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Maria Öhman  

Att stå på en bro  
-  känslan av tillhörighet hos den uthyrda personalen i 

bemanningsbranschen?   

Personaluthyrningsföretagens branschorganisation Almega (2005) 
framställer arbetet som uthyrd personal som ett framtidsarbete där den 
anställde både får tryggheten i en fast anställning samt möjligheten att 
prova olika arbetsuppgifter och branscher. Min studie visar dock att 
bemanningsbranschen har en baksida, där den uthyrda personalen får 
hantera tillhörighetsproblematik. Att arbeta som uthyrd personal innebär 
att ständigt konfronteras med bland annat ensamhet, dubbla chefer och 
lojalitetsproblem. Genom sju halvstrukturerade djupintervjuer 
undersöktes fenomenet tillhörighetskänsla hos uthyrningspersonal på ett 
av Stockholms Uthyrningsföretag. Studien visar att den uthyrda 
personalen strävar efter att finna sin roll och tillhörighet hos 
Kundföretaget, men att denna strävan kan möta motstånd i 
Kundföretagets föresatser.   

Arbetsplatsen och arbetslivet är en viktig del 
av vårt liv. Förutom försörjning får vi genom 
arbetet även en rad andra behov tillfredsställda. 
Genom att vara aktiv i arbetslivet blir vi 
delaktiga i samhället, vinner gemenskap och 
egna och andras respekt. Arbetsmiljön är lika 
viktig för den vuxnes utveckling som 
barndomsmiljön är för barnets när det gäller 
psykisk hälsa och personlighetsutveckling 
(Lennéer-Axelsson och Tylefors, 1979).  

Inom bemanningsbranschen arbetar personalen 
i en organisation, men är anställda av en annan. 
Den anställde tillhör formellt inte 
organisationen de arbetar på, då de får lön, 
uppdrag och arbetsvillkor från den formella 
arbetsgivaren. Den anställde är därmed inte 
inräknad på företaget den hyrs ut till, men inte 
heller utestängd. Uthyrningspersonal kan inte 
lova att komma tillbaka till den tillfälliga 
arbetsplatsen när uppdraget är slut, men de kan 
heller inte säga ett fullständigt ”hejdå” så länge 
uthyrningsföretaget har samarbete med 
företaget. Genom att använda mig av ett 
kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer, 

ville jag fånga upp uthyrningspersonalens egen 
upplevelse av anställningsförhållandena vad 
gäller känslan av tillhörighet. Syftet har gett 
upphov till följande frågeställning; Var finns 
tillhörigheten hos den uthyrda personalen i 
bemanningsbranschen? För att få svar på detta 
är det viktigt att undersöka 
Uthyrningsföretagets och Kundföretagets roll 
och beteende gentemot den uthyrda 
personalen, samt den uthyrda personalens 
känsla av tillhörighet. 
   
Inledningsvis presenterades en kort 
redogörelse för den problematik som föreligger 
undersökningen samt en redogörelse för 
undersökningens syfte och frågeställning. 
Vidare presenteras relevant forskning kring 
ämnet och i nästa steg presenteras den metod 
undersökningen är baserad på och följs därefter 
av undersökningens resultat kopplat till 
relevant litteratur. Slutligen följer en 
diskussion där bland annat undersökningens 
betydelse presenteras.   
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Vad är tillhörighet? 
Tillhörighet är allt som gör att en person 
känner sig som en del i något större. Det kan 
vara en del av en organisation, familj, 
församling eller dylikt. För att kunna känna 
tillhörighet till något måste det dock finnas 
någon gemensam nämnare som binder dem 
samman. Då en person känner tillhörighet mot 
till exempel en grupp, kan den inte samtidigt 
känna utanförskap till samma grupp. Personen 
kan dock känna utanförskap inom gruppen 
eller inom delar av gruppen. Det är denna 
definition jag beskriver när jag vidare talar om 
tillhörighet i olika avseenden.  

Fördelar och nackdelar med uthyrd 
personal 
Olofsdotter, (2005), hänvisar till Scott som 
menar att många organisationer har upptäckt 
fördelarna med att på något sätt minska 
personalens knytning till organisationen. Det 
finns fördelar både laglighetsmässigt och 
organisatoriskt för företag att hyra in personal. 
De behöver inte anställa en person för enbart 
en arbetsuppgift utan kan istället låta 
uthyrningsföretaget stå för den arbetskraften. 
Då kundföretaget även betalar 
uthyrningsföretaget för arbetskraften avsäger 
de sig även delvis det lagliga ansvaret för den 
arbetstagaren. Ett allt vanligare sätt att göra det 
är att anställa personal på deltid och genom 
olika former av korttidsanställningar. De talas 
om större fokus på kärnverksamheten där delar 
av den egna verksamheten läggs ner och i 
stället köps utifrån eller ersätts genom att 
individer tillfälligt knyts till verksamheten. 
Personal anställs på korttidskontrakt eller är 
anställda av ett bemanningsföretag. Olofsdotter 
(2005), hänvisar till Håkansson som menar 
dock att konsekvensen att ha personal i form 
av en kärna av fast anställda kombinerat med 
mer tillfällig personal kan bli att det uppstår ett 
A- och ett B-lag, där det förra har intressantare 
arbetsuppgifter och bättre arbetsvillkor. 
      
Personaluthyrningsföretagens 
branschorganisation Almega (2005) framställer 
arbetet som uthyrd som ett framtidsarbete där 
den anställde både får tryggheten i en fast 
anställning samt möjligheten att prova olika 
arbetsuppgifter och branscher. Den uthyrde 
kan styra och skapa ett brett kontaktnät bland 
företag och kolleger. Flexibla 
anställningsförhållandena kan dock innebära 
att en individualisering av arbetsmarkanden, 

där individen separeras från de traditionella 
trygghetssystemen och själv måste ta ansvar 
för och planera sitt arbete (ibid).  

