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Sammanfattning 
 
Bemanningsföretag var förbjudna fram till 1992 då lagstiftningen blev mer liberal. Antal 
bemanningsföretag har sedan dess ökat drastiskt. Trots att anställningsvillkoren för 
uthyrd personal har förbättrats sedan 1992 befinner sig konsulterna alltjämt i en speciell 
arbetssituation. Att vara anställd på bemanningsföretag skiljer sig från att ha en 
traditionell anställning där arbetsuppgifterna utförs på en och samma arbetsplats. Den 
uthyrda personalen har exempelvis dubbla chefer, dubbla lojaliteter, växlande 
arbetsplatser och ständigt nya arbetskamrater. Eftersom arbetssituationen för uthyrd 
personal skiljer sig från en traditionell arbetssituation då exempelvis arbetskamrater och 
arbetsuppgifter är beständiga, anser vi att det sociala stödet från personalansvarig blir 
extra viktigt.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personalansvarig på ett bemanningsföretag 
arbetar för att tillhandahålla socialt stöd samt hur detta stöd upplevs av konsulter. Vi har 
genomfört en kvalitativ studie då vi ville få en djupare förståelse för ett fenomen. 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med en personalansvarig och fyra konsulter 
som denne är ansvarig för.  
 
Vår teoretiska utgångspunkt utgörs främst av House teorier om socialt stöd och Karaseks 
krav/kontroll/stöd-modell. Vi har även valt att använda oss av en del andra teorier som på 
olika sätt kan härledas till socialt stöd.  
 
Resultatet visar att personalansvariges bild av hur denne arbetar med att tillhandahålla 
socialt stöd stämmer relativt väl överens med konsulternas upplevelse av det stöd som 
tillhandahålls. Idag finns ingen uttalad systematik från personalansvariges sida vad det 
gäller att tillhandahålla socialt stöd, kontakten som sker upplevs av båda parter som 
behovsanpassad. Vi menar att den kontakt som sker i dag bygger mycket på tillit och 
tillgänglighet. Personalansvarig arbetar för att tillgodose alla delar av det sociala stödet, 
denne skulle dock önska att det fanns tid för mer personlig kontakt med konsulterna. 
Konsulterna upplever kontakten med personalansvarig som tillräcklig men även de ser 
fördelar med att ha mer personlig kontakt.  
 
 



Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till er som deltagit i studien för att ni tagit er tid och delat med er 
av era upplevelser. Samtalen med er har varit givande och era skildringar av ert arbete har 
varit mycket värdefulla.  
 
Vi vill även tacka våra handledare Tommy Nilsson och Hanne Randle för all inspiration 
och stöttning genom hela processen. Er positiva energi har betytt mycket. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka vänner och familj för att ni lyssnat och gett råd. Ett 
speciellt tack vill vi rikta till våra vänner Karin och Stina för alla trevliga fikastunder som 
har förgyllt denna tid. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ......................................................................................................6 

1.1 Bakgrund................................................................................................................................................. 6 

1.2 Företagspresentation.............................................................................................................................. 7 

1.3 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................... 7 

2. TEORI...............................................................................................................8 

2.1 Tidigare forskning .................................................................................................................................. 8 

2.2 Karaseks modell...................................................................................................................................... 9 

2.3 Att stötta i med och motgång............................................................................................................... 11 
2.4.1 Stress i samband med förändring.................................................................................................... 12 
2.4.2 Nya tekniker för att styra ................................................................................................................ 12 
2.4.3 Tillit och psykologiska kontrakt ..................................................................................................... 13 

2.5 Sammanfattning teoridel ..................................................................................................................... 14 

3. METOD...........................................................................................................16 

3.1 Val av metod ......................................................................................................................................... 16 

3.2 Urval ...................................................................................................................................................... 16 

3.3 Genomförande ...................................................................................................................................... 17 

3.4 Databearbetning ................................................................................................................................... 18 

3.5 Uppsatsens trovärdighet ...................................................................................................................... 19 

4. RESULTATANALYS ......................................................................................21 

4.1 Arbetskrav............................................................................................................................................. 21 

4.2 Kontroll och utveckling........................................................................................................................ 22 

4.3 När stress ses som utmaning................................................................................................................ 24 

4.4 Socialt stöd ............................................................................................................................................ 25 
4.4.1 Introduktion och information.......................................................................................................... 25 
4.4.2 Kontakt i det dagliga arbetet ........................................................................................................... 25 
4.4.3 Sociala relationer ............................................................................................................................ 26 
4.4.4 Problemhantering............................................................................................................................ 28 
4.4.5 Feedback......................................................................................................................................... 29
4.4.6 Kampen mot klockan ...................................................................................................................... 30



5. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION ............................33 

5.1 Sammanfattning ................................................................................................................................... 33 

5.2 Socialt stöd i ett vidare sammanhang ................................................................................................. 34 

5.3 Rekommendationer .............................................................................................................................. 36 

REFERENSER ...................................................................................................38 
 
Bilagor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Inledning 
I detta inledande avsnitt redogörs för bakgrunden till och syftet med undersökningen. Vi  
beskriver även det företag som deltagit i studien. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Arbetslivet är i ständig förändring. På senare tid har arbetslivet förändrats till följd av 
globalisering av företagsamhet, handel och marknader (Isaksson & Bellaagh 1999a:247). 
Detta har medfört att företag blivit mer konkurrensmedvetna och de försöker på olika sätt 
anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Ett sätt att göra sig mer konkurrenskraftig är 
att minska den tillsvidareanställda personalstyrkan för att skapa kostnadseffektivitet. 
Bemanningsföretag kan sägas vara ett direkt svar på företags behov av att bli mer 
flexibla. Genom möjligheten att hyra in personal vid exempelvis arbetstoppar blir det 
möjligt att anpassa personalstyrkan efter arbetsbelastning. Bemanningsföretagen är med 
andra ord ett svar på företags behov av numerisk flexibilitet. Själva grundtanken är alltså 
att individer ska kunna föras in och ut ur organisationer på ett smidigt sätt och att 
företagen på så vis kan anpassa arbetskraften efter de föränderliga krav som råder (Allvin 
et al 2006:17).  
 
Andersson och Wadensjö (2004:8f) menar att det finns flera fördelar med att hyra in 
personal ur företagens synvinkel. Den långa kostsamma rekryteringsprocessen kan 
undvikas samtidigt som personal med rätt kompetens snabbt kan finnas på plats. Lagar 
och avtal gör att företag är restriktiva med att anställa i och med att det är komplicerat 
och kostsamt, hyrs personal in undviks rekryteringsprocessen. Att anlita personal från 
bemanningsföretag kan även fungera som en provanställning, som senare kan övergå till 
en tillsvidareanställning på kundföretaget. Dessutom kan företag spara pengar på att hyra 
in personal vid behov eftersom personalkostnader i form av försäkringar och löner blir 
lägre. 
 
Personaluthyrningsföretag, eller bemanningsföretag som det idag kallas, var förbjudna 
fram till 1992 då lagstiftningen, i samband med skiftet till en borgerlig regering, blev mer 
liberal. Antal bemanningsföretag har ökat drastiskt sedan dess (Isaksson & Bellaagh 
1999a:247). År 1994 var antalet årsanställda inom branschen ungefär 5000, år 2005 låg 
motsvarande siffra på 30500 (Internet1). I början hade konsulterna olika typer av 
anställningskontrakt, några kunde få garantilön (50 procent) medan andra under perioder 
utan uppdrag inte fick någon lön alls (Isaksson & Bellaagh 1999a:248). Sedan dess har 
anställningsvillkoren förbättrats. Idag har de allra flesta som arbetar inom 
bemanningsföretag en tillsvidareanställning och någon form av garantilön. Hur 
omfattande garantilönen är regleras i olika avtal och kan även vara beroende av 
anställningstid (Andersson & Wadensjö 2004:4). 
 
Trots att anställningsvillkoren för uthyrd personal har förbättrats befinner de sig alltjämt i 
en speciell arbetssituation. Att vara anställd på bemanningsföretag skiljer sig från att ha 
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en traditionell anställning där arbetsuppgifterna utförs på en och samma arbetsplats. Den 
uthyrda personalen har exempelvis dubbla chefer, dubbla lojaliteter, växlande 
arbetsplatser och ständigt nya arbetskamrater (Isaksson & Bellaagh 1999). Eftersom 
arbetssituationen för uthyrd personal skiljer sig från en traditionell arbetssituation då 
exempelvis arbetskamrater och arbetsuppgifter är beständiga, anser vi att det sociala 
stödet från personalansvarig på bemanningsföretaget blir extra viktigt. Socialt stöd är en 
viktig faktor för den psykosociala arbetsmiljön eftersom det bland annat kan fungera som 
en buffert mot stress och ohälsa (Eriksson & Larsson 2002:134f). Det kan därför vara av 
vikt att ledare inom bemanningsföretag uppmärksammar detta och arbetar aktivt för att 
tillhandahålla socialt stöd till den uthyrda personalen.  Det kan dock finnas en 
problematik i att tillhandahålla socialt stöd då personalansvarig och uthyrd personal kan 
befinna sig långt ifrån varandra rent geografiskt. 
 
 

1.2 Företagspresentation 
 
Företaget Bemanning är ett fiktivt namn på det företag som deltar i studien. Företaget 
Bemanning är ett bemanningsföretag som främst tillhandahåller konsulter inom 
tillverkningsindustrin. Företaget har växt fram ur ett lokalt nätverk och från början bestod 
nätverket av cirka 20 företag som samarbetade genom att låna personal av varandra vid 
exempelvis arbetstoppar. Företaget Bemanning startades för att på ett mer organiserat sätt 
möta nätverksföretagens behov av att variera sin personalstyrka. Efter sju år i branschen 
har antal företag som ingår i nätverket ökat väsentligt. Idag ingår cirka 100 företag i 
nätverket, dessa företag använder sig av Företaget Bemannings tjänster vid behov. 
Företaget Bemanning har växt kraftigt sedan starten och i dag finns förutom 
huvudkontoret ytterligare tre kontor på andra orter.  
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt övergripande syfte med studien är att undersöka hur personalansvarig på Företaget 
Bemanning arbetar med att ge socialt stöd till sina konsulter, samt hur uthyrda konsulter 
upplever detta stöd. Följande frågeställningar kommer att behandlas. 
 

• Hur arbetar personalansvarig med att tillhandahålla socialt stöd? Sker detta 
systematiskt? 

• Hur upplevs det sociala stödet från personalansvarig av konsulterna? 
• Överensstämmer personalansvariges bild av vilket stöd denne tillhandahåller med 

konsulternas upplevelser av detta? 
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2. Teori 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning inom ämnet. Vidare beskriver vi de 
teorier som är relevanta i förhållande till vår frågeställning. Det område vi främst 
kommer att fokusera på är socialt stöd. Vi tar sedan upp teorier som på olika sätt kan ha 
ett samband med socialt stöd.  
 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Isaksson och Bellaagh (1999) har gjort ett antal undersökningar om uthyrd personals 
psykosociala arbetsmiljö. De har bland annat genomfört studier som berör socialt stöd 
bland uthyrd personal. De betonar att uthyrd personal har annorlunda arbetsvillkor än de 
med en stationär anställning då dubbla chefer, växlande arbetsplatser och skiftande 
arbetskamrater ingår i den uthyrdes vardag.  
 
I artikeln Vem stöttar Nisse? (Isaksson & Bellaagh 1999a:253f) framkommer det att de 
uthyrda ofta upplever en brist på djup och kontinuitet i relationerna på arbetet. De har 
många sociala kontakter i arbetet, men det är dock svårt att etablera djupare relationer 
med arbetskollegor och även med personalansvarig på bemanningsföretaget. I längden 
kan bristen på kontinuitet och tillhörighet leda till en känsla av utanförskap. Isaksson och 
Bellaagh studie visar att kontakten med bemanningsföretaget är mycket viktig. 
Förväntningar på kontinuitet riktas oftast mot en enda person, personalansvarig på 
bemanningsföretaget.  
 
I rapporten Uthyrd men fast anställd (Isaksson & Bellaagh 1999b:20) framkommer det att 
personalansvarig har en central och unik roll för hur de uthyrda upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö. Personalansvarig förväntas fylla flera olika sociala funktioner som på en 
stationär arbetsplats delas upp mellan olika personer exempelvis chef och arbetskamrater. 
Bristande tid och det faktum att personalansvarig och uthyrd inte träffas dagligen kan 
göra det svårt att möta dessa förväntningar. Isaksson och Bellaagh menar att 
bemanningsföretag bör arbeta mer med dessa aspekter eftersom det är de som har det 
största ansvaret för de uthyrdas psykosociala arbetsmiljö. 
 
