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Sammanfattning 
 

Flexibilitet är ett ledord på svensk arbetsmarknad. Flexibiliteten återfinns i anställningsformer 

och i organisationers behov av effektivisering av ekonomi, personal och produktion Beman-

ningsföretagsanställningar är något som allt fler organisationer använder sig av för att skapa 

flexibilitet och tillsätta vakanta tjänster. Att arbeta som bemanningsföretagsanställd innebär 

att den anställde inte utför sina arbetsuppgifter i arbetsgivaren organisation. Denna studies 

syfte är att undersöka erfarenheterna av att vara anställd av bemanningsföretag. Till syftet hör 

även studiens frågeställningar: 

 

1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns i att arbeta som bemanningsföretagsanställd 

personal hos ett kundföretag. 

2. Vilken funktion fyller bemanningsföretagen för arbetstagarna på den svenska arbets-

marknaden? 

3. Vilka blir konsekvenserna av bemanningsföretagens tillväxt på arbetsmarknaden? 

Studien är genomförd genom intervjuer med bemanningsföretagsanställda samt av statistisk 

över bemanningsföretagen. Intervjuerna visade att fördelarna med bemanningsföretagsan-

ställningar i första hand utgörs av möjligheterna att utveckla sin kompetens. Anställningsfor-

men sågs också som en potentiell väg ut på arbetsmarknaden för den som är nyexaminerad 

student. Nackdelar med anställningsformen utgjordes i första hand av orättvisor gällande an-

ställningsavtal samt en trepartsrelation. Bemanningsföretagen fyller en funktion för att till-

fredsställa organisationer behov av flexibilitet genom bemanning av tjänster. Konsekvenserna 

av bemanningsföretagens tillväxt kan härledas till den arbetsmarknadspolitik som föreligger 

på arbetsmarknaden idag. Privatiseringar av den offentliga sektorn återfinns inom flera av 

dess områden som en effekt av de nyliberalistiska strömningar som råder i Sverige. 

 

Nyckelord: Flexibilitet, arbetsmarknad, bemanningsföretagsanställningar, arbetslinjen 

 

 



 

  

Abstract 
 

Flexibility is the catchphrase of the Swedish labor market. The flexibility contained in forms 

of employment and the needs of the streamlining of the finance, human resources and produc-

tion agency employment is something that more and more organizations use to fill their va-

cancies and make the organizations more flexible. To work as an agency employee means that 

the employee doesn’t work in the employer organization. This studies aims to examine the 

experience of being an agency employed worker. The research questions of this study are as 

following: 

 

1. What are the advantages and disadvantages of working that agency staff at a customer 

site? 

2. The function fills the temporary workers on the Swedish labor market? 

3. What are the consequences of staffing business growth in the labor market? 

 

The study was conducted through interviews with agency staff and statistical over the tempo-

rary sector. The interviews showed that the benefits of agency posts in the first instance are 

made up of opportunities to develop their skills. Employment was seen as a potential way to 

the labor market for qualified general student or unemployed. Disadvantages of employment 

consisted primarily of the injustices of the current contracts of employment and the tripartite 

relationship. Temporary work agencies performing duties in order to satisfy organizations 

flexibility are existing manning of the services. The consequences of staffing business growth 

can be seen in the light of the politics that rules the labor market. The privatization of the pub-

lic sector is found in several of its areas as an effect of the neo-liberal trends prevailing in 

Sweden. 

 

Keywords: flexibility, employment, agency work, Swedish working line
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1. Inledning  
Sedan 1990- talet har de privata bemanningsföretagen blivit allt större aktörer på den svenska 

arbetsmarknaden (Glavå, Mats 2006). Det tidigare arbetsförmedlingsmonopolet har konkur-

rensutsatts av fler privatägda bemanningsföretag. Genom bemanningsföretagsanställningar 

kan företag och organisationer hantera konjunkturförändringar och arbetsstoppar på ett mer 

flexibelt sätt. Flexibilitet är ett begrepp som kan användas för att beskriva hur en aktör anpas-