Dubbel tillhörighet 
Den inhyrda personalen är anställd av 
bemanningsföretaget, får lön därifrån och är 
bunden av dess regler och avtal, vilket kan 
skapa tillhörighetsproblem. Detta då den 
direkta kontakten med arbetsgivaren bryts och 
ersätts av en direkt relation med en annan 
organisation. De inhyrda har sålunda två 
chefer, en på bemanningsföretaget och en på 
kundföretaget (Olofsdotter, 2005). Den dubbla 
organisatoriska tillhörigheten kan leda till att 
lojaliteten gentemot både arbetsgivaren och 
arbetsplatsen försvagas. Tsoukalas (2003) visar 
på en bräcklig och begränsad lojalitet bland 
inhyrda och beskriver även hur de inhyrda 
sällan får delta i sociala och administrativa 
aktiviteter inom kundorganisationerna. Vilket 
kan minska känslan av tillhörighet. Deras 
chefer inom kundföretagen engagerar sig inte 
lika mycket i deras kompetensutveckling och 
arbetssituation, och de utvecklar sällan någon 
personlig relation   

4 viktiga komponenter gällande tillhörighet 
Arbetsklimat, arbetsgrupper och arbetsroller, 
samt socialt stöd är fyra centrala begrepp 
gällande de uthyrdas känsla av tillhörighet. 
Kulturen kan styra de anställdas beteende, 
agerande och handlingar liksom vara 
vägledande vid beslutsfattande. Värderingar 
har en stor betydelse för företagets 
kommunikation med omvärlden och hur de 
uttrycker krav och förväntningar. Vidare 
påverkar de vilken kategori av medarbetare 
som respekteras mest inom företaget 
(Tollgerdt-Andersson, 1989). Denna 
kategorisering mellan de medarbetare som 
respekteras och de som inte respekteras inom 
företaget kan dels skapa en distansering mellan 
den uthyrda personalen och den ordinarie 
personalen, dels leda till att känslan av 
tillhörighet hos den uthyrde personalen 
försvagas. 
    
Arbetsgrupper och arbetsroller är av stor 
betydelse för den anställda personalen, då det 
är där de finner sin arbetsidentitet och rang 
inom företaget. Det finns en formell och en 
informell struktur där olika roller och grupper 
bildas, men i båda dessa strukturer är 
grupperingarna och rollerna lika 
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betydelsefulla. (Lennéer-Axelsson och 
Thylefors, 1979).   

Socialt stöd är även en bidragande faktor till 
känslan av tillhörighet, vilket Isaksson et al 
(2001) hävdar är en mycket viktig komponent 
för att kunna arbeta som uthyrningspersonal.  
Att de sociala relationerna är så viktiga beror 
på att människan i grunden är en social varelse, 
och för att kunna utvecklas krävs det samspel 
med andra människor. Vi vet från forskning 
inom andra områden (t.ex. skola) att sociala 
konflikter, social isolering och olika former av 
mobbing har allvarliga konsekvenser för 
välbefinnande och hälsa. Sådant förekommer 
också på våra arbetsplatser (Lennerlöf, 1991). 
Detta stöd kan vara av olika karaktärer och 
enligt Isaksson och Bellaagh (1999) kan det 
sociala stödet delas in i fyra olika typer, där det 
första är emotionellt stöd som till exempel kan 
vara omtanke, uppskattning, tillgivenhet eller 
kärlek. Det andra är värderande stöd och kan 
visa sig genom bekräftande eller social 
jämförelse. Det tredje är Informativt stöd som 
kan ges genom råd, förslag, direktiv, 
information med mera. Det sista och fjärde 
stödet är instrumentellt stöd som till exempel 
kan vara tjänstebyte, arbetsavlastning och 
pengar. 
    
Det sociala stödets betydelse verkar genom 
flera olika mekanismer. Det sociala stödet kan 
innebära att en viss situation upplevs som 
mindre hotande och den blir därigenom mindre 
stressframkallande. Också då hotet fortfarande 
upplevs kan det sociala stödet medverka till att 
personen blir mindre orolig för 
konsekvenserna. En genomgång av tidigare 
studier ger belägg för antagandet att 
psykologiskt stöd även kan skydda individen i 
olika typer av krissituationer från ohälsa av 
mycket varierande slag, till exempel ledbesvär, 
depression och alkoholism (Aronsson, 1980). 
Seashore fann även redan på 50-talet att när 
sammanhållningen i arbetsgrupper ökade, så 
minskade gruppmedlemmarnas oro för 
arbetsrelaterade problem (Lennerlöf, 1991).  

Metod 
Undersökningens syfte är att skapa en djupare 
förståelse för uthyrningspersonalens 
upplevelse av tillhörighet gentemot 
Uthyrningsföretaget och Kundföretaget. 
Studien är av  kvalitativa art, då syftet främst 
är att få en djupare förståelse för 

respondenternas subjektiva upplevelse. Det 
kvalitativa valet bygger även på att tidigare 
forskning inom området ej varit speciellt 
omfattande.   

Undersökningen utfördes i form av intervjuer. 
Detta eftersom ”intervjuer är speciellt lämpliga 
då man vill studera människors syn på 
meningen hos sina levda liv, beskriva deras 
upplevelse och självuppfattning och klargöra 
och utveckla deras eget perspektiv på sin 
livsvärld” (Kvale, 1997:100). Intervju 
möjliggör även en uppföljning av 
respondenternas svar, samt att respondenterna 
själva ges möjlighet att få förklaringar på 
frågor om oklarhet råder. Detta i form av 
halvstrukturerade djupintervjuer, vilket innebär 
att intervjuerna berör ett antal områden med 
redan formulerade frågor samt att eventuella 
följdfrågor och sidospår utforskas beroende av 
respondenternas svar (Kvale, 1997). 
    
I studien har uthyrningspersonal ingått från ett 
Uthyrningsföretag i Stockholm. Gällande 
urvalet av respondenter i kvalitativa studier, är 
det önskvärt att få stor variationsbredd, 
eftersom dessa studier omfattar få 
respondenter. Detta sker bäst genom ett 
medvetet urval (Strauss och Corbin, 1990). I 
studie medverkar enbart kvinnor som valts ut 
av Uthyrningsföretaget, vilket kan påverka 
undersökningen negativt. Dock medverkar 
kvinnorna frivilligt vilket är positivt då de har 
ett intresse för att delta. Därefter ringdes de 
frivilliga upp och tid och plats bestämdes för 
när intervjuerna skulle äga rum.  Urvalet 
resulterade i stor åldersspridning samt 
utbildningsnivå.  Respondenterna är mellan 28-
50 år och utbildningsnivån är från 
gymnasieutbildning till universitetsutbildning. 
En del av respondenterna har även vissa 
påbyggnadskurser från privata och kommunala 
skolor.  

Till hjälp i samtalen användes en intervjuguide 
och alla intervjuer spelades in på band. Dessa 
transkriberades sedan och lästes noga igenom i 
syfte att hitta mönster, skillnader och likheter i 
svaren.  

