
tare tid. Vi anser att det bland annat beror på att de har ett mer relationellt förhållande till be-
manningsföretaget och en högre grad av socialt stöd. Under följande rubrik redogör vi närma-
re för våra slutsatser om konsulternas upplevelser av det sociala stödet. 

6.2 Konsulternas förväntningar på socialt stöd 

Vi har i analysen redogjort för att konsulter känner en otrygghet i sin arbetssituation. Enligt 
Isaksson och Bellaaghs studie (1999:14) är trivsel och trygghet på arbetet beroende av hur 
kontakten fungerar med den personalansvarige. Denna kontakt kan vi se i våra intervjuer, är 
en viktig del av det sociala stödet. Därför menar vi att det sociala stödet är viktigt för konsul-
terna i och med deras upplevelse av otrygghet i arbetssituationen.  
 
Gemensamt för alla konsulter är att det sociala stödet från både kundföretag och bemannings-
företag uppskattades då det ges. Vi anser att detta har en positiv inverkan på konsulternas ar-
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betstillfredsställelse vilket Sargent och Terry (2000:257f) menar är en av effekterna av det 
sociala stödet. Vi tolkar det som att då det sociala stödet är av mindre omfattning uppfattas 
det ändå inte som något negativt då konsulterna inte har några höga förväntningar på socialt 
stöd. Detta är något som framkommer tydligt i våra intervjuer och vi menar att det är förvänt-
ningarna som styr upplevelsen av det sociala stödet. Det är tydligt att konsulterna inte har 
höga förväntningar och det är avgörande för att många konsulter uttrycker en nöjdhet med det 
sociala stödet samtidigt som de uttrycker att de inte får så mycket socialt stöd. I Searle et al. 
(2001:337) framkommer att anställdas förväntningar av det sociala stödet har betydelse för 
deras upplevelse av det sociala stödet. Undersökningens resultat visar att de anställda arbetar 
bättre då de får det stöd de förväntar sig att få. Även Isaksson och Bellaagh (1999:2f) menar 
att det finns ett samband mellan de förväntningar konsulten har och trivsel på arbetet. Vi anser 
att det kan vara viktigt för både bemanningsföretaget och kundföretaget att ha i åtanke då det 
kan vara positivt att se till vilka förväntningar konsulten har och sedan anpassa det sociala 
stödet efter det. Detta kan enligt Searle et al. (2001:344) vara ett stort bidrag till organisatio-
nen samt en hjälp till individerna. Detta är en intressant faktor, men då vi valt att fokusera på 
konsultens perspektiv och på våra specifika frågeställningar kommer vi inte att gå in djupare 
på detta. 
 
Vår slutsats av konsulternas upplevelse av det sociala stödet är att eftersom förväntningarna 
ofta är låga, medför inte en brist på socialt stöd en missnöjdhet hos konsulterna. Däremot ska-
par förekomsten av socialt stöd arbetstillfredsställelse som i sin tur kan leda till ett bättre utfö-
rande av arbetsuppgifterna enligt Sargent och Terry (2000:257f). Vi anser att det därför ligger 
i både kundföretagets och bemanningsföretagets intresse att leverera alla former av det sociala 
stödet på ett tillfredsställande sätt. House (1983:120) menar att organisationen bör göra gi-
vandet och tagandet av det sociala stödet till en normal del i organisationens struktur och pro-
cess. För att det sociala stödet ska vara effektivt bör det finnas en stor möjlighet för medarbe-
tarnas att få stöd från de personer de regelbundet arbetar tillsammans med. Det är viktigt att 
källorna till det sociala stödet är de som individen har en kontinuerlig och personlig kontakt 
till. Eftersom konsulternas arbetssituation är speciell anser vi det vara bemanningsföretagets 
uppgift att säkerställa att konsulten får det sociala stöd den behöver i arbetet. Beroende på 
omständigheter som till exempel längd på uppdrag utläser vi ur våra intervjuer att kan det 
variera varifrån och konsulten får detta stöd och i hur stor omfattning det ges. Vi menar att 
bemanningsföretaget bör ge en högre grad av socialt stöd även till de konsulter som varit an-
ställda en kortare tid om de önskar att även dessa konsulter ska känna en högre grad av arbets-
tillfredsställelse. Detta i enlighet med Thomas och Andersson (1998:20), som menar att nyan-
ställdas förväntningar ändras mycket redan under de första veckorna på arbetsplatsen. Om 
organisationen vill att de nyanställda ska socialisera sig på arbetet och anpassa sig till de nor-
mer och tillvägagångssätt som finns i organisationen är det viktigt att ta hänsyn till detta.  
 