sar sig för att tillfredsställa behov hos en annan aktör (Olofsdotter, 2008). Flexibiliteten i or-

ganisationer uppfattas ofta som en förutsättning för att kunna tillmötesgå den globala konkur-

renskraften. Bemanningsföretagen skapar stora kundsamlingar både företags- och bransch-

mässig. De har således större möjlighet att göra sin verksamhet flexibel och anpassningsbar 

efter de behov som efterfrågas på arbetsmarknaden och är även mindre känsliga vid konjunk-

turförändringar. Från första början var bemanningsföretag en funktion främst för uthyrning av 

specifika tjänster men kan nu återfinnas inom nästintill alla yrkesområden. För kundföretagen 

innebär bemanningsföretagsanställningar en större och bredare marknadsanpassad effektivitet 

gällande anställningar och kostnader. Bemanningsföretagens uppkomst diskuteras många 

gånger som att det skulle vara ett hot mot svensk arbetsmarknads - och socialpolitik där fasta 

arbeten är det starkaste fundamentet till den svenska välfärden (Glavå, 2006). 

Bemanningsföretagsanställningar är en allt vanligare anställningsform och att arbeta som be-

manningsföretagsanställd ställer nya krav på individen. En viktig egenskap på dagens arbets-

marknad är att människor förväntas var flexibla för att kunna arbeta i olika uppdrag (Sennett, 

Richard 1999). Bemanningsföretagen kan fungera som ett redskap för att uppnå denna flexibi-

litet.  Bemanningsföretagsanställda ökar sitt individuella värde som arbetstagare på arbets-

marknaden genom referenser och erfarenheter från olika projektanställningar i kundföretag 

(Giddens, Anthony 2007). För den enskilde utgörs fördelarna av att vara bemanningsföretags-

anställd av den kreativitet som den anställde kan ha i fråga om att forma sin egen karriär. De 

negativa aspekterna utgörs av att organisationer lättare kan missbruka kraven på flexibiliteten 

genom att försämra anställningstryggheten för människorna. Detta skulle i sin tur kunna tän-

kas påverka bland annat den anställdes känsla av anställningstrygghet (Ibid. 2007).  

Arbetsförmedlingen är en statligt ägd organisation och många gånger menad som en trög by-

råkrati (Ahrne, Roman & Franzén, 2003). Arbetsförmedlingens uppdrag är politiskt styrt och 

utformas av regering och riksdag och fastställs genom gällande förordning 

(www.arbetsformedlingen.se). Detta till skillnad från bemanningsföretagen vars arbetsför-

medlingstjänster är vinstdrivande och privatägda. Bemanningsföretagen styrs således inte av 

politiska intressen och förordningar vilket ger dem större frihet att agera efter marknadens 

efterfrågan (Giddens, 2007). Den största skillnaden mellan den statliga arbetsförmedlingen 

och bemanningsföretagen är att bemanningsföretagen har fullt arbetsgivaransvar för sina an-

ställda. Skillnaderna utgörs även av det affärsmässiga förfarandet av rekrytering och tillsätt-

ningar där bemanningsföretagen säljer sina tjänster och förhandlar om priser beroende av 

kundens betalningsförmåga (Olofsdotter, Gunilla 2008).  Arbetsförmedlingens främsta mål är 

att arbeta för att arbetsmarknadens processer ska bli bättre. Till detta räknas att matcha arbets-

kraft med arbetsgivare, stödja och underlätta för människor som inte är aktiva på arbetsmark-

http://www.arbetsformedlingen.se/
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naden samt öka den fasta sysselsättningen långsiktigt. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår 

även att verksamheten skall vara utformad så att den sköts på ett rättsäkert, enhetligt och ef-

fektivt sätt. Dessutom skall alla tjänster och service inom arbetsförmedlingen vara likvärdiga i 

hela landet. Arbetsförmedlingen skall heller inte bidra till att snedfördela konkurrensen på 

marknaden såvida det inte är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd (www.arbetsformedlingen.se). 