Olofsdotter (2006:23f) har genomfört en studie som behandlar ledarskapet i 
bemanningsföretag och den komplexa roll detta innebär. Dessa ledare har flera olika 
roller att fylla och ibland motstridiga krav att leva upp till. De arbetar med matchning av 
konsult och uppdrag samtidigt som de har ett försäljningsansvar. Dessutom ska 
personalansvar kombineras med ansvar för att utveckla relationerna till både kunder och 
konsulter. Ledaren på bemanningsföretaget konfronteras alltså med motstridiga intressen 
från tre olika parter, från bemanningsföretaget, från kundföretagen och från konsulterna. 
Känslan av att inte kunna eller hinna kombinera alla dessa krav och hitta lösningar kan 
leda till en konflikt hos ledaren. Detta kan leda till att ledaren tvingas gå emot det 
ledarskap som denne egentligen vill utöva. Olofsdotter har utifrån sin studie dragit 
slutsatsen att ledare i sådana situationer väljer att ta de beslut som får minst konsekvenser 
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för bemanningsföretagets lönsamhet och menar vidare att detta i förlängningen innebär 
att det personalvårdande arbetet inte väger lika tungt.  
 
 

2.2 Karaseks modell  
 
Här följer en beskrivning av Karaseks modell. Denna ger oss möjlighet att sätta socialt 
stöd i förhållande till andra faktorer i individens psykosociala arbetsmiljö.  
 
Karaseks krav/kontroll/stöd – modell är en vanligt förekommande modell när det talas 
om den psykosociala arbetsmiljön. Den ursprungliga modellen utvecklades av den 
amerikanska sociologen Robert Karasek. Modellen har senare vidareutvecklats av Jeff 
Johnson och kompletterats med variabeln stöd (Eriksson och Larsson 2002:133ff). 
 
Eriksson och Larsson (2002:133ff) klargör att huvudvariablerna i modellen utgörs av 
arbetskrav och egenkontroll. Graden av arbetskrav och graden av egenkontroll har ett 
samband. Hög egenkontroll kan exempelvis balansera höga arbetskrav så att dessa blir 
hanterbara. Modellen har dessutom en stressdiagonal samt en aktivitetsdiagonal. Med 
hjälp av dessa faktorer kan fyra typer av arbeten identifieras. Arbeten med låg 
egenkontroll och höga krav benämns högstressarbeten. Låga arbetskrav och låg 
egenkontroll leder till passiva arbeten. Hög egenkontroll och låga arbetskrav ger 
lågstressarbeten. Aktiva arbeten innebär ett arbete där individen har höga krav samt hög 
egenkontroll. Det som i Karaseks krav/kontroll- modell skiljer de bästa typerna av 
arbetena från de sämsta är graden av egenkontroll. 
 

 
 
Figur 1 Karaseks krav/kontrollmodell 
Källa: Eriksson & Larsson 2002:134 
 
 
Arbetskrav handlar om de krav som ställs på individen för att denne ska kunna utföra sitt 
arbete. Kraven kan delas upp i fysiska och psykiska arbetskrav. Fysiska krav kan handla 
om till exempel buller, farliga arbetsmetoder eller andra risker i samband med arbetet. De 

 9



psykiska kraven handlar om mängden arbetsuppgifter i förhållande till tid och 
uppgifternas svårighetsgrad (Eriksson & Larsson 2002:135ff). 
 
Eriksson och Larsson urskiljer två centrala delar av individens egenkontroll i Karaseks 
modell. Den första handlar om huruvida individen får användning för sina kvalifikationer 
i sitt arbete och vilken möjlighet det finns att lära sig nya saker. Den andra delen handlar 
om i vilken grad arbetet tillåter individen att själv fatta beslut om hur arbetet ska läggas 
upp.  
 
Eriksson (1991:162f) skiljer mellan kontroll i (inom) arbetet och kontroll över arbetet. 
Detta är två olika nivåer/former av kontroll. Kontroll i arbetet handlar om att kunna 
påverka själva utförandet av arbetsuppgifter medan kontroll över arbetet handlar om att 
kunna fatta beslut om arbetsprocessen. Hög kontroll kan i vissa fall bli övermäktigt för 
individen och upplevas som kravfyllt, detta benämns beslutsstress. Eriksson menar dock 
att egenkontroll i de allra flesta fall främst har positiva effekter. Handlingsfrihet har stor 
betydelse för individens psykiska hälsa och välbefinnande. 
 
 
 

 
 
Figur 2. Karaseks krav/kontroll/stöd-modell  
Källa: Eriksson & Larsson 2002:135 
 
Jeff Johnson (1986, 1991) har tillfört variabeln stöd till Karaseks krav/ kontroll- modell. 
Genom att denna variabel lades till kan de olika kategorierna av arbeten även delas in i 
isolerade eller kollektiva arbeten. Om individen har högt socialt stöd innebär det att 
denne har ett kollektivt arbete, är det sociala stödet däremot lågt innebär det att arbetet är 
isolerat. Kollektiva arbeten är bättre för individens hälsa än isolerade arbeten eftersom 
socialt stöd fungerar som en buffert vid obalans mellan arbetskrav och egenkontroll 
(Eriksson & Larsson 2002: 134f). 
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2.3 Att stötta i med och motgång 
 
I föregående forskning inom bemanningsbranschen har det tydligt framkommit att socialt 
stöd från personalansvarig är viktigt för konsulters välbefinnande. Här kommer vi att 
definiera vad som menas med socialt stöd och beskriva dess dimensioner samt på vilket 
sätt socialt stöd i arbetslivet är viktigt. Fokus kommer huvudsakligen att ligga på ledarens 
betydelse för socialt stöd. 
 
House (1981: 24f) har delat in socialt stöd i fyra dimensioner; instrumentellt stöd, 
emotionellt stöd, informativt stöd och värderande stöd. Instrumentellt stöd innebär graden 
av samarbete samt möjlighet till hjälp och avlastning i arbetet. Det emotionella stödet 
handlar om empati, lyssnande och omtanke. Detta innefattar även att känna sig omtyckt 
och känna att arbetskamrater och ledning bryr sig om ens välbefinnande. Information, råd 
och direktiv är faktorer som speglar det informativa stödet. Värderande stöd handlar om 
återkoppling och bekräftande. Vilket stöd som är viktigast varierar naturligtvis mellan 
olika personer och olika typer av problem. House betonar dock emotionellt stöd som 
speciellt viktigt.  
 
En bra ledare ska tillgodose alla delar av det sociala stödet. Organisationens mål och 
policies är ofta avgörande för nivån av stöd i organisationen. Detta påverkar hur ledaren 
arbetar med stöd oberoende av personlig kunskap, värderingar och vilja. House 
förespråkar att socialt stöd ska byggas in i organisationens struktur. Tanken är att alla ska 
vara stöttande mot varandra och att individen ska ha nätverk med personer som är 
betydelsefulla för denne på arbetet. Ledaren är den som har möjlighet att utveckla och 
leda detta arbete. Att ge och ta emot socialt stöd är något som individer, ledare och 
medarbetare, kan träna på och lära sig (House 1981: kap.4). Organisationer bör se till att 
alla har åtminstone en stödjande person på arbetet. Stöd från ledaren är av vikt, i vissa fall 
kan detta stöd vara det allra viktigaste. Stödet från ledaren blir speciellt viktigt när 
möjlighet för interaktion med medarbetarna är begränsad. Begränsad interaktion med 
andra är vanligt förekommande vid mobila arbeten (House 1981: 74, 94). 
 
House (1981:31f) identifierar tre sätt på vilka socialt stöd kan påverka stress och hälsa. 
Socialt stöd kan direkt påverka hälsa och välmående i en positiv riktning på grund av dess 
förmåga att möta viktiga mänskliga behov. Behov av säkerhet, social kontakt, 
uppskattning, tillhörighet och ömhet kan tillgodoses genom ett gott socialt stöd. Socialt 
stöd har även funktionen att det reducerar stress på arbetsplatsen. Exempelvis kan 
stödjande ledare och medarbetare minska pressen på individen och på olika sätt få denne 
att känna sig nöjd med sig själv. Dessa två effekter benämns huvudeffekter av socialt 
stöd. Dessutom har socialt stöd en så kallad ”bufferteffekt”, denna verkar som ett skydd 
för individen på så vis att den har en lindrande effekt på relationen mellan stress och 
ohälsa. Om det finns socialt stöd tillgängligt i stressade situationer blir stressen inte lika 
skadlig för individens hälsa. 
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2.4.1 Stress i samband med förändring 
 
I Karaseks modell är stress en övergripande variabel som genomsyrar modellen. Som 
tidigare nämnts kan socialt stöd fungera som en buffert vid hög stress i arbetet. Nedan 
beskriver vi kort vad stress innebär och hur förändrig av arbetsplats eller arbetsuppgifter 
kan vara en källa till stress.  
 
Stress kan kortfattat beskrivas som de anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som 
utlöses av fysiska och mentala påfrestningar. Stress behöver inte nödvändigtvis vara 
något negativt, när balans råder mellan krav och individens förmåga kan stress upplevas 
som en motivationsfaktor. Negativ stress kan uppstå då kraven antingen är för höga eller 
för låga. Det handlar om överstimulans respektive understimulans. En hög stressnivå 
under en lång tid kan innebära påfrestningar rent fysiskt och öka risken för bland annat 
hjärt- och kärlsjukdomar (Internet 2). 
 
House (1981:63) menar att byte av arbete eller förändring av arbetsuppgifter är en stor 
källa till stress. Agervold (2001:63f) hävdar att när en person hamnar i en ny situation är 
det personens värderingar av de egna resurserna i förhållande till krav, som är avgörande 
för hur situationen utvecklar sig. Situationen kan i många fall betraktas som neutral, 
någonting som individen klarar av. Om situationen däremot upplevs som hotfull startar en 
process som kan leda till stress. Ett exempel på något som kan upplevas som ett hot är om 
individen ställs inför arbetsuppgifter som denne inte kan hantera på grund av tidsbrist 
eller bristande kunskaper. Upplevda hot kan ses som utmaningar när individen känner att 
det finns en möjlighet att hantera uppgiften. I de fallen ligger det alltså något positivt i 
begreppet hot.   
 
 

2.4.2 Nya tekniker för att styra 
 
Resonemanget kring Karaseks modell erbjuder en grund för förståelse för betydelsen av 
socialt stöd i förhållande till individens totala arbetssituation. Även teorierna om socialt 
stöd och tidigare forskning har delvis syftat till att komplettera bilden av den speciella 
situation som konsulter, anställda på bemanningsföretag, befinner sig i. För att ytterligare 
problematisera denna bild ser vi det väsentlig att här ta upp delar av det resonemang som 
Allvin et al. (2006:40ff) för kring det nya arbetslivet.  
 
Flexibiliteten i den nya tidens organisationer skapar i många fall en frånvaro av 
organisatoriska gränser för arbetet. Individens egen möjlighet att fatta beslut ökar och det 
är inte alltid reglerat från organisationens sida när, var, hur eller inom vilka sociala 
relationer arbetet skall utföras. Allvin et al. menar dock inte att flexibiliteten i förhållande 
till organisationen betyder att individen är fri. Nya tekniker införs för att ge möjlighet för 
organisationen att ändå kunna styra och kontrollera arbetet. Det finns olika sätt att 
försöka styra det flexibla arbetet, exempelvis kan utvecklingssamtal och gemensamma 
möten med redovisning av prestation ses som riktade instrument för att styra. Dessa 
instrument kan vara hjälpmedel för att förmedla vad som förväntas av individen.  
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Styrinstrument kan även identifieras på en mer övergripande nivå i organisationen. Allvin 
et al. beskriver exempelvis den företagsgemensamma kulturen som det som binder 
individen till företaget och som förmedlar företagets förväntningar på de anställda. Denna 
kultur ger individen en bild av vilka ramar som bör finnas för det egna arbetet och av vad 
som förväntas av denne både vad det gäller dennes roll och uppträdande. 
 
Allvin et al. (2006:42) menar att det intressanta är hur denna självbild av företaget 
kommuniceras och därigenom reproduceras för att bli en källa till kontroll. Detta sker på 
flera nivåer, både formellt och informellt. Ett exempel är att fastställda förfaranden vid 
anställning eller befordringsprinciper talar om för de anställda vad som förväntas av dem. 
Mer informella är alla de symboliska praktiker som genomsyrar ett företag. Dessa handlar 
om gemensamma värderingar, normer och ritualer. Värderingar och normer är inte alltid 
uttalade, de är förväntningar som ”känns av” i företaget. Det kan till exempel röra sig om 
förväntningar på hur en god medarbetare är, om när personalen bör vara tillgänglig samt 
på vilka sätt de bör ställa upp för företaget. Ritualer kan bland annat röra sig om 
organisationens regelbundna morgonmöten, julfester eller liknande. Enligt Allvin et al. är 
dessa symboliska handlingar som företagen har mycket viktiga, särskilt då företagen inte 
kan representera sig själva i kraft av sin materiella närvaro i förhållande till kunder och 
andra företag.  
 
 

2.4.3 Tillit och psykologiska kontrakt 
 
Tillit är viktigt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, vi kan tänka oss att 
tilliten i relationen mellan parterna är ännu viktigare i de flexibla arbetena då det inte 
finns samma dagliga kontakt. 
 