Vid databearbetningen användes öppen 
kodning, vilket innebär att materialet bryts ner 
till koncept och kategorier. Detta innebär att 
ord eller meningar från intervjuutskrifterna, 
sorteras utifrån innehåll och syfte och därefter 
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kategoriseras (Strauss & Corbin, 1990). För att 
skapa en uppfattning och förståelse för 
intervjuerna har jag under utskriftsarbetet 
analyserat och antecknat de tankar som 
uppkommit. Detta för att kunna bevara det 
sociala samspelet mellan mig som intervjuare 
och respondenten skrivit när hon skrattar 
(skratt), fnissar (fniss), varit tyst (……….) 
eller då jag ej hört vad som sagts på bandet 
(ohörbart). Intervjuerna omfattar cirka tio till 
femton sidors text per intervju. Efter att jag 
skrivit ut intervjuerna har jag flera gånger läst 
igenom varje intervjuutskrift samtidigt som jag 
markerade i texten med ”röd flagga” där 
respondenterna sagt något intressant. Jag skrev 
även i ett separat dokument alla intressanta 
aspekter och svar för att fånga in intressanta 
koncept som berörde min frågeställning. 
Därefter skapade jag de olika kategorierna som 
ligger till grund för resultatgenomgången. 
Vissa kategorier har under arbetets gång 
försvunnit och andra har tillkommit allt 
eftersom jag fått en djupare förståelse för 
fenomenet.  

Den uthyrda personalens känsla av 
tillhörighet 
Känslan av att känna tillhörighet som anställd 
inom uthyrningsbranschen är lika viktig som 
inom alla andra branscher. Inom 
uthyrningsbranschen är den dock inte lika 
självklar, för de anställda är tillhörigheten även 
ett ställningstagande om vart de hör hemma.  
Den uthyrda personalen är anställd av en 
organisation men arbetar för en annan, frågan 
är vart deras känsla av tillhörighet hamnar?  

Nedan ämnar jag med hjälp av betydelsefulla 
begrepp redogöra för tillhörighetens betydelse 
och existens hos den uthyrda personalen. 
Initialt redogörs dock för respondenternas egen 
syn på tillhörighet i arbetslivet, då det är av 
stor betydelse i undersökning.   

”Att jag tillhör en grupp, jag tillhör den här 
gruppen. Det är här är mitt team, mina killar 
och tjejer. Dom bryr sig om mig och jag bryr 
mig om dom. Det är tillhörighet, att här säger 
dom hej när jag kommer och här är dom glada 
och positiva. De frågar hur man mår och hur 
man haft det i helgen, det är tillhörighet”.   

”Tillhörighet är att man hör hemma 
någonstans, en deltagare i en grupp, man ska 

bry sig om andra i gruppen vad som än 
händer. Känna att de bryr sig om mig”.    

”Tillhörighet, ja men självklart att man får 
vara en del, men även att man får den 
information som dom andra får. Tillhörighet 
är ju värdet för en själv”.   

Att stå på en bro 
Att arbeta som uthyrd personal kan jämföras 
med att stå på en bro och inte veta åt vilket håll 
man hör hemma. På ena sidan bron finns 
Uthyrningsföretaget och på andra sidan 
Kundföretaget och mitt på bron står den 
uthyrda personalen utan att känna en självklar 
känsla åt vilket håll de hör hemma.    

”Jag står ju med en fot i varje läger så att 
säga, en på Uthyrningsföretaget och en på 
Kundföretaget, det är det halva jobbet handlar 
om”.  

Innebär de uthyrdas arbete att känna 
tillhörighet gentemot både Uthyrningsföretaget 
och Kundföretaget och är det i så fall möjligt? 
Jag menar dock, att stå på en bro mellan två 
företag skapar snarare tillhörighetsproblem än 
ökad tillhörighet till fler parter.   

”Jag tillhör Uthyrningsföretaget därför att de 
är min arbetsgivare. Så där är min tillhörighet 
på så vis. Men på det här företaget jag varit på 
ett och ett halvt år känner jag tillhörighet till 
också, så det är svårt. Tillhörighet, ja jag vet 
faktiskt inte”.  

Den tillhörighet som respondenten ovan 
beskriver är två skilda tillhörigheter, en formell 
och en informell. Den formella skapas genom 
att de är anställda av Uthyrningsföretaget får 
lön därifrån och är bundna av dess regler och 
avtal. Den informella tillhörigheten föreligger 
när den direkta kontakten med 
Uthyrningsföretaget bryts och ersätts av en 
direkt relation med Kundföretaget.  
Relationerna hos kundföretaget är därmed av 
stor betydelse för den uthyrda personalen. 
Tsoukala (2003) menar dock att chefer inom 
Kundföretagen inte engagerar sig lika mycket i 
den uthyrda personalens kompetensutveckling 
och arbetssituation, och att de sinsemellan 
sällan utvecklar någon personlig relation. Vid 
de tillfällen där de uthyrda dock får en god och 
nära relation med sin chef samt arbetskamrater 
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på Kundföretaget är det av stor betydelse 
gällande tillhörigheten.   

”Då kände jag mer att jag hade en chef, då 
tappade jag henne på Uthyrningsföretaget helt 
medvetet för det var så himla bra där. Jag 
gjorde ju vad den här tjejen som bestämde vad 
jag skulle göra och vi hade våra möten ihop”.   

”Nu är det ju mer dom jag sitter med nu. Nu 
känner jag att jag har arbetskamrater det 
kände jag ju inte när jag hoppade runt. Fast nu 
har jag ju det, men det är ju på det företaget 
jag jobbar nu”.  

Ensamhet och utanförskap 
Ensamhet är ett begrepp som den uthyrda 
personalen stöter på och som försvårar deras 
egen känsla av tillhörighet till ett företag. Det 
räcker inte med att den uthyrde själv vill känna 
tillhörighet, utan det bestäms av alla 
inblandade parter hos Kundföretaget. I 
Arvidssons (1997), undersökning av uthyrd 
personal visar det sig att det är svårt att bli 
medlem i en grupp ute hos kundföretagen. 
Oftast går de uthyrda på lunch själva och blir 
även bekväma med det. Detta är något de till 
och med lär sig att njuta av. Av min studie 
finner jag inte att respondenterna känner 
njutning av ensamheten de upplever. Dock 
föredrar vissa av respondenterna det framför 
att tränga sig på den ordinarie personalen på 
Kundföretaget.  

”Ja det finns tillfällen jag känner mig ensam. 
Speciellt när man går och äter lunch kan jag 
känna att jag sätter mig i mitt hörn och äter 
själv, än att försöka börja socialisera med folk 
jag inte kommer att träffa igen”.   

” Jag satt här uppe på ett företag som det i och 
för sig inte var något fel på och satt i växeln 
där i fyra timmar om dan, men det var ingen 
som gick förbi, man satt där ensam. Och om 
någon sprang förbi så sa dom ”jag går ut ett 
tag”, och så hade man ingen aning om vad 
killen hette. Du har ingen kontakt med 
Uthyrningsföretaget, ingen jobbkompis. Jag 
tog inte en enda fika för man jobbade bara 
fyra timmar så ska man ju hem sen, då kände 
jag mig ensam. När man sitter där och inte har 
nån……………. Det är det där sociala man 
behöver”.   