Arbets – och kompetenslinjen är en del av den svenska arbetsmarknadspolitiken och finns 

infogad i arbetslöshetsförsäkringen samt i den svenska arbetsförmedlingens funktion. De so-

ciala rättigheterna för Svenska medborgare ligger inom det svenska socialförsäkringssyste-

met. Detta är en arbets -och- kompetenslinje som baseras på medborgarens medverkan av 

förvärvsarbete (Ahrne m.fl. 2003).  

  

http://www.arbetsformedlingen.se/
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1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka arbetsvillkoren för bemanningsföretagsanställda.  

1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns i att arbeta som bemanningsföretagsanställd 

personal hos ett kundföretag.  

2. Vilken funktion fyller bemanningsföretagen för arbetstagarna och den svenska arbets-

marknaden? 

3. Vilka konsekvenser medför bemanningsföretagens på arbetsmarknaden?  

 

1.1.1 Studiens avgränsningar  

I denna studie behandlas inte kundföretagsperspektivet och således inte heller deras åsikter 

och erfarenheter av att hyra in personal. Inte heller bemanningsföretagsperspektivet är beskri-

vet i någon större omfattning.  Studien kan inte heller sägas behandla alla sektorer av beman-

ningsföretag. I denna studie är främst de anställda i bemanningsföretag upplevelse studerad. 

En geografisk avgränsning är även gjord gällande de informanter som uteslutande är anställda 

i Norrbotten. Därför kan studiens resultat inte heller sägas vara generellt gällande för hela 

landet.   

 

1.1.2 Disposition  

Studien inleds med en redogörelse av bemanningsföretagens utformning. I denna redogörelse 

återfinns även statistik som beskriver bemanningsföretagens arbetstagare samt utveckling. 

Därefter kommer en beskrivning av hur den statliga arbetsförmedlingen är inrättad samt hur 

statliga organisationer utvecklas. Det teoretiska ramverket är sedan beskrivet följt av metod-

delen som även innefattar hur jag beaktat etiska frågor. Efter metoddelen följer den empiriska 

analysen och efter detta en diskussion där studien knyter samman det empiriska materialet 

med det teoretiska ramverket. Sedan följer en kritisk granskning av studien, dess begräns-

ningar samt ett avsnitt där studiens validitet och reliabilitet diskuteras. Sist i studien är förslag 

på fortsatt forskning diskuterat utifrån nya aspekter som framkommit i denna studie.  
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2. Bemanningsföretagen – en beskrivning   

2.1 Bemanningsföretag  
I Sverige arbetar bemanningsföretagen till största del med uthyrning av personal till kundföre-

tag både inom privat - och offentlig sektor. Till viss del ingår även rekrytering samt outsour-

cing av en eller ett flertal verksamhetsområden hos kundföretagen. Bemanningsföretag kan 

även utgöra stöttepelare för organisationer som genomgår förändringar (Olofsdotter 2008) . 

 De utmärkande egenskaperna hos bemanningsföretagsanställningar utgörs av att de anställda 

hyrs ut för att utföra tjänster hos kundföretag. Kundföretag är de företag som använder sig av 

bemanningsföretagens tjänster. Kundföretagen består både av privat - och offentlig sektor. 

(Olofsdotter, 2008).  Bemanningsföretagsanställd personal definieras som: ”den uthyrde inte 

utför sitt arbete i arbetsgivarens organisation” (Åberg, Elisabeth; Bemanningsbranschen s.9). 

I Sverige har bemanningsföretagsanställda kollektivavtal som utgör en viktig ekonomi–och 

anställningstrygghet. Tillsvidareanställning är den absolut vanligaste anställningsformen med 

en provanställning på sex månader. Anställda i bemanningsföretag har en garantilön som ut-

gör 80 procent av månadslönen mellan uppdrag. Lönesättningen för bemanningsföretagsan-

ställda är ofta lägre än för de fast anställda på kundföretagen detta trots att arbetsuppgifterna 

är likvärdiga. Det finns idag ingen tillgänglig statistik som visar hur stora skillnaderna i löne-

sättningen är (Åberg, 2009). Sedan 1996 kan bemanningsföretagsanställda inte söka arbets-

lösersättning mellan uppdrag och är således uteslutna från den statliga arbetslöshetsersätt-

ningen. Tiden som den bemanningsföretagsanställde har mellan två uppdrag tolkas som en 

full anställning, även om ingen lön utbetalas. I detta avseende är den bemanningsföretagsan-

ställdes anställning jämställd med en tillsvidare anställning eftersom den anställde står till sin 

arbetsgivares förfoganden (Ibid. 2009). 