Tillit är ett något svårdefinierat begrepp som kan ha olika betydelse i olika sammanhang. 
I grunden handlar tillit om känslan att kunna lita på människor och ting (Aronsson & 
Karlsson 2001:18ff).  
  

Genom tillit skapas och bibehålls sociala relationer och handlingar kan genomföras som annars 
skulle vara omöjliga utan mycket stora transaktionskostnader (Aronsson & Karlsson 2001:23). 
 

Organisationer kan använda sig av olika system för att kontrollera individen i arbete. Om 
det finns väldigt detaljerade styr- och kontrollsystem i organisationen kan individer 
uppleva en känsla av misstro. Tilliten tar med andra ord slut där kontroll tar vid, omvänt 
tar upplevelsen av kontroll slut där tilliten tar vid. Handlingar måste baseras på tillit då 
kontrollen tar slut eftersom individen då ges eget handlingsutrymme och tilliten blir 
avgörande för resultatet av detta (Aronsson & Karlsson, 2001:20ff). Isaksson (2001:182) 
menar att tillit är svårt att skilja från begreppet psykologiska kontrakt då båda begreppen 
handlar om förväntningar. 
 
Isaksson (2001:177ff) menar att det psykologiska kontraktet innehåller de förväntningar 
arbetstagaren och arbetsgivaren har rörande utbytet av relationen. Det handlar om hur 
båda parter upplever och tolkar de villkor som gäller. Det psykologiska kontraktet 
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sträcker sig utöver det skriftliga anställningskontraktet. Anställda har i högre eller lägre 
grad förväntningar på exempelvis anställningstrygghet, karriärmöjligheter och stöd i 
utbyte mot lojalitet. Det psykologiska kontraktet innehåller olika dimensioner såsom 
varaktighet och bredd. Förväntningarna på arbetsgivarens åtaganden växer och blir fler i 
takt med anställningens längd, samtidigt som dessa förväntningar blir allt vagare.  
Utökade förväntningar genererar i högre motivation och lojalitet hos de fast anställda.  
 
Isaksson (2001:177ff) menar att tillfälligt anställda ofta har transaktionella inslag i sitt 
psykologiska kontrakt, vilket innebär att de har mer begränsade förväntningar på 
arbetsgivarens åtaganden och främst ser lönen som utbyte för det arbete de utför. Detta 
medan de som har en tillsvidareanställning oftare har relationella inslag i sina 
psykologiska kontrakt vilket innebär att de har större förväntningar på exempelvis stöd 
och utvecklingsmöjligheter. Många anställda har psykologiska kontrakt med både 
transaktionella och relationella inslag.  
 
Isaksson (2001:188f) för en diskussion om psykologiska kontrakt bland uthyrd personal 
och menar att konsulter har förväntningar på stöd från uthyrningsföretaget. 

 
Det handlar både om stöd och återkoppling som rör placeringar och arbetsuppgifters utförande 
men kanske framförallt om social kontinuitet (Isaksson 2001:188). 

 
Trivsel, trygghet, stresshantering och huruvida konsulten vill vara kvar i branschen beror 
i hög grad på hur kontakten med personalansvarig ser ut. Bland uthyrd personal 
innehåller det psykologiska kontraktet förväntningar på bra placeringar, stöd, uppföljning 
och kompetensutveckling. 
 
 

2.5 Sammanfattning teoridel 
 
Här nedan kommer vi kortfattat att beskriva hur de olika delarna i teoriavsnittet hänger 
samman och hur vi ämnar tillämpa dessa som analysinstrument.  
 
I resultatanalysen kommer vi att använda oss av tidigare forskning kring socialt stöd i 
bemanningsbranschen då det ger oss möjlighet att i vissa sammanhang jämföra våra 
resultat med tidigare studier. 
  
Då socialt stöd är en viktig del av individens psykosociala arbetsmiljö har vi valt att 
använda oss av Karaseks modell för att kunna sätta socialt stöd i relation till andra 
variabler såsom arbetskrav, egenkontroll och stress. Vi ser det som att balansen mellan 
arbetskrav och egenkontroll styr behovet av socialt stöd då behovet blir större då det 
råder obalans mellan dessa. Obalans mellan arbetskrav och egenkontroll kan leda till 
stress. Finns socialt stöd tillgängligt kan stödet lindra stress. Karaseks modell kan på så 
vis ge en god grund för att förklara konsulternas behov och upplevelse av socialt stöd. Vi 
kommer även att använda ett uppifrån perspektiv och fundera kring hur konsulternas 
arbetskrav definieras och hur egenkontrollen möjliggörs.   
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Socialt stöd kan delas in i fyra dimensioner, informativt-, instrumentellt-, värderande- och 
emotionellt stöd. I resultatanalysen kommer vi att identifiera de olika dimensionerna för 
att få en bild av konsulternas upplevelse av det stöd som ges. Detta kommer att jämföras 
med personalansvariges upplevelser av hur denne arbetar med att tillhandahålla socialt 
stöd.  
 
Kontakt kan ibland upplevas som kontroll snarare än stöd. I analysen kommer vi att ha i 
åtanke hur personalansvarig och konsulterna förhåller sig till stöd/kontroll. Om det inte 
finns utpräglade system för kontroll kräver relationen tillit för att parterna ska infria de 
förväntningar de har på varandra. Psykologiska kontrakt innehåller båda parters 
förväntningar på relationen, i resultatanalysen förhåller vi oss till om det finns en balans i 
det psykologiska kontraktet mellan parterna.  
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3. Metod 
I detta avsnitt går vi igenom tillvägagångssättet för vår studie. Vi för en diskussion kring 
metodval, urval och genomförandeprocessen. Kapitlet berör även etiska överväganden 
och avslutas med en diskussion kring undersökningens trovärdighet. 
 
 

3.1 Val av metod 
 
Den ursprungliga betydelsen av begreppet metod är ”vägen till målet”. Det är viktigt att 
tänka över vad målet med undersökningen är innan valet av metod görs (Kvale 1997:91). 
Det finns två olika övergripande ansatser att välja mellan när en undersökning ska 
genomföras, en kvalitativ och en kvantitativ ansats. Vilken metod som lämpar sig bäst är 
beroende av vilken forskningsfråga som skall besvaras (Kvale 1997: 69). Enligt Holme 
och Solvang (2001:79) är den stora fördelen med kvalitativ metod att den syftar till att 
skapa förståelse för sociala processer. En kvantitativ ansats syftar istället till att 
undersöka mängden, hur vanligt förekommande eller hur omfattande något är (Kvale 
1997:67).  
 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning eftersom vårt syfte är att undersöka 
uppfattningar av en företeelse snarare än att kunna generalisera. Den kvalitativa metoden 
gör det möjligt för oss att få en djupare förståelse för respondenternas hela situation. Det 
finns då möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor, klargöra frågor och göra 
respondenten mer delaktig i vad som tas upp och berörs vid undersökningstillfället. Den 
kvalitativa metoden begränsar antalet möjliga respondenter. Denna studie kommer inte att 
ge en generell bild av hur personalansvariga på bemanningsföretag arbetar med att ge 
socialt stöd och hur de anställda upplever detta. Det är dock ingen nackdel i förhållande 
till vårt syfte, då detta inte går ut på att generalisera. Om ämnet för undersökningen är av 
känslig natur kan vi tänka oss att det kan vara problematiskt att genomföra intervjuer. I 
detta fall anser vi inte att det ämne som vi valt är av sådan känslig karaktär. 
 
 

3.2 Urval 
 
Vi har gjort ett selektivt urval, då vi utgick från en teoretisk grund och tog hänsyn till 
vissa faktorer för att skapa givande förutsättningar för vår undersökning (Svenning 
2003:110). Detta för att kunna göra en undersökning som kan vara relevant för oss 
personligen, för företaget och för andra som är intresserade av ämnet.  
 
Vid val av företag tog vi på grund av praktiska skäl hänsyn till geografisk placering. Vi 
utgick även från kriterier som exempelvis företagets storlek. Vi ansåg det intressant att 
studera ett medelstort företag eftersom vi kan tänka oss att det är mer problematiskt att 
hålla nära kontakt med ett stort antal konsulter än med ett fåtal. Att företaget hade flera 
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anställda inom samma yrkesgrupp var också relevant då vi inte ville att 
arbetsuppgifternas beskaffenhet skulle påverka resultatet.  
 
Eftersom studiens syfte dels är att beskriva hur personalansvarig arbetar med att stötta 
sina konsulter och dels hur detta stöd upplevs av konsulterna var det nödvändigt att 
intervjua en personalansvarig och några konsulter. Då företaget gett sitt medgivande till 
att delta i undersökningen var företagets enda personalansvarig en självskriven 
respondent. Denne ville sedan välja ut övriga respondenter. Detta dels av praktiska skäl, 
men även för att skapa trygghet hos respondenterna. Vi ansåg detta rimligt, men är 
medvetna om att det kan ha påverkat studiens resultat då personalansvarig hade möjlighet 
att påverka vilka han önskade skulle delta i undersökningen.  
 
Genom företagets personalansvarig fick vi namn och telefonnummer till övriga 
respondenter. Personalansvarig hade då ringt dem och frågat om vi fick kontakta dem. 
Innan vi kontaktade respondenterna hörde vi oss för om lämplig plats för intervjuerna. Vi 
ringde upp respondenterna för att bestämma tid och plats för intervju och föreslog att vi 
skulle träffas på ett bibliotek. Respondenterna fick möjlighet att ta ställning till detta och 
själva bestämma tid. Vid detta telefonsamtal passade vi även på att kortfattat redogöra för 
studien.  
 
 

3.3 Genomförande 
 
Vi har intervjuat personalansvarig och fyra konsulter som denne är ansvarig för. Innan 
intervjuerna utformade vi halvstrukturerade intervjuguider, en intervjuguide för intervjun 
med personalansvarig (Bilaga 1) och en som användes vid intervjuerna med konsulterna 
(Bilaga 2). En halvstrukturerad intervjuguide är uppbyggd kring ett antal temaområden. 
Utifrån varje temaområde utarbetas förslag till frågor, dessa frågor kan dock justeras och 
ordningsföljden kan ändras under intervjuns gång (Kvale 1997:117). För att underlätta 
utformandet av intervjuguiderna valde vi att genomföra en litteraturstudie. Detta för att 
kunna välja relevanta teorier i förhållande till våra frågeställningar, utifrån teorierna 
bildades naturliga temaområden till intervjuguiden.    
 
Det är viktigt att genom hela undersökningen ta hänsyn till etiska aspekter. Dessa kan 
handla om till exempel huruvida respondenten informeras om studiens syfte, om 
informerat samtycke och konfidentialitet (Kvale 1997:104ff). Vi valde att beskriva 
studiens syfte för respondenterna innan intervjun för att försäkra oss om att de var 
medvetna om vad de gav sitt medgivande till, men även för att skapa trygghet. Informerat 
samtycke vid en kvalitativ undersökning handlar om att respondenten informeras om 
undersökningens syfte och upplägg. Informerat samtycke innefattar även att respondenten 
är införstådd med att deltagandet är frivilligt och att denne har rätt att avbryta sin 
medverkan (Kvale 1999:107). Vi har fått informerat samtycke från företaget i samband 
med att de gett sitt medgivande till att delta i undersökningen. Vi ansåg det dock även 
viktigt att varje enskild respondent gav sitt medgivande för att försäkra oss om att 
respondenterna var införstådda med förutsättningarna för deltagandet. Konfidentialitet 
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handlar om att data som kan identifiera respondenten inte redovisas i undersökningen. 
Kvale (1999:109) menar att om det framkommer betydande data som på något sätt kan 
härledas till respondenten måste denne ge sitt medgivande till att dessa data redovisas. Vi 
har valt att redan vid transkriberingen avidentifiera materialet genom att utelämna namn 
och sådant som kan härledas till en viss person eller till företaget.  
 
Dessa tre aspekter, studiens syfte, informerat samtycke och konfidentialitet, har vi 
behandlat i ett informationsblad (Bilaga 3) som lämnades ut till respondenterna i 
samband med intervjun. Denna information gavs även muntligt. Vi har däremot valt att 
inte skicka ut intervjuguiden till respondenterna inför intervjun. Detta för att undvika 
förberedda svar och begränsningar i den naturliga konversationen i intervjun.  
 
I informationsbladet fanns även våra kontaktuppgifter om respondenterna skulle ha några 
frågor eller om de av andra skäl skulle vilja ha kontakt med oss efter intervjun. Innan 
intervjun började frågade vi även om respondenternas tillåtelse att spela in intervjuerna 
på band. Ingen av respondenterna misstyckte eller verkade osäkra på grund av 
bandspelaren. Vi frågade även om vi fick respondenternas tillåtelse att citera dem.  
 