” Vid lunchen, där fick man alltid vara själv 
och det var tråkigt. Det var det värsta jag 
visste, gå in på ett nytt företag i en matsal. Det 
var det jobbigaste för jag tycker 
överhuvudtaget inte om att äta själv eller gå på 
fik själv eller så. Det tycket jag var jobbigast 
och då gick jag oftast ut, tror jag. Det var dom 
gångerna jag kände mig mest ensam”.  

Respondenternas utsagor visar att ensamheten 
är svårast när den är synlig för andra 
människor i omgivningen. Till exempel när de 
ska äta lunch eller fika, så finns det inget som 
skyddar människan från att omgivningen ska 
upptäcka att de är ensamma. Sitter de ensamma 
och äter så ser alla det. När respondenten i 
stället arbetar så märks inte ensamheten lika 
mycket för alla i omgivningen är då så 
koncentrerade på sina arbetsuppgifter. På 
kontoret är det inte heller lika acceptabelt att 
prata och umgås, utan där ska arbetet komma i 
första hand. Arbetsuppgifterna blir räddningen 
för den uthyrda personalen. Bakom dem kan de 
gömma sig utan att någon ser att de är 
ensamma.   

”Tillslut blev man så koncentrerad på jobbet 
så man kopplade bort alla sociala bitar. Jag 
var där för att göra mitt och det var de jag 
koncentrerade mig på och inte den sociala 
kontakten………..Det kunde vara skönt när 
man var på företag som inte hade fikaraster. 
Men oftast när jag hoppade runt så var det i 
växeln eller i reception och då handla det ju 
om att bli avlöst och då fick man ju sin rast 
efter alla andra och då föll det sig naturligt. 
Vilket kunde vara ganska skönt”.  

Ensamheten visar sig dock inte endast vid den 
ordinarie arbetsdagens rutiner som till exempel 
vid lunch och fikaraster. Ensamhet och 
utanförskap visar sig även när Kundföretaget 
ska göra något extra för sin ordinarie personal. 
Tsoukala (2003) beskriver hur den inhyrda 
personalen sällan får delta i sociala och 
administrativa aktiviteter hos kundföretagen. 
Något som i vissa situationer gör ensamheten 
än mer påtaglig.  

”Det handlar även om att inte bli bjuden på 
personalfest fast man har jobbat där länge och 
såna saker och att man inte blir medbjuden.”.  

Ensamhet är ett ord som oftast förknippas med 
något negativt, men ensamheten kan även vara 
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något positivt. Jag tror dock att det då handlar 
om självvald ensamhet. Respondenterna 
beskriver emellertid ensamhet som de själva 
inte har valt eller föredrar, där ensamheten är 
förknippad med utanförskap. Att samtidigt 
känna tillhörighet när ensamheten är påtaglig 
är problematiskt. Dock upplever 
respondenterna inte denna ensamhet ständigt, 
men rädslan för att komma till ett Kundföretag 
där de kan utsättas för ensamheten är något 
som finns i respondenternas åtanke. En av 
respondenterna uttryckte sig på följande sätt 
gällande ensamhet.  

”Alla människor är rädda för ensamheten”.  

Respondenternas utsagor vittnar även om att 
om de skulle få följa med och äta lunch, fika 
och framförallt få följa med på företagets 
personalaktiviteter skulle de prestera bättre i 
arbetet. Så länge de inte bli insläppta i 
gemenskapen på företaget och inte blir 
betraktade på samma sätt som ordinarie 
personal så kommer de inte att kunna utföra 
arbetet optimalt hos Kundföretaget.   

”På de bra roliga företagen så är man så 
välkommen och man får vara med och det är 
så kul och där gör man ett bättre jobb, 
omedvetet kanske, just för att man blir så väl 
bemött. På ställen där man inte får vara med 
som nu går personalen på fredagsfika och jag 
sitter kvar själv, då blir det på något sätt att, 
jaha man rycker på axlarna ..man gör inte det 
där extra”.  

Detta har att göra med återgällningsprincipen, 
vi människor har nämligen en inbyggd 
återgällandeprincip inom oss. Vilket innebär 
att om någon ger oss till exempel en gåva så 
känner vi ett behov att ge något tillbaka, oftast 
tenderar återgällandet att bli större än den 
ursprungliga gåvan (Calidini, 2001). Om 
Kundföretaget ger den uthyrda personalen 
möjlighet att delta i dessa aktiviteter så vill den 
uthyrda personalen i gengäld göra ett ännu 
bättre arbete som tack. Om den uthyrda 
personalen inte blir medbjuden så försvinner 
även gengälden och den uthyrda personalen 
gör inte det lilla extra.       

Att hitta sin plats 
Att arbeta som uthyrd personal innebär även 
att kunna läsa av de oskrivna regler som finns 
på ett företag som bland annat arbetsklimatet. 
De kan vara förväntningar, värderingar, 
ritualer och beteenden, sätt att prata eller klä 
sig på, det vill säga företagets kultur 
(Alvesson, 2001). Kulturen på företaget kan 
skapa en ”vi” och ”de” känsla, det vill säga en 
definition på vilka som tillhör organisationen 
och vilka som står utanför dess gränser 
(Lennéer –Axelsson och Thylefors, 1991). 
Även Bergström (2001) påpekar att tillfällig 
arbetskraft kan påverka relationerna på 
arbetsplatsen. Tillfälligt anställda kan uteslutas 
från sociala relationer med andra anställda och 
kan dessutom ses som andra klassens personal. 
Att inte läsa av de oskrivna reglerna kan 
resultera i att den uthyrda personalen hamnar 
utanför gruppen och att den ordinarie 
personalen på företaget bestämmer att de inte 
tillhör dem.  

”Ja man får vara väldigt lyhörd och man 
måste verkligen stämma av så man inte gör fel 
för de kan liksom vara förödande.”   

”Man måste vara väldigt lyhörd och flexibel 
och anpassningsbar. Om jag är inhyrd som 
telefonist och kunden ber mig sortera papper i 
fyra timmar så är det ju kunden som hyr in mig 
och det är dom som bestämmer vad jag ska 
göra”.   

”Man får tänka sig lite för hur man är när man 
kommer ut. Man ska var duktig, men man får 
inte ta för mycket plats, så det är ju det som är 
svårt. Man måste även vara lyhörd och social 
och inte rädd för att ta skit faktiskt. För det får 
man ofta”.   