 Bemanningsföretagen är de uthyrdas arbetsgivare och har fullt arbetsgivaransvar för dessa 

(Olofsdotter, 2008). Matchning är ett begrepp som avser beskriva hur bemanningsföretagen 

arbetar med att placera personer med rätt kompetens och kunnande på rätt arbetsplats. De som 

arbetar som bemanningsföretagsanställda blir del av en trepartsrelation. Trepartsrelationen 

utgörs av kundföretaget som köper tjänsten, bemanningsföretaget som tillsätter tjänsten och 

slutligen den bemanningsföretagsanställde som utför tjänsten. I Bemanningsföretagen, Tjäns-

temannaförbundet, HTF och Akademikerförbundens avtal definieras bemanningsföretagsan-

ställda som ”tjänstemän anställda för att uträtta arbete i kundföretag och vars arbetstid, ar-

betsplats och arbetsuppgifter kan vara olika beroende av vilket område denne är stationerad 

på”( Avtal för tjänstemän i Bemanningsföretag s.5).  

2.1.1 Vilka arbetar inom bemanningsföretagen? 

År 2002 var 58 procent av de anställda i bemanningsföretagen kvinnor (Åberg, 2009). IFAU, 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering samlade 2004 statistik över arbetsområden 

och könsfördelning bland bemanningsföretagsanställda. Resultatet visade att kvinnor under 30 

år utan eftergymnasial utbildning var mer frekvent återkommande vid bemanningsföretagsan-

ställningar (Andersson och Wadensjö, 2004) . En anledning till detta är att de största yrkes-

områdena bland bemanningsföretagen är typiska kvinnoyrken. Dock har de mer mansdomine-
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rade yrkesområdena såsom IT och produktion ökat och andelen män i bemanningsföretagsan-

ställningar är därför på uppgående (Åberg, 2009).  

Bemanningsföretagen har tagit andelar på den svenska arbetsmarknaden och ökat kraftigt de 

senaste 15 åren både gällande antalet anställda och i omsättning. Vid lågkonjunkturens början, 

2001- 2004, tappade bemanningsföretagen i omsättning men återhämtade sig bara 2 år senare. 

Bemanningsföretagen uppvisar en fortsatt ökning från år 2007 med en tillväxt på ungefär 20 

procent gällande antalet anställda och total omsättning (Åberg, 2009).  

Tabell 1. Tabellerna nedan är hämtad från bemanningsföretagens hemsida. Organisationen 

Bemanningsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom personalut-

hyrning, entreprenad, rekrytering, omställning och jobbförmedling. Organisationen Beman-

ningsföretagen är en del av Almega och är medlemmar i svenskt näringsliv. Tabell 1 visar 

antalet rekryterade i bemanningsföretag november 1994 till november 2008 

(www.bemanningsforetagen.se).  
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Tabell 1 Antalet anställda i bemanningsföretag ökar fram till år 2000 och har minskat något 

mellan åren 2001- 2002. En stadig och likartad ökning skett mellan 1994 till 1999. Därefter en 

skedde en tydlig ökning av bemanningsföretagsanställda mellan 1999 till 2000. Antalet beman-

ningsföretagsanställda i växte från 24 000 till 42 000.(IFAU, 2004) År 2008 var 58 850 arbetande 

heltidsanställda i bemanningsföretagen, vilka omsatte runtomkring 20 miljarder kronor. Av Sveri-

ges total sysselsatta befolkning arbetar 1,3 procent i bemanningsföretag. 

(www.bemanningsforetagen.se) 
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Tabell 2. Statistiken är framtagen av Bemanningsföretagen och Handelns Utredningsinstitut. 