Vi valde att genomföra de tre första intervjuerna tillsammans. Vid dessa intervjuer ställde 
en av oss huvudfrågorna, medan den andra av oss kontrollerade att alla frågor kom med, 
hjälpte till med följdfrågor samt sammanfattade intervjun. De två sista intervjuerna 
genomförde vi var för sig på grund av praktiska skäl. Vi anser inte att detta har påverkat 
analysprocessen då vi återberättade intervjuerna för varandra och även tog del av det 
transkriberade materialet. Efter samtliga intervjuer satt vi kvar en stund och pratade med 
respondenterna. Det fanns då utrymme för respondenten att ställa frågor och tillfället 
syftade även till att skapa en mer naturlig avslutning på mötet. 
 
 

3.4 Databearbetning 
 
Efter datainsamlingen transkriberade vi materialet ordagrant. Vid bearbetningen av 
intervjuutskrifterna har vi inspirerats av det som Strauss och Corbin (1998:121) kallar 
öppen kodning. Öppen kodning är den process genom vilken begrepp identifieras och 
dess egenskaper och dimensioner upptäcks. Data bryts ner, studeras, jämförs och 
kategoriseras. Trots att vi använt oss av en halvstrukturerad intervjuguide har vi ändå 
försökt tillämpa öppen kodning. Detta för att möjliggöra för oss att upptäcka andra 
aspekter än de uppenbara.  
 
Eftersom vårt syfte är att jämföra hur personalansvarig arbetar med att tillhandahålla 
socialt stöd med hur konsulterna upplever detta stöd har vi valt att presentera materialet i 
en jämförande resultatanalys. Vi genomförde öppen kodning på materialet från samtliga 
intervjuer. Därefter jämförde vi intervjuerna med konsulterna med varandra och letade 
efter mönster och samband utifrån de olika kategorierna som identifierats i materialet. För 
att åstadkomma en genomarbetad analys valde vi för vår egen skull att skriva samman 
personalansvariges respektive konsulternas upplevelser var för sig. Detta för att skapa en 
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korrekt bild av de båda perspektiven och lägga en god grund för vidare analys. Vi har 
sedan fört samman de två perspektiven och presenterat materialet i en jämförande 
resultatanalys.  
 
 

3.5 Uppsatsens trovärdighet 
 
Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, alltså hur vi har gått tillväga 
under undersökningens olika steg.  En viktig fråga för oss har varit att vi försökt 
genomföra studien på ett tillförlitligt sätt i förhållande till studiens syfte. Reliabiliteten 
kan på olika sätt säkerställas igenom hela forskningsprocessen. Här nedan går vi igenom 
hur vi försökt säkerställa undersökningens reliabilitet. Vi förhåller oss till reliabiliteten 
genom att behandla de olika steg vi tagit för att samla in och bearbeta data. Vi för sedan 
ett resonemang kring undersökningens validitet. 
 
Under planeringsstadiet var vi noga med att koppla intervjuguiden till teori, det vill säga 
att utforma frågor utifrån valda teman, som var relevanta i förhållande till vår 
frågeställning. Detta för att vi skulle kunna tillämpa data vi fick fram på ett användbart, 
tillförlitligt sätt. Vi undvek att ställa ledande frågor under intervjun, detta för att inte 
riskera att påverka respondenternas svar. De få ledande frågor som ändå ställdes var 
medvetna kontrollfrågor. Kvale (1998:258f) menar att ledande frågor kan användas i en 
kvalitativ intervju för att kontrollera stabiliteten i respondentens svar.  
 
Intervjuerna genomfördes på ett bibliotek, dels för att vi skulle kunna sitta ostörda men 
även för att vi ansåg det viktigt att vi befann oss på neutral plats. Vi valde att spela in 
samtliga intervjuer på band och att transkribera detta material ordagrant för att inte missa 
viktig information. Under analysen var vi noggranna med att inte lyfta någonting ur sitt 
sammanhang och vi försökte välja citat som speglade materialet på ett korrekt sätt. Detta 
för att undvika att vår förförståelse skulle påverka studiens resultat. När reliabiliteten 
diskuteras i en kvalitativ studie anser vi att det är viktigt att diskutera tolkning, hur vi 
förhållit oss till data under analysen. Hade denna studie genomförts och dess data 
bearbetas av andra är det möjligt att analysen sett annorlunda ut och att detta till viss del 
hade påverkat resultatet. Vi är medvetna om detta och har i förhållande till studiens syfte 
försökt att förhålla oss så objektivt som möjligt till materialet. I och med ovanstående 
ställningstaganden anser vi att vi till stor del har uppfyllt kravet på tillförlitlighet genom 
hela processen. 
 
Validitet handlar om undersökningens giltighet, det vill säga om vi undersökt det vi 
avsett att undersöka (Holme & Solvang 1997:94). Den kvalitativa ansatsen är den metod 
som vi anser kan ge ett giltigt resultat i förhållande till vårt syfte. Detta eftersom vi vill få 
större förståelse för ett socialt fenomen. Närheten till respondenten hjälper till att undvika 
missförstånd och ger möjlighet för respondenten att själv påverka sin medverkan (Holme 
& Solvang 1997:94). Närheten skapar även möjlighet för oss att precisera våra frågor och 
utveckla meningsfulla följdfrågor. I och med att vi har försökt säkerställa reliabilitet i 
undersökningens alla stadier har vi även försökt uppnå validitet. Validiteten menar vi har 
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säkerställts genom att vi i förhållande till vårt syfte förhållit oss kritiska till vilka frågor vi 
har ställt samt tagit hänsyn till vilka vi intervjuat. 
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4. Resultatanalys 
I detta avsnitt presenteras empirin i en jämförande resultatanalys.  Inledningsvis 
presenteras kategorierna arbetskrav, egenkontroll, stress och socialt stöd för att ge en 
bild av konsulternas psykosociala arbetsmiljö. Fokus ligger på socialt stöd där vi 
redogör för hur personalansvarig arbetar för att tillhandahålla socialt stöd samt hur 
detta stöd upplevs av konsulterna.  
 
 

4.1 Arbetskrav  
 
Vi får uppfattningen att konsulterna i vår undersökning upplever sig ha relativt höga 
arbetskrav. Dessa arbetskrav yttrar sig dock på olika sätt. Huvudparten av konsulterna har 
antingen ansvarspositioner och informationsansvar gentemot andra anställda på 
kundföretagen eller specialistkompetens. Arbetskrav kan delas in i fysiska och psykiska 
(Eriksson & Larsson 2002:135). Trots att konsulterna arbetar i fabriksmiljö upplever de 
inte de fysiska arbetskraven som påfrestande, deras arbetskrav består till stor del av 
psykiska arbetskrav i form av ansvar och arbetsuppgifter med relativt hög svårighetsgrad. 
Arbetskrav i förhållande till tid är dock inte något som upplevs som betungande. 
Konsulterna uppfattar inte de relativt höga psykiska arbetskraven som något negativt. De 
upplever dock att de som inhyrda konsulter har vissa extra förväntningar på sig. Dessa 
ger sig till känna i och med att de upplever höga förväntningar på prestation i form av 
skötsamhet, effektivitet och flexibilitet.  
 

Ja när ett företag behöver oss då så är det givetvis för att det är brått eller en ordertopp, 
sjukskrivning, utbildning såna grejer så att det, det finns ju en orsak till att de hyr in folk. 
 
Men det är ju så att det är ju klart att det blir lite särbehandling när det gäller just det här att flytta 
runt inom ja vad ska jag säga inom den industrin då. 

  
Dessa extra förväntningar som de har på sig i egenskap av konsulter menar vi kan 
härledas till både Företaget Bemanning och till kundföretaget. Företaget Bemanning 
förväntar sig ett visst beteende från konsulterna gentemot kund. I och med att de är 
representanter för företaget krävs det att de gör ett bra arbete. Konsulterna upplever att 
kundföretaget har förväntningar på dem exempelvis vad det gäller arbetsprestation och 
flexibilitet. Konsulterna betonar att de arbetar inom ett serviceföretag och att det gäller att 
göra kunden nöjd. Därför är det extra viktigt att följa såväl uttalade som outtalade regler 
på kundföretaget. De upplever ha krav på sig i och med att de känner stort ansvar 
gentemot två parter, Företaget Bemanning och kundföretaget.  

 
Man får inte ta 20 minuters raster när det är en 5-minutare om man säger det. Så en som jobbar i 
ett uthyrningsföretag har ju lite dubbelansvar då gentemot det företag man jobbar för och det man 
kommer till. 
 
Man har ögonen på sig otroligt mycket mer…Jag tror att de har nog mindre tolerans på en uthyrd 
än mot en företag Y:are. 
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Sammanfattningsvis är de arbetskrav som konsulterna upplever främst psykiska. De 
upplever sig ha vissa krav som är direkt förenade med arbetsuppgifternas beskaffenhet. 
Vi anser oss kunna utläsa att Företaget Bemanning till viss del gett kundföretaget 
befogenheten att fastställa arbetskraven vad det gäller arbetsuppgifterna. Konsulterna 
upplever inte att det finns några skarpa avgränsningar i vad de är utplacerade för att 
utföra på kundföretagen. Detta samtidigt som Företaget Bemanning har ett ansvar 
gentemot konsulterna på så vis att de ser till att de har nödvändig kompetens för att kunna 
utföra tilldelade arbetsuppgifter. De ger på så vis konsulterna förutsättningar för att 
hantera de psykologiska arbetskraven som är förenade med arbetsuppgifternas 
svårighetsgrad. Vi ser även att konsulterna upplever andra krav exempelvis på prestation 
och flexibilitet som kan härledas till deras roll som konsult. Vi kan se att det finns 
förväntningar på ett visst uppträdande från både Företaget Bemanning och kundföretaget.   
 
 

4.2 Kontroll och utveckling 
 
Konsulterna har på det stora hela hög egenkontroll. Egenkontroll kan delas upp i två 
centrala delar. Den första delen handlar om huruvida individen får användning för sina 
kvalifikationer i arbetet och vilken möjlighet denne har att lära sig nya saker. Den andra 
delen handlar om individens möjlighet att fatta beslut om sitt arbete (Eriksson & Larsson 
2002:136).  
 
De flesta konsulterna hade inte, i förhållande till arbetsuppgifterna, några större 
kvalifikationer när de började på Företaget Bemanning. De har lärt sig mycket under 
resans gång och de får användning för de kvalifikationer de skaffat sig.  

 
Jag kunde ju ingenting när jag började där så jag har väl egentligen halkat in på de arbetsuppgifter 
jag har lite på ett bananskal. 

 
Vi menar att Företaget Bemanning arbetar för att främja konsulternas lärande. 
Personalansvarig ser byte av uppdrag som en möjlighet för konsulterna att 
kompetensutvecklas, bredda sin kompetens och lära sig nya saker. På arbetsplatsnivå ges 
konsulterna möjlighet att lära nytt eftersom det inte finns några tydliga avgränsningar för 
vad konsulten ska göra på kundföretagen. I och med att konsulterna har möjlighet att 
läras upp från grunden på kundföretaget menar vi att det måste finnas en 
överenskommelse mellan Företaget Bemanning och kundföretagen som möjliggör detta.  
 

…jag har fått vara med och lärt mig av dom som har suttit och hållit på med det där hur länge som 
helst och så mycket bättre upplärning än så kan man inte få… 

 
Konsulterna upplever att de mer eller mindre har möjlighet att lära sig nya saker. De som 
har ansvarspositioner upplever sig i högre grad ha möjlighet att utvecklas i sitt dagliga 
arbete. En konsult som inte innehar ansvarsposition upplever att det finns möjlighet att 
lära nytt till en viss gräns, men att det finns en begränsning i hur mycket specifika 
arbetsuppgifter kan utvecklas.  
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När det gäller möjligheten att fatta beslut skiljer Eriksson (1991:162) mellan kontroll 
över och kontroll i arbetet. Kontroll över handlar om att kunna fatta beslut om 
arbetsprocessen och kontroll i arbetet handlar om möjlighet att påverka utförandet av 
arbetsuppgifterna. Vi anser att samtliga konsulter till viss del har det som Eriksson 
benämner kontroll över arbetet på så vis att de i viss mån kan påverka vilka uppdrag de 
tilldelas. 
 

Dom frågade mig först innan jag fick åka till Ort X vill du åka dit? Ja visst det har jag inga 
problem med liksom. Så vi får ju säga ja eller nej… ja det har vi ofta en dialog om när det blir nya 
arbeten. 

 
Personalansvarig ger konsulterna möjlighet att ta ställning till vilka uppdrag de önskar 
och ger därigenom individen utrymme för en viss egenkontroll. Han betonar vikten av bra 
matchning mellan uppdrag och konsult och betydelsen av att ta hänsyn till vad som 
passar varje enskild konsult.  
 

Vissa kan ju inte jobba skift kanske på grund av familjeförhållanden och annat då det stämmer inte 
överens så att det är ju mycket det att det är ju mycket i den här branschen att spela schack och sy 
ihop trådar och sådana här saker. Och liksom mycket finkänslighet att få ihop om man säger så 
svetsa ihop. 