Vi menar att det inte behöver vara bemanningsföretagets uppgift att ge alla dessa former av 
socialt stöd, men vi anser att det är deras uppgift att stämma av med kundföretaget, så att kon-
sulten får alla former av socialt stöd från något håll. I det fall kundföretaget inte ger vissa 
former av stöd är det viktigt att bemanningsföretaget går in och ger extra stöd till konsulten. 
Vi anser att det kan vara bra för bemanningsföretaget att bestämma detta med kundföretaget 
och konsulten innan konsulten går ut på uppdraget. Det kan röra sig om information om upp-
drag, hur kontakten ska ske, hur ofta och varifrån konsulten får sin återkoppling. Om konsul-
ten inte får socialt stöd från de personer de regelbundet arbetar med är det viktigt att den kon-
sultansvarige på bemanningsföretaget har en kontinuerlig och personlig kontakt, som House 
(1983:120) menar är viktigt i givandet av det sociala stödet. Under följande rubrik följer en 
sammanfattning av det som vi kommit fram till i analysen och kopplar till arbetstrivsel för att 
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svara på vår tredje frågeställning. Vidare ger vi förslag till framtida forskning inom ämnet 
som vi anser skulle vara av intresse. 

6.3 Avslutning 

Vi kommer nu att sammanfatta vad vi kom fram till i analysen och ger sedan förslag till fram-
tida forskning. I analysen framkommer det att konsultens anledning att arbeta som konsult är 
en viktig faktor som styr konsultens förväntningar och i sin tur arbetstrivseln samt synen på 
arbetssituationen i stort. Den främsta anledning är möjligheten till utveckling inom beman-
ningsföretaget. Det framkommer även att det är viktigt att bemanningsföretaget förstår kon-
sultens anledning att arbeta som konsult och att de tar hänsyn till detta vid tilldelning av upp-
drag. 
 
En annan viktig faktor för konsultens upplevelse av sin arbetssituation är deras syn på rollen 
som konsult. Det som påverkar konsulternas syn på sin roll är upplevelsen av att de har sämre 
villkor än ordinarie anställda samt erfarenheter av konsultyrket. I och med detta har konsul-
terna låga förväntningarna i arbetet. Ur intervjuerna framkommer det att konsulterna upplever 
en känsla av otrygghet i arbetssituationen som de accepterar på grund av deras förväntningar 
på rollen som konsult. Denna känsla av otrygghet menar vi ökar konsulternas vilja av att kän-
na tillhörighet i arbetet. Dessa båda faktorer menar vi är en del i deras upplevelse av rollen 
som konsult och styr därmed deras förväntningar på bemanningsföretaget och kundföretaget.  
 
I intervjuerna framkommer det att den främsta förväntningen som konsulten upplever att ar-
betsgivaren har på dem är att de gör ett bra arbete. I detta innefattas att konsulterna är själv-
ständiga och att matchningen mellan konsultens kompetens och kundföretagets kravprofil 
stämmer överens. Konsulterna upplever också att det krävs ärlighet om sin kompetens för att 
de ska kunna göra ett bra arbete på kundföretaget. Detta är viktigt då konsulten anser att en 
del av arbetet är att marknadsföra bemanningsföretaget.  
 
För att analysera det förtroende som finns mellan konsulterna och bemanningsföretaget samt 
kundföretaget fokuserar vi på de händelser där konsulten upplever att förtroendet har föränd-
rats. Vi menar att dessa händelser är exempel på då det psykologiska kontraktet brutits. Det 
framkommer i dessa händelser att begreppen lojalitet och tillit hör ihop och påverkar var-
andra. Dessa påverkar i sin tur konsultens förväntningar i arbetet. Vi har nu sammanfattat 
konsulternas upplevelse av förväntningar och förtroende i konsultens relationer i arbetet. Vi 
kom där fram till att förväntningar har en stor betydelse för konsultens upplevelse av sin ar-
betssituation. Vi menar att dessa även har betydelse för hur konsulten upplever det sociala 
stödet.  
 