Det finns även faror med att inte kunna 
anpassa sig till de grupperingar som bildas på 
företagen. Individens psykologiska och sociala 
behov tillfredsställs främst i den direkta 
arbetsmiljön och i den närmsta arbetsgruppen.  
Arbetsgruppen är individens verklighet och 
gruppens karaktär kan oftast ses som en 
anpassning till organisationen som helhet. 
Detta då gruppen påverkas av bland anant 
företagets struktur och kultur. (Lennéer-
Axelsson och Thylefors, 1979). Att som uthyrd 
försöka ty sig till en arbetsgrupp och deras 
värderingar och normer kan skapa stora 
problem.  
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”Där får man passa sig. För det var på det här 
företaget som var så bra, där märkte jag 
ganska snart att det var grupperingar, men där 
gäller det att hålla sig väldigt neutral så du 
inte hamnar i en grupp. För helt plötsligt kan 
du ju få byta tjänst inom företaget eftersom de 
flyttar ju på dig och då ska du ju tillhöra den 
gruppen. Då är det farligt om du liksom har 
tagit parti och det får du inte göra. Utan där 
måste du hålla dig jätteneutral. Jag har blivit 
ganska bra på det över huvudtaget. Jag 
lyssnar, men lägger ingen värdering i vad hon 
säger eller tycker inte till eller……..Jag 
lyssnar på vad dom säger och sparar det hos 
mig själv för det är bra att ha med sig när man 
flyttas på eller gör andra saker. Men man får 
inte börja lägga värderingar i eller börja tycka 
eller hålla med eller sånt. Då har du redan 
halkat snett. Så där måste man var 
jätteneutral”.  

En av respondenternas utsaga visar även att de 
olika grupperingarna hos Kundföretagen 
tydligt kan visa till vilken grupp 
uthyrningspersonalen tillhör och vart de inte 
tillhör. Fast de försöker ”flyta runt” mellan 
grupperna så finns det grupper de aldrig kan 
känna tillhörighet gentemot.  

”I matsalen märker man det, det sätter sig ett 
gäng där och ett där och man märker vilka 
grupper man inte kan komma in i. Om man 
kommer in i ett rum och det blir tyst då vet 
man att jaha den gruppen tillhör inte jag”.  

Förmågan att anpassa sig är också  beroende av 
de enskildas personlighet (Lennéer-Axelsson 
och Thylefors, 1979). Vissa av respondenterna 
har lättare att anpassa sig till att arbeta under 
dessa förhållanden medan andra får kämpa för 
att klara av det.  

”Jag kan tycka att det är jättejobbigt att inte få 
säga vad jag tycker i vissa situationer, men det 
är bättre att hålla det inom sig”.  

När människor kommer samman i grupper har 
de behov av att veta sin plats i gruppen, sin 
möjlighet att styra gruppens utveckling och 
beslut, vilka praktiska ramar som finns i form 
av bland annat tider, ekonomi och i vilken 
utsträckning gruppens mål överrensstämmer 
med de övriga gruppernas. Alla bör känna till 
sin arbetsfunktion, gruppens beslutprocesser, 
avtal och dylikt (Lennéer-Axelsson och 

Thylefors, 1979). Det finns en formell hierarki 
som indelar arbetarna i olika kategorier med 
skilda uppgifter och olika löner, men där 
utvecklas även en informell rangordning eller 
differentiering som följer andra kriterier som 
bland annat, skicklighet, personlighet, 
kvinnligt och mannligt, svensk och utländskt 
(Normans, 1996). Den formella hierarkin kan 
den uthyrda personalen inte förändra, dock kan 
de ta sin plats i den informella. För den uthyrda 
personalen är detta än mer betydelsefullt för att 
de ska hitta sin plats på företaget. Bergström 
(2001) beskriver att olikheterna i 
anställningsförhållanden kan skapa 
ojämlikheten när det gäller förmåner, löner, 
karriärmöjligheter och status, någon som kan 
leda till konflikter och organisatorisk oordning 
(Olofsdotter, 2005). Respondenterna känner att 
det inte finns några karriärmöjligheter inom 
denna bransch och menar att som uthyrd 
personal är det även viktigt att hålla sig på sin 
kant och inte ta för stor plats på företaget. Det 
gäller även att vara neutral gällande 
utvecklingsförslag eller förbättringar i övrigt 
på företaget.   

”Det jag ofta märker när jag kommer in på nya 
företag är att de som arbetar på företaget är 
blinda och att jag ofta ser saker på ett nytt sätt, 
vilket gör att jag sitter med mycket förslag. Jag 
kan tycka eller säga saker till en viss gräns om 
förändringar och förbättringar, men vissa 
saker säger jag bara inte för att jag är inhyrd 
för det är inte min sak, det är inte mitt bord. 
Jag är inhyrd jag ska inte komma med såna 
förslag på förbättringar eller klaga på hur 
saker sköts, det gör man inte som 
inhyrd…………..Jag tror dom tycker att jag vet 
min plats”.  

Att bli medveten om de faror som råder på 
arbetsplatserna i form av bland annat ensamhet 
och sökandet efter sin roll, underlättar för den 
uthyrda personalen att anpassa sig till företaget 
och de grupperingar som bildats. Chansen att 
bli accepterad av företaget och personalen ökar 
även betydligt om den uthyrda personalen lär 
sig att bete sig efter företagets kultur och 
normer.  Genom att vara lyhörd, flexibel och 
neutral tar den uthyrda personalen sig lättare 
igenom farorna och kan därmed bli accepterad 
samt får chansen att känna tillhörighet 
gentemot Kundföretaget.    
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Lika barn leka bäst 
För att förklara skeendet på en arbetsplats har 
man bland annat använt sig av så kallad 
rollteori. Begreppet roll omfattar dels de 
föreskrifter och förväntningar som anger hur 
en person i en viss position ska bete sig, så 
kallade rollförväntningar och dels hur 
vederbörande i verkligheten uppträder, vilket 
benämns som rollbeteenden (Lennerlöf, 1991). 
Den roll som den uthyrda personalen får är 
olika beroende på vilket Kundföretag de 
kommer till, men de måste allt vara medveten 
om de oskrivna regler som finns hos 
Kundföretaget. I många arbetsgrupper bildas 
dock så kallade subgrupper, de vill säga 
mindre grupper inom de större. Anledningen 
till smågruppsbildning kan vara otaliga, men 
gemenskap av något slag finns nästan alltid 
med, som till exempel anställningstiden. Varje 
människa tycks dock behöva åtminstone någon 
grupp som hon själv anser betydelsefull och 
där hon kan känna gemenskap och trygghet 
(Lennéer-Axelsson och Thylefors, 1979). 
Respondenternas utsagor vittnar om att om de 
är fler personer från samma Uthyrningsföretag 
så finner de snabbt gemenskap med dem.  

”Ja vi var många från Uthyrningsföretaget på 
det förtaget och vi var väl ett tiotal som även 
umgicks privat och gör det fortfarande. Vi fann 
en gemenskap där eftersom vi var konsulter”.   

”Ja det är jag eftersom jag går till mina 
kollegor på Uthyrningsföretaget när jag ska 
fika så vi blir (fniss) en liten grupp”.  