 
Somliga konsulter med ansvarspositioner har i viss mån möjlighet att besluta om 
arbetsprocessen i arbetsgruppen på kundföretaget.  
 

Jag får ju vissa riktlinjer från min chef då men sen är det ju mer eller mindre jag som lägger upp 
produktionen så är det jag som har kontakten med dom anställda och sånt då. 

 
Vi uppfattar det som att konsulterna även har möjlighet att påverka upplägget av 
arbetsuppgifterna, alltså har det som Eriksson (1991:162) benämner kontroll i arbetet. Vi 
menar att gränserna för kontroll i arbetet i huvudsak sätts av kundföretaget. Hur stor 
möjlighet respondenterna har varierar något och sträcker sig från att i viss mån kunna 
påverka till att helt planera sitt eget arbete. Det kan handla om alltifrån att ha kontakter på 
kundföretaget som möjliggör för byte av arbetsuppgifter till att själv vara den som 
planerar hur arbetsuppgifterna läggs upp. 
 

Jag försökte vara mer på dom ställena och komma in mer på det… och medvetet gick liksom och 
frågade efter saknas det folk här så ställer jag upp och står här. 
 
Ja det är väldigt fritt jobb. Jag har ju vissa små direktiv och sen kan jag lägga upp det precis hur 
jag vill. 
 
Ja absolut jag är helt självgående hela veckan där jag är. Det är väldigt väldigt sällan som 
produktionsledaren säger till mig hur jag ska göra eftersom jag har jag har ju vissa grejer som jag 
ska göra under veckan liksom. 

 
Vi kan utläsa att konsulterna upplever sig ha relativt hög egenkontroll. De får användning 
för sina kvalifikationer i arbetet och har möjlighet att lära sig nya saker. De har även viss 
kontroll över arbetet på så vis att de har möjlighet att påverka vilka uppdrag de tilldelas. 
Vissa av dem som har ansvarspositioner har dessutom mer eller mindre möjlighet att 
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planera arbetsprocessen. Kontroll i arbetet består av att konsulterna upplever sig ha 
möjlighet att påverka upplägget av arbetsuppgifterna. Vi ser att konsulterna i det här 
fallet är medvetna om det handlingsutrymme de har och tillvaratar möjligheter att 
påverka. Detta menar vi exempelvis avspeglas i hur de ser på utvidgning av tjänst, då 
detta ses som en möjlighet att utvecklas.  
 
Som vi ser det möjliggörs graden av egenkontroll i samverkan mellan kundföretaget och 
Företaget Bemanning på så vis att de till exempel ger dem utrymme för att 
kompetensutvecklas samt för att ha viss kontroll över och i arbetet. Vi menar att detta 
handlingsutrymme möjliggörs genom att det finns en tillit mellan Företaget Bemanning, 
kundföretaget och konsult. Aronsson och Karlsson (2001:20ff) menar att tillit måste ta 
vid där kontrollsystemet uppifrån tar slut. Vi anser utifrån detta att konsulternas 
egenkontroll inte skulle vara möjlig utan detta ömsesidiga förtroende.  
 
 

4.3 När stress ses som utmaning 
 
Konsulterna upplever viss stress i det dagliga arbetet eftersom de är måna om att prestera, 
detta upplevs dock som hanterbart. Vi menar att stressen känns hanterbar eftersom det 
råder en balans mellan arbetskrav och egenkontroll. Dessutom arbetar konsulterna i team 
och menar att de hjälper varandra vid stressiga situationer. House (1981:63) menar att 
byte av arbete eller arbetsuppgifter är en stor källa till stress. Vi menar att konsulterna i 
detta fall snarare upplever byte av arbete och arbetsuppgifter som något positivt än som 
stressande. Utvidgning av tjänst och flexibilitet i arbetet ses ofta som 
kompetensutveckling. 
 

Jag är ju en sån som vill lära mig så mycket som möjligt för då blir ju jobbet minst tråkigt…ja idag 
får du gå dit. Ja, javisst. Nej, nu får du gå dit. Ja, javisst. Men sånt är ju personlig utveckling 
också. 

 
Även Agervold (2001:63f) för ett liknande resonemang om att nya situationer kan leda 
till stress. Nya situationer kan upplevas antingen som något neutralt eller som ett hot. 
Agervold menar vidare att det kan ligga något positivt i begreppet hot om situationen kan 
ses som en utmaning. Vi får en känsla av att konsulterna ofta ser nya situationer som 
utmaningar.  Nya situationer för dessa konsulter innebär vanligen byte av arbetsuppgifter 
inom kundföretaget. Vi menar att de konsulter som mer frekvent byter uppdrag mellan 
olika kundföretag mer ofta ställs inför osäkerhet i samband med förändring. I detta fall 
har konsulterna relativt långa uppdrag vilket medför att de inte lika ofta ställs inför den 
situationen. Att Företaget Bemanning strävar efter att tilldela konsulterna uppdrag som 
sträcker sig minst tre månader framöver kan vi se som ett sätt från företagets sida att 
skapa förutsättningar för en god arbetssituation för konsulterna.   
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4.4 Socialt stöd 
 
Vi kan se att kontakten mellan konsulterna och personalansvarig sker på flera olika sätt 
och syftar till att tillhandahålla såväl informativt, instrumentellt, värderande som 
emotionellt stöd. 

4.4.1 Introduktion och information 
 
När konsulterna kommer nya till Företaget Bemanning sker ett introduktionsmöte. 
Personalansvarig ser detta som ett tillfälle att ge information om Företaget Bemanning 
men även om det kommande uppdraget. I samband med mötet hanteras dessutom 
praktiska detaljer, rörande exempelvis arbetskläder, tidrapporter och förfarande vid 
sjukdom. Efter mötet tillhandahålls även ett skriftligt material. 

 
Man kan ju säga att varje nyanställd som kommer in här får ett material när de startar här som vi 
går igenom så att säga väldigt grundligt om Företaget Bemanning när det gäller vad de ska göra, 
om de har frågor om de är sjuka eller saker och ting.  

 
Introduktion vad det gäller arbetsuppgifter sker på kundföretaget. Från 
personalansvariges sida finns dock en ambition att alltid följa med den nyanställde ut till 
kundföretaget första dagen. Förfarandet vid introduktionen menar vi visar att Företaget 
Bemanning anser det viktigt att den nyanställde känner sig trygg i början av sin 
anställning. Introduktionsmötet kan ses som en möjlighet att ge konsulten informativt 
stöd i början av anställningen. Informativt stöd berör just information, råd och direktiv 
(House 1981:24f). Vi kan även se introduktionsmötet som ett sätt att socialisera in de nya 
konsulterna i företagskulturen, det som tas upp på mötet speglar vissa förväntningar som 
finns på konsulten. Detta kan härledas till Allvin et al (2006:40ff) resonemang om att 
flexibla arbeten kräver nya styrinstrument. Vi kan se att introduktionsmötet kan vara ett 
hjälpmedel för att förmedla vad Företaget Bemanning har för förväntningar på konsulten. 
Det kan handla om exempelvis utförande av arbete, lojalitet gentemot företaget och 
beteende ute på kundföretaget. Konsulterna upplever introduktionen som tillräcklig och 
ser den som ett stöd i början av anställningen.  
 
Det informativa stödet under anställningens gång ges i de flesta fall per telefon. Handlar 
det däremot om information som berör alla förmedlas informationen i skriftliga brev. 
Båda parter ser det här sättet att förmedla information som passande. 
 
 

4.4.2 Kontakt i det dagliga arbetet 
 
Personalansvarig är väl medveten om den speciella situation det innebär att stötta 
personal som befinner sig på geografiskt skilda platser och som det inte finns möjlighet 
att träffa dagligen. Han menar att situationen kräver ett mer flexibelt sätt att arbeta. I 
nuläget finns ingen uttalad systematik för kontakten mellan konsult och personalansvarig 
på Företaget Bemanning. Kontakten upplevs av både personalansvarig och konsulterna 

 25



som behovsanpassad. Personalansvarig uppmanar sina konsulter att kontakta honom vid 
minsta fundering eller problem, omvänt kontaktar även personalansvarig konsulterna om 
något problem skulle uppstå eller om information behöver förmedlas. Eventuell sådan 
kontakt sker vanligen genom personliga möten eller telefonsamtal. Både konsulter och 
personalansvarig uppger även att de ibland träffas på kontoret vid inlämning av 
tidrapporter i receptionen. Det händer vid sådana tillfällen att konsult och 
personalansvarig tar tillfället i akt och passar på att växla några ord. Personalansvarig har 
månadsmöten på vissa av kundföretagen, dessa tillfällen ses som en möjlighet att besöka 
konsulterna på deras arbetsplats. Det händer även att personalansvarig gör spontana 
besök på kundföretagen när tillfälle ges. 
 

Så att ibland ringer man, ibland är det så att säga fysisk kontakt här på kontoret dom kommer in.  
Ibland är det att man vill göra som jag säger kundbesök ute bland våra kunder där dom jobbar på 
arbetsplatsen och träffa dom. 

 
Några av konsulterna uppger att personalansvarig ibland besöker dem och ser dessa 
möten som positiva. Konsulterna upplever annars att initiativ till kontakt till stor del 
ligger hos dem, men att personalansvarig uppmuntrar dem att ta kontakt.  
 

Sen så är han så rolig för att han avslutar alltid alla samtal oavsett om det är telefon eller 
personliga hör av dig om det blir någonting nu hör du av dig om det är någonting du grunnar på så 
är det bara att ringa. 

 
Konsulterna uppger att de inte har så mycket kontakt med personalansvarig men upplever 
ändå kontakten som tillräcklig.  
 

Jag har inte så mycket kontakt med dom. Är det går det bra så hör man inte så mycket men javisst 
man får höra om det är något bra eller dåligt så får man ju höra det då. 

 
På kundföretag där många från Företaget Bemanning arbetar strävas det efter att införa 
kontaktpersoner på arbetsplatsen. Kontaktpersonerna är anställda på Företaget 
Bemanning och fungerar som något av en mellanhand mellan personalansvarig och 
konsulter. Tanken är att konsulterna ska kunna gå till kontaktpersonen med frågor som 
denne sedan förmedlar vidare till personalansvarig. Den konsult som redan har en 
kontaktperson upplever detta som ett stöd, då denne samordnar tidrapporter och hanterar 
andra praktiska göromål. Konsulten upplever även att kontaktpersonen är en hjälp ifall 
problem skulle uppstå.  
 
 

4.4.3 Sociala relationer 
 
Att konsulterna upplever kontakten med personalansvarig som tillräcklig även om den 
inte är kontinuerlig anser vi kan härledas till konsulternas nära relation till 
arbetskamraterna. De flesta konsulterna belyser arbetskamraterna på kundföretaget som 
väldigt viktiga. I en studie gjord av Isaksson och Bellaagh (1999a:253) framkommer det 
att konsulter ofta upplever en brist på kontinuitet i relationerna med såväl arbetskamrater 
som personalansvarig på bemanningsföretaget. Konsulterna i vår undersökning verkar 
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inte dela uppfattningen om att det råder brist på kontinuitet i relationen med 
arbetskamraterna då de känner sig som en i gruppen av arbetskamrater.  
 

Man blir en av arbetskamraterna när man liksom väl har kommit in i arbetet och börjat prata med 
folk då blir man ju behandlad som en arbetskamrat och inte som en inhyrd. 

 
Vi tänker oss att upplevelsen av kontinuitet i kontakten med arbetskamraterna kan ha ett 
samband med uppdragens längd. Många konsulter på Företaget Bemanning har uppdrag 
som sträcker sig från tre till sex månader framöver. Kontrakten kan sedan förlängas vilket 
gör att konsulten kan vara kvar på samma kundföretag i flera år. Samtliga konsulter har 
varit på samma ställe under en längre period, detta menar vi möjliggör för dem att 
etablera relationer till arbetskamrater på kundföretagen. En konsult som varit i branschen 
några år upplever att det skett en förändring av attityder gentemot konsulter. Konsulterna 
kunde tidigare upplevas som hot mot arbetskamraterna. Idag upplever ingen av 
konsulterna detta som ett problem. Vi menar att även dessa attitydförändringar kan 
underlätta för konsulter att skapa relationer med sina arbetskamrater. 
 

Men nu är ju företag här runt i Län X så vana vid uthyrningsföretag så att idag är det inga problem. 
Nu vet de ju att vi är där för att hjälpa dom en viss tid. 

 
House (1981:74,94) menar att stöd från ledaren blir speciellt viktigt när det råder 
begränsade möjligheter till interaktion med arbetskamrater. I och med att konsulterna har 
goda, kontinuerliga relationer med arbetskamraterna menar vi utifrån House resonemang 
att kontinuiteten i kontakten med personalansvarig inte blir lika central. Eftersom de har 
nära och regelbunden kontakt med arbetskamraterna menar vi att de kanske inte har 
samma behov av kontinuitet i relationen med personalansvarig. Detta kan bidra till att 
förklara att konsulterna upplever kontakten med personalansvarig som tillräcklig även om 
den är oregelbunden. 
 