Vi kan i intervjuerna och utifrån teorin se att de olika formerna av socialt stöd många gånger 
överlappar varandra. Därför väljer vi att nedan sammanfatta det sociala stödet som helhet och 
inte skilja på de olika formerna av socialt stöd som finns. Konsulternas upplevelse av omfatt-
ningen av det sociala stödet från bemanningsföretaget menar vi bland annat beror på konsul-
tens anställningstid. I intervjuerna kan vi se att konsulterna får mer socialt stöd då de arbetat 
en längre tid. Konsulternas upplevelse av det sociala stödet från kundföretaget varierar och 
beror på kundföretagets förmåga och vilja att ge konsulterna socialt stöd. Vi anser att det är 
konsulternas förväntningar av det sociala stödet som påverkar deras upplevelse av det. Vi 
menar att det ur intervjuerna framkommmer att konsulterna i allmänhet har låga förväntningar 
på socialt stöd. 
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Vi anser att det är av betydelse att den konsultansvarige förstår och anpassar sitt agerande 
efter konsultens personliga anledning att arbeta som konsult. I de fall då konsultansvarige 
lyckas med detta uttrycker konsulterna en större arbetstillfredsställelse än i de fall de inte gör 
det. En annan skillnad vi kan se vad gäller arbetstillfredsställelsen är att de som arbetat en 
längre tid på bemanningsföretaget känner en större arbetstillfredsställelse än de som arbetat en 
kortare tid.  
 
Det framkommer ur intervjuerna att konsulterna trivs bra i arbetet. Det menar vi bland annat 
beror på konsulternas relativt låga förväntningar som påverkas av deras syn på rollen som 
konsult. Vi tolkar utifrån våra intervjuer att konsulternas trivsel inte behöver höra ihop med 
deras syn på framtiden i bemanningsföretaget. Trots att de trivs på arbetet utrycker flera av 
konsulterna att de inte har för avsikt att fortsätta som konsult på bemanningsföretaget en läng-
re tid. Deras främsta mål är en fast anställning och konsultyrket är ett medel för att nå detta 
mål.  
 
Utifrån den tidigare forskning vi läst fick vi intrycket av att konsulterna arbetar under sämre 
villkor jämfört med fast anställda och därför skulle uttrycka en missnöjdhet med sin arbetssi-
tuation. Det framkommer däremot att många konsulter trivs med sitt arbete. Vi menar att en 
anledning till detta är att de personer som vi intervjuat är individer som passar att arbeta som 
konsulter. Isaksson och Bellaagh (2005:3f) menar att tillfälliga anställningar passar vissa per-
soner i vissa livsfaser. Därför anser vi att det skulle vara intressant att analysera individuella 
faktorer såsom ålder och kön vilket vi i denna uppsats inte har valt att fokusera på. Det vore 
även av intresse att göra en undersökning om de som slutat arbeta som konsulter och deras 
syn på den tidigare anställningen som konsult samt anledningen till att de slutade. 
 
En annan anledning till konsulternas trivsel med sin arbetssituation kan vara att konsulterna 
upplever det bemanningsföretag vi undersöker som ett utav det bättre på att hantera sina kon-
sulter. Många respondenter jämförde sin arbetssituation med sina upplevelser från tidigare 
erfarenheter från andra bemanningsföretag eller med konsulter på andra bemanningsföretag. 
Respondenterna utrycker i intervjuerna att förhållandena på bemanningsföretag är bättre än 
hos andra bemanningsföretag. Det skulle därför vara intressant att göra en jämförande under-
sökning mellan två olika bemanningsföretag eller göra en liknande undersökning på ett annat 
bemanningsföretag för att se hur dessa konsulter upplever sin arbetssituation. 
 
Vi har tidigare skrivit om att konsulter har höga krav på sig från kundföretaget, bemannings-
företaget och sig själva i sitt arbete. Vi menar att konsultansvariges förmåga att hantera kon-
sulternas speciella situation också medför höga krav. I Isakssons och Bellaghs studie 
(1999:15) framkom just detta. Den personalansvarige på bemanningsföretaget hade ett stort 
krav på sig då de förväntas ge det sociala stöd som de uthyrda förväntar av dem. De förvänt-
ningarna på socialt stöd innefattar även det sociala stöd som en medarbetare annars brukar få 
från arbetskamrater och arbetsledare på olika nivåer. Det skulle därför vara intressant att göra 
en undersökning ur den konsultansvariges perspektiv. 