I Normans, (1996) undersökning om 
tillhörighet till Smedjebacken redogör hon för 
en betydande aspekt som även går att utläsa 
gällande tillhörighet i detta avseende. Hon 
menar att när människor från olika grupper 
kommer samman, kan de uppstå en 
distansering inför de ”nya”. Då framkommer 
plötsligt en ”vi - känsla” bland de gamla, där 
alla gamla betraktas som helt lika trots att de i 
andra situationer är noga med att påtala 
skillnader.  I detta fall är de ”nya” 
uthyrningspersonalen och de ”gamla” den 
ordinarie personalen. Arvidssons (1997) 
undersökning visar att även den uthyrda 
personalen känner en stark samhörighet med 
de personer som arbetar hos Kundföretaget 
från samma uthyrningsföretag. I vissa 
sammanhang kan sociala samspel på 
arbetsplatser bli komplicerade då vi människor 

är olika. Det kan i dessa situationer bli lättare 
för individen om vi har roller att följa, samt 
vilken grupp vi tillhör, men de begränsar 
samtidigt och förhindrar äkta upplevelser av 
många slag människor emellan. Rollerna bidrar 
till vår trygghet i sociala sammanhang och till 
att göra samvaron smidigare (Lennéer-
Axelsson och Thylefors, 1979). 
Uthyrningspersonalen kan därmed undvika 
konflikter med den ordinarie personalen om de 
håller sig till rollen som ”inhyrd” och umgås 
med likasinnade.     

Chefernas maktspel 
Samtidigt som farorna hos Kundföretaget råder  
i form av bland annat ensamhet och sökandet 
efter sin roll finns det även rädslor gentemot 
cheferna på Uthyrningsföretaget. 
Respondenterna berättar om rädslan av att 
uppfattas som besvärliga och krävande inför 
cheferna på Uthyrningsföretaget och undviker 
därmed att säga vad de tycker.  

”Bara för att vi vet att dom som har sagt något 
dumt eller varit besvärliga, har behandlats illa 
av dem på kontoret och det är man ju rädd 
för”.   

”Man har sett det att om det är någon som 
sticker ut och säger det så händer det saker 
och då aktar man sig”.  

Att bli omtyckt av cheferna på 
Uthyrningsföretaget är något som 
respondenterna är oroliga för eftersom det är 
de som har makten att bestämma vart den 
uthyrda personalen ska få arbeta. Detta är 
något som respondenterna är väl medvetna om 
och därför i vissa situationer arbetar på 
arbetsplatser de vantrivs på.  

”Ja på det här företaget var det jättejobbigt, 
för dom kunde lika gärna satt in en pryoelev. 
Jag fick liksom inte jobba med det jag jobbade 
med. Dom på Uthyrningsföretaget sa kan du 
stå ut, kan du stå ut kan du stå ut? Och det 
gjorde jag. Jag var rädd för att om jag inte går 
dit kommer jag inte komma till något annat 
företag. Att dom tycker att jag är jobbig för jag 
drar ju inte in några pengar åt dom. Man 
känner inte att man jobbar för sin egen skull 
utan att man jobbar för Uthyrningsföretagets 
skull”.  
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Den rädsla som vissa respondenter upplever 
för cheferna på Uthyrningsföretaget kan 
grunda sig i olika anledningar, som till 
exempel att respondenterna själva inte vill 
uppfattas som odugliga och meningslösa för att 
de ställer krav på sin arbetssituation. Det kan 
även vara en känsla som respondenterna 
tidigare erfarit eller som byggts upp genom 
olika små tillsägelser från cheferna på 
Uthyrningsföretagen.   

”……….ja vet inte hur jag ska 
förklara………..det är……….man får ju höra 
att om man tackar nej till ett uppdrag så blir 
det avdrag på lönen, är du försenad med 
bussen blir det avdrag på din lön, är du en 
halvtimme 45 minuter försenad så drar vi av 
på lönen och…..Ja så jag brukar känna att det 
är bäst att hålla sig på soffan”.   

” Då blir det lite så helt plötsligt hamnar du i 
en konflikt med det jobbet och sen så får du en 
konflikt med din chef här, då har du ju plötsligt 
ingen. Då känner man kanske att det är bättre 
att bita ihop….Jag tror att dom är lite rädda 
för att gå på kunden också. Dom vill ju inte 
stöta sig med kunden så att det blir väll, ja vet 
inte riktigt. Jag känner mig lite osäker där 
faktiskt, om dom vågar ta upp det och stöta sig 
med kunden. Satt de sätter ju kunden i fokus 
jätte mycket. Äh,…. där kommer vi lite efter, de 
är klart kunden ger dom pengar och det är de 
som får dem att rulla. Men det är vi som gör 
jobbet så det blir ett bra jobb……. Det gör att 
du blir lite rädd och inte vågar ta upp 
sakerna”.  

Att i dessa situationer få stöd från kollegor på 
Uthyrningsföretaget är inget som 
respondenterna tar för givet. Utsagorna vittnar 
om att de istället talar med varandra om det 
som hänt för att se om någon annan upplevt 
samma situation.   

”Det är inte mycket stöd, men man pratar av 
sig. Stöd får man nog inte för det är ingen som 
vågar backa upp den andra. Man är rädd om 
sitt eget skin”.   

Att det finns en uppenbar rädsla bland 
respondenterna gentemot cheferna på 
Uthyrningsföretaget bidrar självfallet till att 
känslan av tillhörighet gentemot dem 
försvagas. Detta kan i sin tur leda till 

respondenterna blir mer mottagliga till att finna 
tillhörighet hos Kundföretaget.    

Lojalitet 
Lojaliteten ser även annorlunda ut i denna 
bransch jämfört med branscher då personalen 
är anställd och arbetar hos samma arbetsgivare. 
Den dubbla organisationstillhörighet som 
uthyrningspersonalen kan uppleva kan även 
orsaka lojalitetsproblem. Detta genom att 
lojaliteten gentemot de båda företagen och 
arbetsgivaren försvagas (Olofsdotter, 2005). 
Denna problematik finner jag även i 
respondenternas utsagor. En respondent 
beskriver vilka problem som kan uppstå när 
hon känner tillhörighet gentemot både 
Uthyrningsföretaget och Kundföretaget.  

”Ja ibland kan det få vissa 
lojalitetsproblem…..Vissa grejer kan jag ju 
känna så där ibland ska jag berätta det här på 
en gång för Uthyrningsföretaget eller ska 
Kundföretaget få berätta det? Vissa såna 
konflikter kan man hamna i ibland”.   

De flesta upplever dock att de är lojala mot 
Uthyrningsföretaget och meddelar dem när det 
känner att de bör bli informerade.   

”Jaaaaa, det måste man va. Det är min 
arbetsgivare, det är ju min anställning det 
handlar om, man ska vara lojal mot både dom 
och kunden”.  