Det som vi anser saknas i kontakten mellan personalansvarig och konsulterna är 
regelbunden uppföljning. Förlängning eller byte av uppdrag, då avtal ska skrivas, kan 
upplevas som någon form av uppföljning. Detta är dock inte något som betonas speciellt 
mycket av konsulterna och vi uppfattar att det i första hand berör de med kortare uppdrag. 
Det förekommer annars inte någon organiserad form av uppföljning. Exempelvis finns 
det inte några regelbundna utvecklingssamtal på Företaget Bemanning. De möten som 
förekommer är behovsanpassade och syftar främst till att behandla något specifikt. 
Exempelvis kan det handla om ett nytt uppdrag eller ett speciellt ärende. Personalansvarig 
menar att uppföljning annars sker naturligt i kontakten med konsulterna. Det verkar dock 
finnas ett intresse bland konsulterna för att ha mer regelbundna träffar: ”Det är väl bra att 
hålla en bättre dialog om än vad man kanske gör. ”De menar att utvecklingssamtal skulle 
vara bra av olika anledningar i förhållande till personliga behov. Exempelvis kan det 
handla om att det kan lägga en bättre grund för matchning av framtida uppdrag: ”Det 
skulle faktiskt vara väldigt bra. För dom vet ju egentligen inte vad vi kan ute där vi är.” 
Det kan även ses som ett tillfälle att diskutera arbetsmiljö eller helt enkelt ett tillfälle för 
att skapa personlig kontakt med personalansvarig.  
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4.4.4 Problemhantering 
 
Personalansvarig upplever att konsulter kontaktar honom om problem uppstår, det kan 
handla om såväl personliga som praktiska problem. Vi menar att personalansvarig ser på 
sin roll som givare av socialt stöd som viktig då han uppmärksammar individers skilda 
behov av stöttning och betydelsen av att uppmärksamma och hantera alla typer av 
problem. 
 

Det är jättemycket såhär det kan vara allt från mer problem som inte jag kan gå in på här till 
liksom mer enkla typer av problem om man säger så. Det som är mycket när man har med 
personal att, med personer, man jobbar med individer dagligen då är det väldigt mycket som man 
tycker sunt förnuft. Vissa måste man stötta mer, andra är självgående det liksom rullar på som det 
fungerar jättebra med, vissa kanske det klämmer i skorna på, byxorna är för stora och förstår du 
vad jag menar mycket små grejer…Det är det man är till för någonstans. 

 
Personalansvarig anser även att det är viktigt att vara lyhörd för hur konsulterna trivs.  

 
Vi försöker liksom verkligen engagera oss i det vi kan.  Man vill ju att alla ska trivas man mår ju 
inge bra om någon mår dåligt så är det ju liksom, man vill ju att allt ska funka och gå bra och 
sådär. 

 
Om någon konsult inte skulle trivas avbryts uppdraget och personalansvarig försöker då 
hitta ett annat uppdrag åt denne. Konsulterna känner tillit och förtroende för att 
personalansvarig skulle hjälpa dem att byta uppdrag om det skulle behövas.  

 
Skulle jag gå till personalansvarig och säga jag inte trivs ute på Företag Y jag tycker inte att det är 
roligt att jobba där längre så fort du får in ett nytt så vill jag gärna veta det om det är någonting 
som skulle passa mig eller nåt sånt. Då skulle personalansvarig så fort som han fick nåt nytt som 
han trodde skulle vara intressant skulle han höra av sig, och det skulle du inte tvivla på. 

 
Personalansvarig känner att han har möjlighet att omplacera konsulterna i och med att 
företaget har en bredd vad det gäller kundföretag och arbetsuppgifter. 
 

I och med som jag säger vi har ju en person då som kanske inte passar på det företaget men då får 
vi in ett jobb, har ett jobb på det företaget och kan plocka över den dit istället då. Det är ju det som 
tycker jag är styrkan att här är det inte så statiskt utan vi har ju så att säga bredden.  

 
Trots att kontakten med personalansvarig är lite oregelbunden ser vi att konsulterna 
känner tillit till personalansvarig och Förtaget Bemanning. De känner att de kan gå till 
personalansvarig med alla typer av problem, även sådana av personlig karaktär. 
Problemens beskaffenhet har betydelse för vem konsulterna först väljer att vända sig till. 
Är problemet direkt kopplat till arbetsuppgifterna vänder sig konsulterna till 
kundföretaget i första hand. Att söka hjälp vid problem med arbetsuppgifter handlar 
främst om det som House (1981:24f) benämner instrumentellt stöd. Om denna typ av 
problem ändå kvarstår efter konsultation med kundföretaget kontaktas personalansvarig 
på Företaget Bemanning. Om det däremot skulle uppstå trivselproblem, som även berör 
det emotionella stödet, hanterar konsulterna detta på lite olika sätt. Vissa skulle ta upp 
problemen direkt med kundföretaget, medan andra skulle vända sig till personalansvarig.  
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Jag skulle nog i först och främst ta det med företaget eftersom det är jag anser att det är dom som 
det i första hand berör. Om inte jag får någon hjälp därifrån så tar jag ju kontakt med 
personalansvarig. 

 
Vi försöker lösa problemen där och då, inte gå och dra på det. Det är ju ja som sagt på det 
företaget vi jobbar och det är ju där problemen är eventuellt och det är ju där dom kan lösas. 

 
Även om konsulterna uppger att de kan gå till personalansvarig med personliga problem 
(emotionellt stöd), väljer de ofta att i första hand anförtro sig åt dem i den direkta 
omgivningen, alltså personer på kundföretaget. Detta menar vi inte har med bristande 
förtroende för personalansvarig att göra, som ovan nämnts känner konsulterna tillit för 
personalansvarig och menar att de kan vända sig till denne. Vi uppfattar det snarare som 
att det är av praktiska skäl som de vänder sig till kundföretaget med sådana problem. 
Detta menar vi även belyser att konsulterna känner tillit gentemot kundföretaget och har 
förtroende för både chef och arbetskamrater. Vi kan utifrån detta resonemang utläsa att 
konsulterna i stor utsträckning vänder sig till sina arbetskamrater eller chef på 
kundföretaget vid problem för att erhålla såväl instrumentellt som emotionellt stöd.  
 
 

4.4.5 Feedback 
 
Hanteringen av problem belyser konsulternas dubbla situation som anställda på ett 
företag och arbetande på ett annat. Även konsulternas resonemang kring feedback belyser 
kundföretagets betydelse, men det framkommer dessutom att det är viktigt att få feedback 
från Företaget Bemanning. Feedback är en del av det värderande stödet (House 1981:24f) 
och konsulterna upplever att de får tillräckligt med feedback på sitt arbete från 
personalansvarig. De menar att de får den feedback som de anser att Företaget 
Bemanning har möjlighet att ge. I vilken grad varierar något, samtliga konsulter känner 
sig dock uppskattade av personalansvarig. Feedback från kundföretaget upplevs av 
samtliga som viktigt. 
 

Företaget Bemanning ger väl den informationen dom har så man får ju feedback av företaget man 
är på mer då. Och det är väl det som räknas egentligen. För det är ju där man är och utför arbetet. 

 
Personalansvarig anser att feedback är en viktig del i kontakten med konsulterna. Dennes 
nära kontakt med kundföretagen ger en grund för att kunna ge feedback. Feedback kan 
ges i olika sammanhang och personalansvarig nämner exempelvis besöken på 
kundföretagen som bra tillfällen att ge feedback. Det anses viktigt att ge feedback om 
någonting inte fungerar samt om någon har presterat bra. Om någonting har fungerat 
mindre bra anser personalansvarig att det är viktigt att personen får reda på detta på ett 
pedagogiskt sätt. Personalansvarig anser även att de som har presterat bra ska få höra 
detta så att de kan växa ytterligare.  
 

Då får man ju liksom det är ju mycket som jag säger att man måste stötta hela tiden. Det är ju det 
ett sånt här jobb går ut på mycket det då liksom. Och få liksom dels se till att man får feedback 
från företagen som har det och sen ja även, ja liksom se till att man tar hand om dom anställda hela 
tiden. Så är det. 
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Företaget Bemanning anordnar personalaktiviteter ett par gånger om året. Dessa syftar 
bland annat till att visa uppskattning gentemot de anställda konsulterna samt ge dem en 
möjlighet att träffas och ha trevligt. Tillfället ses vidare som ett bra forum för att ge 
feedback på utfört arbete. När vi samtalat med konsulterna om feedback och uppskattning 
har samtliga berättat om dessa personalaktiviteter. De återkommande träffarna som 
anordnas verkar vara betydelsefulla och ses av konsulterna som uppskattning och ett 
tillfälle att träffa andra anställda på Företaget Bemanning. Allvin et al (2006:42) menar 
att sådana gemensamma träffar är väldigt viktiga för samhörigheten och 
organisationskulturen i flexibla arbeten. Vi menar att dessa träffar kan vara ett sätt för 
Företaget Bemanning att främja en gemensam organisationskultur som kan förmedla 
företagets värderingar och förväntningar till konsulterna. 
 
 

4.4.6 Kampen mot klockan 
 
Olofsdotter (2006:23f) menar att det finns svårigheter för ledare i bemanningsbranschen 
att hinna utföra alla arbetsuppgifter av olika slag i en bransch som bygger på att ge snabb 
service. Det gäller för ledaren att snabbt matcha lämpliga konsulter med nya uppdrag som 
kommer in. Samtidigt gäller det för ledaren att upprätthålla relationer med såväl 
kundföretag som de egna konsulterna. Personalansvarig på Företaget Bemanning 
uppmärksammar denna problematik och menar att han har ett stort ansvar gentemot två 
parter, konsulter och kundföretag. 
 

Vi är ju ett serviceföretag både mot våra anställda och mot kunder. Det gäller ju liksom att bevara 
dom och sköta det på ett bra sätt. 

 
Personalansvarig anser att kontakten med personalen och möjlighet att stötta dem är en 
viktig del av arbetet.  De senaste åren har Företaget Bemanning expanderat väldigt snabbt 
och det har inte funnits tid till detta i den utsträckning personalansvarig skulle önska. 
Personalansvarig är i nuläget ansvarig för ungefär 140 konsulter som är utplacerade på 
cirka 30 kundföretag. Kontakten mellan personalansvarig och konsulter är i dagsläget till 
stor del behovsanpassad. Vi uppfattar det som att personalansvarig på grund av tidsbrist i 
viss mån känner sig otillräcklig när det gäller att tillhandahålla det stöd han skulle önska. 
Personalansvarig anser att detta till stor del beror på den stora arbetsbördan som 
expansionen medfört.  
 

Allt faller tillbaka på i stund och sistom att vi har växt som vi har gjort och att vi har en annan bas 
att stå på, organisationen behöver förändras för att vi ska bli ännu bättre. 

 
Några av konsulterna sätter behovet av kontakt i förhållande till hur de upplever 
personalansvariges arbetsbelastning. Vi får uppfattningen att personalansvarig endast 
kontaktas när det verkligen är nödvändigt. Det finns dock ett förtroende för att 
personalansvarig ställer upp om konsulterna behöver stöd. 
 

Han är ju väldigt upptagen för han har ju så himla mycket att göra med nytt folk överallt och så. Så 
det får man ju ha förståelse för att chefen inte kan gå och glo på en varenda dag liksom. Men han 
finns ju där om man behöver någon hjälp. 
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Utifrån detta menar vi att konsulterna kan bli mer återhållsamma med att söka kontakt på 
grund av att de upplever att personalansvarig har mycket att göra. Rent generellt uppger 
konsulterna att de främst söker kontakt vid frågor som berör praktiska funderingar, såsom 
lön, arbetskläder eller vid sjukdom. Vi menar att det finns en risk för att det främst är vid 
behov av instrumentellt och informativt stöd som konsulterna söker sig till 
personalansvarig. 
 
Konsulterna upplever sig till viss del ha personlig kontakt med personalansvarig. 
Personlig kontakt kan härledas till emotionellt stöd som handlar om empati, lyssnande 
och omtanke (House 1981:24f). Denna typ av kontakt upplevs dock som ganska 
begränsad, men ändå tillräcklig. 
 

 Det är väl ja det skulle kanske kunna vara mer personligt, men det är dom vet ju vad jag heter och 
vet vem jag är och såna saker. 

 
Vi menar att den behovsstyrda kontakten som finns idag till stor del bygger på 
tillgänglighet och tillit. Företaget Bemanning förmedlar ut till konsulterna att de finns där 
i alla lägen och en förutsättning för detta är att ha en familjär och tillåtande stämning. Vi 
ser att personalansvarig arbetar för att ha ett öppet klimat där konsulterna kan känna tillit 
och förtroende.  
 

Man är ju ganska lätt att ha att göra med…vi är ju inte såhär högtravande om man säger så liksom, 
utan försöker vara ödmjuka och ha bra kontakt. 