 
Avslutningsvis vill vi tillägga att vi hoppas att läsaren har fått en djupare förståelse för kon-
sultens arbetssituation och relationer i arbetet. Vi kommer i vår undersökning, precis som 
många andra, fram till att konsulterna befinner sig i en speciell arbetssituation då de är an-
ställda av ett företag men arbetar på ett annat. Vi menar att det är viktigt för både arbetsgivare 
och arbetstagare att ta hänsyn till aspekter som ligger utanför det formella anställningskon-
traktet, vilket vår uppsats lyfter fram. Bemanningsföretagets och kundföretaget förståelse av 
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konsultens upplevelser av arbetssituationen är av betydelse för hur konsulterna trivs på arbetet 
vilket borde vara av både bemanningsföretagets och kundföretagets intresse. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Anställningstid? 
 
Antal uppdrag? 
 
Längd på uppdrag?  
 
Vilka typer av uppdrag? 
 
Vad arbetade du med innan du började arbeta på bemanningsföretaget? 
 
Hur kom du i kontakt med bemanningsföretaget från början? 
 
Varför valde du att arbeta i bemanningsbranschen? 
 
Hur trivs du med att vara konsult? 
 
Hur länge tror du att du kommer att arbeta som konsult? 
 
Socialt stöd 
Hur ser kontakten med bemanningsföretaget ut? 
 
Vem av dina chefer/arbetsledare har du mest kontakt med på kundföretaget? 
 
Hur ser kontakten med kundföretaget ut? 
 
Vid vilka tillfällen kontaktar du konsultansvarig på bemanningsföretaget?  
 
Vad gör du om du stöter på problem? 
 
Har det hänt att du inte trivts på ett kundföretag?  
 
Vilken kontakt har du med andra konsulter på bemanningsföretaget? 
 
Emotionellt stöd 
På vilket sätt känner du att din chef/arbetsledare lyssnar på dig? 
 
På vilket sätt känner du att din arbetsledare/chef på kundföretaget bryr sig om dig? 
 
Beskriv din delaktighet när det gäller aktiviteter utanför arbetstid på kundföretaget? 
 
På vilket sätt känner du att konsultansvarig på bemanningsföretaget lyssnar på dig? 
 
På vilket sätt känner du att konsultansvarig på bemanningsföretaget bryr sig om dig? 
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Värderande stöd 
På vilket sätt får du återkoppling på ditt arbete? 
 
På vilket sätt får du uppskattning i ditt arbete?  
 
Förekommer det utvecklingssamtal hos bemanningsföretaget?  
 
Förekommer det utvecklingssamtal hos kundföretaget? 
 
Instrumentellt stöd 
På vilket sätt får du praktisk hjälp, såsom hjälpmedel eller avlastning, för att klara ditt arbete? 
 
Informativt stöd 
Har du fått någon introduktion hos de kundföretag du arbetat på? 
 
Får du bra med information för att klara arbetet i kundföretaget? 
 
Får du bra med information från bemanningsföretaget för att klara arbetet på kundföretaget? 
 
Hur fungerar informationen med bemanningsföretaget? 

 
Psykologiskt kontrakt 
 
I relationen till bemanningsföretaget 
Vad tror uppfattar du att bemanningsföretaget förväntar sig av dig som konsult? Och på vilket 
sätt anser du att du lever upp till dessa förväntningar?  
 
Vad förväntar du dig av bemanningsföretaget? Och på vilket sätt anser du att bemanningsfö-
retaget lever upp till dessa förväntningar? 
 
Vilka skyldigheter uppfattar du att du har gentemot bemanningsföretaget? Och på vilket sätt 
anser du att lever upp till dessa skyldigheter? 
 
Vilka skyldigheter anser du att bemanningsföretaget har gentemot dig? Och på vilket sätt le-
ver bemanningsföretaget upp till dessa skyldigheter? 
 
I vilka sammanhang känner du förtroende för konsultansvarige på bemanningsföretaget?  
 
Har du någon gång känt dig sviken av bemanningsföretaget? 
 
I relationen till kundföretaget 
Vad tror du att kundföretaget förväntar sig av dig som konsult? Och på vilket sätt anser du att 
du lever upp till kundföretagets förväntningar?  
 
Vad förväntar du dig av kundföretaget? Och på vilket sätt anser du att kundföretaget lever upp 
till dessa förväntningar?  
 
Vilka skyldigheter anser du att du har gentemot kundföretaget? Och på vilket sätt lever du 
upp till dessa skyldigheter?  
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Vilka skyldigheter anser du att kundföretaget har gentemot dig? Och på vilket sätt lever de 
upp till dessa skyldigheter? 
 
På vilket sätt känner du förtroende för din närmaste chef/arbetsledare på kundföretaget?  
 
Har du någon gång känt dig sviken av kundföretaget? 