Lojaliteten skiljer sig dock åt i respondenternas 
utsagor. Vissa känner att de är lojala mot 
uthyrningsföretaget på grund av att de känner 
tillhörighet gentemot dem. De reflekterar inte 
över sin lojalitet eftersom den uppfattas som så 
självklar för dem. Vissa utsagor visar även att 
baktanken med att vara lojal mot 
Uthyrningsföretaget mer är ett strategiskt drag 
hos respondenterna för framtida vinning.   

”Det dummaste du kan göra är att prata illa 
om sin arbetsgivare och gör du det på en 
arbetsplats, så är det ingen som vill anställa 
dig”.  

”Man vill ju inte säga något negativt om 
Uthyrningsföretaget eller så där, det vill man 
ju inte göra fast man kanske tycker det. Nä 
men där är man ju lojal. Man är så rädd för att 
de ska komma in skit till cheferna där inne. Ja 
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så då är man ju väldigt lojal, för att undvika 
konflikter emellan”.  

Citatet visar även på att lojaliteten bottnar i en 
rädsla som respondenten känner för att 
Uthyrningsföretaget ska få reda på hur de 
egentligen upplever företag. I andra branscher 
kan lojalitet handla om en vilja att stanna inom 
företaget de är anställda på. Denna lojalitet 
finns delvis inte hos uthyrningspersonalen. 
Lojaliteten grundar sig istället på ett strategiskt 
tänkande kring hur man uppfattas som anställd 
av eventuella framtida arbetsgivare.  

”Du är ju inte smart om du pratar illa om ditt 
uthyrningsföretag med kundföretaget, för då 
framstår du ju inte om lojal”.   

Om en av de uthyrda blir erbjuden en fast 
anställning hos ett av Kundföretagen så visar 
respondenternas utsagor att det erbjudandet är 
mer attraktivt än att stanna hos 
Uthyrningsföretaget. En rapport från 
branschorganisationen International 
Confederation of Temporary Work Bussiness 
visar att mellan 50 till 60 procent av den 
uthyrda personalen skulle föredra ett fast 
arbete hos en och samma arbetsgivare 
(Breidensjö, 1999).  

”Den skulle jag ta direkt. Så lojal är jag inte 
att jag stannar på Uthyrningsföretaget om jag 
får en anställning på det här företaget för där 
stortrivdes jag. Det är dom ju ändå lite 
medvetna om dom har förstått att jag trivs där. 
Så det vet dom. Där tror jag inte lojaliteten 
finns alls. Jag pratar med en tjej i går som har 
varit på ett ställe i fyra år hon vill ju så gärna 
ha ett fast jobb hon vill ju vara kvar. Jag tror 
att så går diskussionerna hela tiden. Det här 
har man för att komma vidare. Att få ett fast 
jobb. Jag tror inte det finns många som känner 
att det här är idealet”.  

”Om jag skulle bli erbjuden fast anställning på 
ett företag jag trivs på skulle ja ta den”.  

Detta är en problematik som Uthyrningsföretag 
ställs inför, men enligt respondenternas utsagor 
så är cheferna på Uthyrningsföretaget 
medvetna om det och upplever det inte som 
något problem utan istället som en fördel.   

”Ja det tror jag att de är medvetna om, jag 
tror faktiskt det. Dom säger att de inte ser det 

som något problem för dom ser det som att 
dom har gjort en bra gärning. Dom har fått in 
en bra person där och då har dom ett bra 
ansikte utåt i alla fall. Det ser det som där 
köpte de in en bra person om de behöver nya 
hör de av sig till oss igen. Så dom ser det som 
en ekonomisk vinning”.   

”Jag tror att de skulle tycka att det är kul, 
samtidigt som, så vill ju dom ha mig. Eftersom 
dom har kostat på mig utbildning och…….så 
jag vet inte hur de skulle ta det”.   

Tillhörighet per post 
Socialt stöd är ännu en viktig komponent 
gällande känslan av tillhörighet hos 
respondenterna och för att kunna arbeta som 
uthyrd personal. Lennerlöf (1991:192) 
definierar socialt stöd på följande sätt: ”Med 
socialt stöd avses, att den enskilde har 
frekventa kontakter med en eller flera andra 
som han är positivt inställd till och som han 
upplever vara villig och i stånd att hjälpa 
honom när han råkar i svårigheter”. Denna 
definition överensstämmer även med 
respondenternas definition av tillhörighet som 
ovan beskrivits. Respondenterna upplever att 
de får socialt stöd från Uthyrningsförtaget. Det 
sociala stödet från Uthyrningsföretaget visar 
sig dock inte enbart genom det verbala utan 
stor del verkar även ligga i att det skickar ut 
små presenter och lovord till sin personal när 
de anser att de gjort ett bra arbete.  

”Ja de kan skicka mig biobiljetter om man 
gjort något speciellt bra eller ibland kan det 
komma ett kort där det står du är extremt bra 
eller…..Jag vet en gång när jag hoppade in 
när jag var föräldraledig så kom det ett kort 
och biobiljetter. Dom har alltid tackat mig för 
att jag har ställt upp utöver det vanliga liksom 
Det känns ju jättebra att, få ett litet vykort där 
det står du är så otroligt bra, tänk om alla var 
som du”.  

Detta är dock inte socialt stöd i likhet med 
Lennerlöfs definition, den här aspekten av 
socialt stöd har dock också en baksida, då de 
anställda delvis kan uppfatta presenterna som 
mutor. Sammantaget kan den här typen av 
socialt stöd skapa en högre känsla av 
tillhörighet, men de kan även missbrukas och 
även helt ersätta det verbala och känslomässiga 
stödet som den uthyrda personalen behöver. 
Detta kan även skapa situationer där 
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personalen favoriserar av personalen på 
Uthyrningsföretaget. En av respondenternas 
utsagor visar att de känner att de arbetar för 
Uthyrningsföretaget och inte för dem själva, då 
de inte vill göra personalen på 
Uthyrningsföretaget besviken.   

”Man känner inte att man jobbar för sin egen 
skull utan att man jobbar för 
Uthyrningsföretagets skull”.   

Det sociala stödet kan innebära att en viss 
situation upplevs som mindre hotande och den 
blir därigenom mindre stressframkallande. 
Också då hotet fortfarande upplevs kan det 
sociala stödet medverka till att personen blir 
mindre orolig för konsekvenserna. Vidare är 
det tänkbart att det finns en direkt fysiologisk 
effekt, att upplevelsen av socialt stöd dämpar 
de neuroendokrina stressreaktionerna 
(Lennerlöf, 1991). Detta stöd känner dock inte 
respondenterna att de får av 
uthyrningsföretaget och undviker nästan helt 
att berätta om de situationer som upplevs 
besvärliga, där det sociala stödet verkligen 
skulle behövas.  