 
Vi uppfattar att konsulterna känner att stöd finns tillgängligt från personalansvarigs håll 
när de behöver det. Dock kan vi tänka oss att tillgängligheten upplevs som något 
begränsad eftersom konsulterna upplever att personalansvarig har mycket att göra. Detta 
kan begränsa kontakten på så vis att de främst söker kontakt när det verkligen behövs, då 
oftast i samband med praktiska göromål. Upplevelsen av att personalansvarig har ont om 
tid kan vi tänka oss leder till att konsulterna sätter det emotionella stödet i andra hand då 
detta inte söks i samma utsträckning som exempelvis informativt stöd.  
 
Personalansvarig har uppmärksammat att det har blivit svårare med kontakten nu när 
företaget har växt som det har gjort och inser att det sätt man arbetar med idag kan 
förbättras. Personalansvarig skulle vilja ha mer personlig kontakt och göra fler besök på 
kundföretagen. 
 

Jag personligen själv skulle kanske vilja vara mer en person som mer kunde åka runt och besöka 
och ha den personliga kontakten, men sen är det ju alltid en avvägning att hur mycket ska man 
vara ute på företagen och inne i företagen… 

 
Citatet visar även på att det till viss del är upp till kundföretagen hur mycket kontakt som 
är lagom. Vi tänker oss även att personalansvarig här förhåller sig till att för mycket 
kontakt kan upplevas som kontroll gentemot konsulterna. Att personalansvarig förhåller 
sig till detta menar vi beror på att denne inte vill riskera att konsulterna upplever stödet 
som en negativ kontrollmekanism. Vi uppfattar att konsulterna i nuläget upplever att 
stödet ligger på en bra nivå och de känner inte att den kontakten som finns idag syftar till 
att i allt för stor utsträckning kontrollera deras arbete.  
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Aronsson och Karlsson (2001:20ff) menar att tillit är någonting som tar vid där kontroll 
slutar. I det här fallet finns det inget utpräglat kontrollsystem från Företaget Bemanning 
gentemot konsulterna. Vi kan dock tänka oss att kontrollen finns i dialogen mellan 
kundföretaget och Företaget Bemanning. Men i den direkta relationen mellan 
personalansvarig och konsult menar vi snarare att det finns en ömsesidig tillit som 
ersätter behovet av utpräglade kontrollsystem och som kan fungera som ett riktmärke för 
konsulterna i deras arbete. Vi menar att det, eftersom kontakten bygger mycket på tillit, 
finns ett förtroende mellan personalansvarig och konsult som ser till att båda parterna 
lever upp till de förväntningar de har på varandra.  
 
Isaksson (2001:177ff) nämner det psykologiska kontraktet som något som innehåller de 
förväntningar arbetstagaren och arbetsgivaren har på varandra. Hon menar vidare att 
konsulter ofta har förväntningar på bra placeringar, uppföljning, kompetensutveckling 
och stöd. Konsulterna känner en trygghet i de placeringar de får och har förtroende för att 
personalansvarig skulle hjälpa dem att byta uppdrag om de inte trivs. Konsulterna 
upplever inte att det finns någon organiserad form för uppföljning, men känner sig ändå 
nöjda med den feedback de får från Företaget Bemanning. Konsulterna har möjlighet till 
kompetensutveckling i det dagliga arbetet och byte av uppdrag ses som en möjlighet att 
utvecklas. De känner även att de får tillräckligt med stöd och att personalansvarig bryr sig 
om dem. 
 

Dom vad heter det bagatelliserar aldrig någonting man säger utan dom tar liksom alla eventuella 
problem som man skulle ha, det tar dom verkligen på största allvar. 

 
Överlag menar vi att konsulterna känner tillit för personalansvarig. Denna tillit återfinns 
även i konsulternas resonemang kring anställningstrygghet. Även då konsulterna inte har 
en tillsvidareanställning känner de en trygghet och tilltro till att de ska få stanna kvar 
inom Företaget Bemanning. Kontakten med personalansvarig bidrar i det här fallet till att 
konsulterna känner en trygghet i sin anställning även då denna inte rent formellt varit en 
tillsvidareanställning. 
 

Ja, fast jag har aldrig känt oro att bli uppsagd. Det var bara liksom första perioden, första halvåret 
innan jag lärde känna VD:n och personalansvarig och prata med dom och prata med dom på 
jobbet. 

 
Det här menar vi är ett exempel på när det psykologiska kontraktet är viktigare än det 
formella. Isaksson (2001:177ff) menar att utökade förväntningar utöver rent 
transaktionella inslag som exempelvis lön leder till ökad motivation och lojalitet.  Vi 
menar i det här sammanhanget att personalansvarig och konsulternas förväntningar på 
varandra uppfylls, det råder en balans i det psykologiska kontraktet. Personalansvarig 
erbjuder konsulterna bra arbetsvillkor, bland annat möjlighet till kompetensutveckling, 
och får i gengäld motiverade och lojala konsulter som representerar Företaget Bemanning 
på ett tillfredsställande sätt.  
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att ge en övergripande sammanfattning av resultatanalysen. Vi 
knyter samman de olika variablerna i Karaseks modell för att sätta socialt stöd i relation 
till konsulternas övriga arbetssituation. Vi för även ett resonemang kring de olika 
dimensionerna av socialt stöd. Vi kommer även att föra ett resonemang kring valda delar 
av resultatet samt delge Företaget Bemanning några tankar inför framtiden.  
 
 

5.1 Sammanfattning 
 
Respondenterna har överlag förhållandevis höga arbetskrav och relativt hög egenkontroll. 
Detta gör att vi anser att de utifrån sina upplevelser av arbetssituationen bör befinna sig 
inom kategorin aktiva arbeten. Att konsulterna har aktiva arbeten innebär att det finns en 
balans mellan arbetskrav och egenkontroll. Eftersom de dessutom upplever sig ha gott 
socialt stöd kan deras arbeten benämnas aktiva kollektiva arbeten (Eriksson & Larsson 
2002:133ff). Det sociala stödet tillhandahålls från olika håll, dels från personalansvarig 
men även personer på kundföretagen är en viktig del av detta. Vi ser det som att det är i 
relationen mellan Företaget Bemanning och kundföretagen som arbetskraven definieras 
och som egenkontrollen möjliggörs. Konsulterna ges utrymme för egenkontroll och har 
därigenom möjlighet att påverka sin arbetssituation.  
 
Isaksson och Bellaagh (1999b:20) tar upp problematiken med att stötta personal som inte 
befinner sig på samma arbetsplats som den som ska tillgodose stödet. Bristande tid och 
det faktum att personalansvarig och konsulter inte träffas dagligen kan innebära 
svårigheter för personalansvarig. Personalansvarig på Företaget Bemanning är väl 
medveten om dessa svårigheter och arbetar för att hantera dem. Han upplever dock brist 
på tid som ett problem och hans bild av sin roll stämmer väl överens med Olofsdotters 
(2006:23f) resonemang om ledare i bemanningsbranschen. Personalansvarig tar precis 
som Olofsdotter upp den komplexa roll det innebär att ha såväl personalansvar, 
försäljningsansvar och ansvar för utveckling av relationer till såväl konsulter som 
kundföretag.  
 
House (1981:91ff) menar att ledaren bör tillgodose alla fyra dimensioner av socialt stöd; 
informativt, instrumentellt, emotionellt och värderande. Utifrån intervjun med 
personalansvarig kan vi se att denne upplever sig tillgodose konsulternas behov av 
instrumentellt-, informativt- och värderande stöd. Personalansvarig betonar att han skulle 
kunna bli bättre på att ha mer personlig kontakt, i nuläget uppfattar vi att denne känner 
sig lite otillräcklig vad det gäller att tillhandahålla det emotionella stödet. Detta beror till 
stor del på att företaget expanderat och tidsbrist har lett till begränsade möjligheter till 
personlig kontakt.  
 
Konsulterna känner sig överlag nöjda med kontakten med personalansvarig och anser att 
den är tillräcklig. Utifrån deras upplevelse av socialt stöd får vi dock uppfattningen att 
vissa delar av det sociala stödet tillhandahålls mer än andra. Konsulterna uppger att de 
främst har kontakt med personalansvarig när det gäller praktiska göromål. Det kan 
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exempelvis handla om byte eller förlängning av uppdrag men även frågor om lön och 
arbetskläder. Utifrån detta tänker vi oss att det främst är behovet av informativt och 
instrumentellt stöd som tillgodoses. Även det värderande stödet tillgodoses i och med att 
konsulterna upplever att de får tillräckligt med feedback från personalansvarig. Är det 
dock något som de skulle vilja ha lite mer av så är det personlig kontakt, detta stämmer 
väl överens med personalansvariges bild av vilket stöd han i dagsläget har möjlighet att 
ge. Konsulterna upplever ändå inte att det råder brist på emotionellt stöd utan menar 
snarare att det skulle kunna finnas fördelar med mer personlig kontakt. Det handlar inte 
om att den kontakt som de får idag är bristfällig utan snarare att de skulle vilja ha någon 
sorts kontinuitet i kontakten. Exempelvis ser de fördelar med att ha utvecklingssamtal 
eller någon annan form av uppföljning. Som vi ser det handlar det om att få tillfälle att 
sitta ner och prata om den egna arbetssituationen och om framtida mål.  
 
Något som vi anser har varit genomgående vad det gäller kontakten mellan 
personalansvarig och konsult är att den bygger mycket på tillit och tillgänglighet.  
Eftersom det inte finns något utpräglat kontrollsystem i kontakten mellan Företaget 
Bemanning och konsult blir tillit ett viktigt redskap för att ge konsulten riktlinjer i arbetet. 
Tilliten möjliggör exempelvis egenkontroll, lojalitet, trygghet och trivsel. 
Personalansvarig arbetar för att skapa ett öppet klimat där båda parter kan känna 
förtroende för varandra. Konsulterna känner en trygghet i att personalansvarig finns där 
när de behöver stöd och de känner att alla problem tas på allvar.  
 
 

5.2 Socialt stöd i ett vidare sammanhang 
 
Tillit menar vi även återfinns i relationen mellan konsult och kundföretag. Vi kan se att 
konsulterna förutom från personalansvarig även får socialt stöd från kundföretagen. 
Kontakten med arbetskamrater och chefer på kundföretagen betonas av konsulterna som 
mycket viktig. Detta är något som vi anser anmärkningsvärt då tidigare forskning 
(Isaksson & Bellaagh 1999a:253) visat  att konsulter ofta upplever en brist på kontinuitet 
i kontakten med arbetskamrater. Varför är denna kontakt med kundföretagen så viktig för 
våra respondenter? Det kan förvisso bero på att uppdragens längd möjliggör kontinuitet i 
relationerna, men förklaringen kan gå djupare än så. Vi har reflekterat över om tilliten 
kan härledas till relationen mellan Företaget Bemanning och kundföretagen. En anledning 
till att vi reflekterat över detta är att Företaget Bemanning växt fram ur ett 
nätverkssamarbete. Nätverksprincipen lever kvar än idag och nätverket har med hjälp av 
Företaget Bemanning utökats. Företagets nära relation med kundföretagen betonas av 
såväl personalansvarig som övriga respondenter. En grundläggande princip för att ingå i 
ett nätverk är att det finns tillit. Svensson et al. (2001:113ff) för ett resonemang kring 
nätverkets betydelse och tar då bland annat upp att ett nätverkssamarbete måste vila på en 
stabil grund som bygger på bland annat tillit. Tillit handlar i det här sammanhanget om 
trygghet i relationerna, att parterna i nätverket känner förtroende för varandra. I det här 
fallet får vi uppfattningen att alla parter i nätverket (se figur 3) ser fördelarna med att 
samarbeta och vårda relationerna i nätverket.  
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Figur 3 Tillit i nätverk 
 
 
Det finns ett intresse hos alla parter i nätverket att upprätthålla tilliten i relationerna till 
varandra. Kundföretagen önskar bibehålla en god relation till Företaget Bemanning för att 
kunna räkna med att snabbt få kompetent personal på plats vid behov. Företaget 
Bemanning är mån om att upprätthålla en god relation till sina kunder för att kunna 
bedriva sin verksamhet. I det ursprungliga nätverket innan Företaget Bemanning bildades 
lånade företag personal direkt av varandra, vi tänker oss att detta samarbete fordrar tillit 
mellan företagen. Vi menar att denna tillit kvarstår än idag även om Företaget Bemanning 
administrerar personaluthyrningen. I och med att konsulterna flyttar mellan olika 
kundföretag bidrar de olika nätverksföretagen till konsulternas kompetensutveckling i det 
dagliga arbetet och samtliga har nytta av att konsulterna ständigt vidgar sin kompetens. 
 
Som det tidigare framkommit i denna undersökning är tillit viktigt i relationen mellan 
personalansvarig på Företaget Bemanning och konsult. Eftersom de inte träffas varje dag 
och eftersom det inte finns något utpräglat kontrollsystem menar vi att tilliten blir väldigt 
central i relationen. Det finns ett förtroende mellan parterna som gör att de lever upp till 
varandras förväntningar.  
 
Vi menar även att konsulten har ett betydelsefullt nätverk ute på kundföretaget. Det finns 
fördelar för konsulten att etablera goda relationer till ledning och arbetskamrater på 
kundföretagen. Vi ser att konsulterna i den här undersökningen upplever dessa relationer 
som viktiga för det sociala stödet. I och med Företaget Bemanning och kundföretagens 
nära kontakt finns en god grund för tillit mellan konsulten och ledning. Från ledningens 
sida kan vi tänka oss att det finns ett intresse att se till att konsulten trivs för att bibehålla 
dennes kompetens inom företaget. Flera kundföretag hyr in en betydande del av sin 
personalstyrka från Företaget Bemanning och är beroende av dessa för att kunna hålla 
igång produktionen. Vi menar vidare att det finns en acceptans i kulturen på 
kundföretagen som gör att konsulterna inte upplevs som något hot av arbetskamraterna 
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utan snarare som ”en i gänget”. Vi tänker oss att det finns ett förtroende för att de 
konsulter som hyrs in vill hjälpa till och göra ett bra arbete.   
 
Om vi hade genomfört den här studien idag, med bakgrund vad vi nu vet, hade vi 
förmodligen lagt större fokus på nätverkets betydelse. Detta eftersom vi kan tänka oss att 
det finns mycket tillit och trygghet i nätverksstrukturen som bidrar till konsulternas 
välbefinnande och därigenom konsulternas upplevelse av socialt stöd. 
 
 

5.3 Rekommendationer 
 
Syftet med vår studie var att ta reda på hur personalansvarig på Företaget Bemanning 
arbetar med att tillhanda socialt stöd, samt hur några konsulter upplever detta. Syftet var 
även att jämföra huruvida personalansvariges bild av det sociala stödet stämmer överens 
med konsulternas upplevelser. Studien har visat att personalansvariges och konsulternas 
uppfattning om det sociala stödet stämmer relativt väl överens. Personalansvarig anser att 
det är viktigt att stötta sina konsulter men känner sig av tidsmässiga skäl något 
otillräcklig. Han skulle önska att det fanns utrymme för mer personlig kontakt. 
Konsulterna känner sig dock nöjda med det stöd de får men även de ser fördelar med att 
ha lite mer personlig kontakt. 
 
Vi anser att efterfrågan på mer personlig kontakt handlar om att skapa mer kontinuitet i 
relationen mellan konsult och personalansvarig. Ett sätt att skapa mer kontinuitet i 
kontakten menar vi exempelvis kan vara att införa utvecklingssamtal. Att införa 
utvecklingssamtal kan ingå som en del av det systematiska arbetsmiljöarbete som är 
lagstadgat och vi ser även att utvecklingssamtal skulle fylla flera viktiga funktioner. Det 
skulle skapa mer regelbunden personlig kontakt mellan personalansvarig och konsulter 
samt skapa gynnsamma förutsättningar vad det gäller matchning. Regelbunden dialog 
med konsulterna menar vi kan ge bra förutsättningar för Företaget Bemanning att se vad 
konsulterna kan, hur de utvecklas och vad de har för framtida önskemål. Detta kan vara 
nyttig information för att göra lyckade placeringar på kundföretagen. Att konsulten får 
möjlighet att sätta sig ner och diskutera trivsel, framtida mål och annat som berör 
arbetssituationen kan ha positiva effekter för såväl konsult som Företaget Bemanning. 
För konsulten skulle utvecklingssamtalet kunna fungera som ett stöd och en möjlighet att 
tänka mer långsiktigt vad det gäller framtida uppdrag. Detta kan även få positiva effekter 
för arbetsgivaren som önskar hålla kvar konsulterna i företaget. Att från 
personalansvariges håll tydliggöra utvecklingsmöjligheter och ge konsulterna möjlighet 
att diskutera sina framtidsplaner kan bidra till att göra Företaget Bemanning till en ännu 
attraktivare arbetsgivare.  
 
Vi menar att det kan finnas fördelar med att systematisera kontakten med konsulterna. 
Detta eftersom företaget har växt kraftigt och vi menar att det behovsanpassade 
arbetssättet som tillämpas idag blir svårare i ett större företag. Personalansvarig betonar 
själv att det då företaget växt finns ett behov av förändring i organisationen för att 
möjliggöra ännu bättre kontakt med konsulterna. Vi kan se införandet av kontaktpersoner 

 36



på vissa företag som ett steg mot ett mer systematiskt arbetssätt. Dessa kan fungera som 
en förlängd arm mellan personalansvarig och konsulterna. Att fortsätta arbetet med 
kontaktpersoner och utöka detta till att omfatta fler arbetsplatser anser vi kan vara ett led i 
en eventuell fortsatt systematisering. Systematisering av denna typ som Företaget 
Bemanning redan påbörjat kan fungera som extra stöd för konsulterna samtidigt som det 
fungerar som en avlastning för personalansvarig. 
 
Personalansvarig upplever i nuläget att tidsbrist sätter gränser för hur mycket kontakt 
denne har möjlighet att ha med konsulterna. Även konsulterna uppfattar att 
personalansvarig har mycket att göra. Detta menar vi kan göra konsulter mer 
återhållsamma vad det gäller att söka kontrakt. Eftersom både personalansvarig och 
konsulter upplever att personalansvarig har mycket att göra krävs troligen större insatser 
än att införa kontaktpersoner för att underlätta denna arbetsbelastning. Personalansvarig 
är i dagsläget ansvarig för cirka 140 konsulter. Olofsdotter (2006:15) menar att redan 100 
konsulter är för många för att kunna upprätthålla en personlig kontakt med samtliga 
konsulter. För att möjliggöra en systematisering av kontakten och därigenom sättet på 
vilket socialt stöd tillhandahålls kanske det är nödvändigt att utöka personalfunktionen 
med ytterligare personal. Detta för att öka känslan av tillräcklighet för personalansvarig 
och känslan av tillgänglighet för konsulterna.   
 
Då vi genomfört en kvalitativ studie kan vi inte dra några generella slutsatser ur vårt 
material. Vi kan alltså bara uttala oss om våra respondenters upplevelse av socialt stöd. 
Samtliga respondenter upplever sig ha relativt hög egenkontroll, höga arbetskrav samt 
gott socialt stöd. Att respondenterna har en relativt samstämmig bild av socialt stöd 
menar vi skulle kunna härledas till att de alla har aktiva kollektiva arbeten. Vi kan 
spekulera i om upplevelsen av stöd ser likadan ut för de konsulter på Företaget 
Bemanning vars arbetssituation ser annorlunda ut. Vi kan tänka oss att exempelvis de 
med lägre grad av egenkontroll i kombination med höga krav kan ha ett annat större 
behov av socialt stöd än de med aktiva arbeten. En koppling kan göras till Karaseks 
modell där stödet anses extra viktigt i dessa arbeten, då det kan underlätta en annars 
påfrestande arbetssituation. För att få en övergripande bild av samtliga konsulters 
upplevelse av socialt stöd och vilka behov som finns kan vi rekommendera Företaget 
Bemanning att genomföra en totalundersökning. Utifrån vår studie kan exempelvis en 
enkät utformas för att ge en mer komplett bild av situationen.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide personalansvarig 
 
Bakgrundsdata 
 

- Ålder 
- Tidigare anställningar, utbildning 
- Anställningstid 
- Berätta lite om företaget 
- Hur många medarbetare ansvarar du för? 

 
Information 
 

- Hur introduceras nyanställd personal? 
 

- På vilket sätt förmedlas information till den uthyrda personalen?  
 
Kontakt 
 

- Hur sker kontakten mellan uthyrd och personalansvarig? ( regelbundet?) Finns det 
rutiner för detta? 

 
- Vad får du för respons när du tar kontakt? 

 
- Är det möjligt att skapa personlig kontakt med uthyrd personal? 

 
- Upplever du ofta att personal kontaktar dig/er på bemanningsföretaget om det 

uppstår problem med arbetsuppgifter? 
 
- Upplever du ofta att personal kontaktar dig/er på bemanningsföretaget om det 

uppstår konflikter eller personliga problem i arbetet? 
 

- Anser du att du hinner hålla kontakt med den uthyrda personalen i den 
utsträckning som du önskar? 

 
- Upplever du att den uthyrda personalen skulle önska mer kontakt än den som 

erbjuds idag? (Exempelvis fler besök)  
 

- Rapporteras närvaro till er från den uthyrdes värdföretag? 
 

 
Problemlösning 

- Hur agerar ni om företaget som anlitat er inte är nöjda?  
 
- Vad händer om uthyrd personal inte trivs på tilldelad arbetsplats? 



Feedback  
- Känner du att du har möjlighet att ge feedback på utfört arbete? Hur? 
 
- Förekommer utvecklingssamtal? 

 
- Har ni några system för att uppmärksamma goda prestationer? 

 
- Anordnas gemensamma personalaktiviteter? ( syftet?) 

 
Övrigt 

- Anser du att personalarbete på ett bemanningsföretag ställer andra krav på dig 
jämfört med om du arbetat som personalansvarig på ett traditionellt företag? 

 
- Anser du att ni arbetar systematiskt för att ge socialt stöd till den uthyrda 

personalen? 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide konsult 
 
Bakgrundsdata 
- Ålder 
- Civilstånd 
- Nuvarande anställning, anställningsform 
- Anställningstid 
- Antal uppdrag (senaste halvåret) 
- Tidigare anställningar 
- Hur trivs du med att vara konsult? 
 
 
Sociala kontakter 

- Hur känns det att ofta byta arbetskamrater? 
- Är det viktigt att lära känna de som arbetar på kundföretaget? 

      -     Finns det tillgång till kontaktpersoner på de olika kundföretagen? 
 
 
Arbetskrav 

- Hur tycker du de placeringar du får motsvarar din kompetens? 
- Får du rimligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna? 
- Har du fått några fysiska problem till följd av ditt arbete? 

 
 
Egenkontroll 

- Har du möjlighet att välja dina egna uppdrag? 
- Har du möjlighet att påverka upplägget av dina arbetsuppgifter? 
- Lär du dig nya saker i ditt arbete? 

 
 
Socialt stöd 
Emotionellt 

- Hur sker kontakten mellan dig och den personalansvarige på 
bemanningsföretaget? Regelbunden? Tillräcklig? 

- Hur upplever du kontakten med personalansvarig? 
- Känner du att personalansvarig ”vet vem du är” och bryr sig om dig? 

 
Informativt 

- Vilken introduktion fick du som nyanställd? Hur upplevde du denna? 
- På vilket sätt förmedlas information från bemanningsföretaget? (Telefon, möten, 

e-mail, gemensamma informationsmöten etc.) 



Instrumentellt 
- Vad gör du om du stöter på problem?  
- Vid vilka tillfällen kontaktar du personalansvarig? (Arbetsuppgifter, konflikter, 

personliga problem) Varför? 
- Har det hänt att du inte trivts på ett kundföretag? Hur hanterade du detta?  
- Vad händer om kundföretaget utvidgar din tjänst? 

 
Värderande 

- Får du feedback på ditt arbete från personalansvarig på bemanningsföretaget? 
(Hur? Vad skulle du önska?) 

- Känner du att du får uppskattning från bemanningsföretaget? 
- Förekommer det utvecklingssamtal? (möjlighet/kontroll) Önskas det? 

 
Stress 

- Känner du dig stressad i ditt arbete? Ber du om hjälp i stressade situationer? 



Bilaga 3  
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Vi är två studenter vid Karlstads universitet som studerar till personalvetare. Vi håller på 
med en c-uppsats inom ämnet Arbetsvetenskap. Vi är intresserade av att studera 
relationen och kontakten mellan personalansvarig och uthyrda konsulter. Studien kommer 
bland annat beröra introduktion, information och stöttning i det dagliga arbetet. Detta 
intresserar oss som blivande personalvetare eftersom bemanningsbranschen är på 
framfart och eftersom arbetsförhållandena för de anställda på flera sätt skiljer sig från att 
ha ett stationärt arbete.  
 
Vi är nyfikna på och intresserade av dina upplevelser av att arbeta som konsult. Vår 
förhoppning är att vi ska kunna presentera ett resultat som kan komma 
bemanningsbranschen till nytta. Deltagande i undersökningen är frivilligt, som 
respondent har du även rätt att avbryta din medverkan. Alla uppgifter kommer att 
behandlas konfidentiellt och anonymitet garanteras. 
 
Vi är väldigt tacksamma att du vill delta i undersökningen. Om du har några frågor eller 
vill tillägga något efter intervjun, kontakta oss gärna. 
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
 
 
………………………………….                                     …..…………………………….. 
Martina Mårtensson                                                           Annelie Tåhlin 
 
 
 
 
 
 
Vi kan nås på följande sätt; 
 
Martina Mårtensson 
070-4802361 
martmart02@student.kau.se
 
Annelie Tåhlin 
073-6168353 
annetahl01@student.kau.se  
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