”Nä jag känner inte att Uthyrningsföretaget 
skulle ställa upp………äää..jag hamna i en 
konflikt med en, jag blev helt utskälld av en 
tjej, jättelabil. Hon kom visserligen och bad 
om ursäkt sen för att hon hade mått dåligt och 
allt var det var, men det tog jag inte upp med 
Uthyrningsföretaget. Det är i stället bit ihop 
nu, för där får man inte den hjälpen”.  

Det sociala stödet från Uthyrningsföretaget 
visar sig om respondenterna gjort något utöver 
de vanliga, och då vanligtvis via ett tackbrev 
och en gåva. I de situationer då respondenterna 
i stället hamnar i en konflikt med 
Uthyrningsföretaget är de få som vågar 
konfrontera dem.   

Avslutning 
Sammantaget går det säga att det finns två 
tillhörigheter, en formell och informell. 
Respondenterna känner en tillhörighet 
gentemot Uthyrningsföretaget gällande den 
formella tillhörigheten, dock uteblir vanligtvis 
den informella tillhörigheten då den relation 
som då krävs ej existerar. Det som kvarstår är 
då en lojalitet hos den uthyrda personalen 
gentemot Uthyrningsföretaget, som dock 

vanligtvis används som ett strategiskt vapen 
snarare än en bindningsmekanism.    

Respondenternas känsla av tillhörighet avgörs i 
större grad av Kundföretaget än 
Uthyrningsföretaget. Om Kundföretaget väljer 
att släppa in den inhyrda personalen så öppnar 
de möjligheten att känna tillhörighet gentemot 
dem, samtidigt som tillhörigheten gentemot 
Uthyrningsföretaget försvagas. Nästan 
samtliga av respondenternas utsagor vittnar om 
att de strävar efter att bli insläppta av 
Kundföretaget. I och med detta förstärks även 
rädslan att uppleva ensamhet och utanförskap 
hos Kundförtaget. Därför visar respondenterna 
extra uppskattning och gengälld i de situationer 
de blir insläppta och behandlade som den 
ordinarie personalen. I denna strävan att känna 
tillhörighet gentemot Kundföretaget är det 
extremt viktigt att hitta sin plats och till en 
början vara lyhörd.   

Att arbeta som uthyrd personal innebär även 
att arbeta med två chefer, en hos 
Uthyrningsföretaget och en hos Kundföretaget. 
Detta kan resultera i att den uthyrda personalen 
hamnar i situationer där det är svårt att avgöra 
vem de ska tala med om de stöter på problem 
på arbetsplatsen. Detta kan leda till att de 
istället för att välja, undviker att prata med 
någon av dem och problemet för den uthyrde 
kvarstår. Respondenterna upplever dessutom 
det som svårt att tala om problem hos 
Kundföretaget med Uthyrningsföretaget, då de 
inte känner att de skulle få stöd vid en 
konfrontation med Kundföretaget.  

Diskussion 
Jag valde att göra denna studie för att få en 
ökad förståelse för den uthyrda personalens 
känsla av tillhörighet. Detta för att det är ett 
relativt ostuderat begrepp inom 
bemanningsbranschen, men även för att jag 
fann det mycket intressant att utforska då 
tillhörigheten inte är lika självklar som hos 
ordinarie personal på ett företag.   

Med denna undersökning har jag försökt lyfta 
fram den uthyrda personalens psykosociala 
arbetssituation i form av deras känsla av 
tillhörighet. Jag anser att denna undersökning 
har bekräftat tidigare antaganden som både 
Olofsdotter (2005) och Norman (1996) tagit 
upp. men även belyst nya aspekter kring de 
uthyrdas arbetssituation. Jag har dock enbart 
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koncentrerat mig på att belysa den uthyrda 
personalens känsla av tillhörighet, vilket är 
viktigt att poängtera. Undersökningen belyser 
därmed inte hela den uthyrda personalens 
psykosociala arbetsmiljö, utan enbart den som 
är kopplat till tillhörighet. Dock är känslan av 
tillhörighet hos den uthyrda personalen ett 
centralt begrepp som ringar in många viktiga 
aspekter i deras psykosociala arbetsmiljö.    

Jag hoppas att min studie ska bidra till att 
förbättra den uthyrda personalens psykosociala 
arbetsmiljö, genom att lyfta fram den 
problematik som föreligger. Då jag fann att 
respondenterna inte tidigare reflekterat över 
deras känsla av tillhörighet och hur deras 
psykosociala arbetsmiljö påverkas av känslan 
av tillhörighet hoppas jag att min studie ska få 
dem att förstå betydelsen av att känna 
tillhörighet till ett företag. Jag tror även att min 
studie kan bidra till att medvetgöra 
problematiken för cheferna på 
Uthyrningsföretaget, men även för cheferna på 
Kundföretaget. Jag ser att Uthyrningsföretaget 
och i vissa fall Kundföretagets chefer ser den 
uthyrda personalen som objekt som de hyr ut 
eller in i samma bemärkelse som en produkt 
och inte som ett subjekt som bidrar med mer 
än betydelsefull arbetskraft. Jag tror att stor del 
av problematiken angående känslan av 
tillhörighet kan upphöra om dessa båda parter 
blir medvetna om den uthyrda personalens 
betydelse och känslor. Min studie visar att 
många åtgärder måste vidtas både hos 
Uthyrningsföretaget och i relationen 
Uthyrningsföretag och Kundföretag för att den 
uthyrda personalen ska få en bättre psykosocial 
arbetsmiljö gällande känslan av tillhörighet. 
Detta genom att bland annat 
Uthyrningsföretaget klargör den uthyrda 
personalens betydelse för företaget i verbal 
form och inte enbart genom gåvor eller 
skriftlig bekräftelse. Jag förstår att 
Uthyrningsföretaget har Kundföretaget i fokus 
då de inte skulle existera utan sina kunder, 
dock skulle Uthyrningsföretaget inte existera 
utan sin arbetskraft heller, som är sociala 
subjekt. Relationerna mellan den uthyrda 
personalen och cheferna på 
Uthyrningsföretaget måste förändras och 
byggas mer på ömsesidiga förpliktelser och 
inte enbart ett givande från den uthyrda 
personalen. Detta tror jag kan bidra till en ökad 
känsla av tillhörighet till Uthyrningsföretaget, 
dock kvarstår problematiken att den uthyrda 

personalen även känner tillhörighet till 
Kundföretaget. Jag tror dock att det är bättre 
att känna tillhörighet till både 
Uthyrningsföretaget och Kundföretaget och 
kunna skifta och välja däremellan än att inte 
känna tillhörighet till något av företagen. Dock 
måste denna problematik lyftas fram och 
klargöra vilken roll Uthyrningsföretaget och 
Kundföretaget har för den uthyrda personalen.  

Jag finner att studien gett svar på den uthyrda 
personalens känsla av tillhörighet, dock blev 
jag förvånad över att denna problematik var så 
stark och tydlig i respondenternas utsagor.    
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