Tabellen visar bemanningsföretagens totala omsättningsutveckling kvartalsvis sedan första 

kvartalet 2004. (www.bemanningsforetagen.se)  

 

Tabell 2 Tabellen visar på en negativ tillväxt för bemanningsföretagen tredje kvartalet 2009, i 

jämförelse med samma kvartal föregående år har omsättningen sjunkit med 26 procent . 

(www.bemanningsforetagen.se)  

 

Någon fördelning och statistik av vilka sektorer kvinnor och män arbetar inom finns inte till-

gänglig. Denna fördelningslista visar emellertid i vilken ordningsföljd bemanningsföretagsan-

ställningar återfinns inom. (www.bemanningsforetagen.se)   

1. Kontor/administration   

2. Ekonomi/finans  

3. Teknik, It  

4. Hälso- och sjukvård,  

5. Lager/ logistik  

6. Industri/tillverkning  

7. Försäljning Marknadsfö-

ring/information  

8. Telefoni/callcenter 

9. Bygg 

10. Hotell, restaurang, turism  

11. Pedagogik  

12. Övrigt. 
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2.2 Tidigare studier av bemanningsföretagen   
Gunilla Olofsdotter, avlade år 2008 en doktorsavhandling vid Mittuniversitetet. Avhandlingen 

hette Flexibilitetens främlingar – om anställda i bemanningsföretag. Avhandlingen hade fo-

kus på villkoren för organisering av personaluthyrning. Syftet med avhandlingen var att un-

dersöka organisering av bemanningsföretagsanställningar men även att undersöka upplevelsen 

av anställningsförhållanden, sammanhållning samt arbetsvillkor bland de som arbetar som 

bemanningsföretagsanställda. Avhandlingen utgjordes av fyra artiklar, två kvalitativa fallstu-

dier och intervjuer med kontorschefer, bemanningsansvariga chefer och bemanningsföretags-

anställda. Studiens teoretiska utgångspunkt låg på Simmels teorier om sociala konflikter in-

verkan på sammanhållningen och Zerubavels teoretiska synsätt om inre gränssättning. Teorin 

av Elias, gällande maktförhållanden mellan grupper samt Simmels teoretiska tänkande om 

Främlingen, den potentielle vandraren utgjorde även vissa delar av avhandlingen. Olofsdot-

ters resultat visar att flexibilitet är en egenskap som är avgörande för både de bemanningsfö-

retagsanställda och för chefer. Flexibiliteten är dock inte den samma för den anställde som för 

dennes arbetsgivare och kundföretag. Den bemanningsföretagsanställde skall kunna hantera 

ett stundtals utanförskap som en ”outsider” till kundföretaget och deras fasta personalstyrka. 

De bemanningsföretagsanställda måste även kunna hantera de osäkra förhållandena gällande 

var uppdragen skall äga rum, hur länge uppdragen pågår samt det utanförskap och stigmatise-

ring som följer med arbetsvillkoren genom sin anställningsform.  

Katalin Bellaagh och Kerstin Isaksson gjorde år 1999 en studie vid arbetslivsinstitutet som 

hette Uthyrd men fast anställd.  Studien syftade till att lyfta fram vilka områden i arbetssitua-

tionen som till största del skiljde sig emellan anställda inom organisationen och bemannings-

företagsanställd personal. Studien utgjordes av teorier kring arbetstillfredställelse såsom ”det 

goda arbetet” och värderingsförändringar i dagens industrisamhälle. Bellaagh och Isaksson 

gjorde studien genom tesen att arbetet är en del av ett större livsprojekt. Undersökningen fo-

kuserade på arbetsvillkor, social situation, personlighetsaspekten samt vardagslivet i relation 

till arbetet. Studien gjordes med en kvalitativ metod, där totalt 21 intervjuer gjordes, där två 

av informanterna var män. Resultatet visade på att det fanns stora skillnader i självständighet, 

ekonomisk trygghet och variation när det gäller för och nackdelar bland bemanningsföretags-

anställd personal. Det som till största del sågs som positivt av informanterna var möjligheten 

till omväxling av arbetsuppgifter och att de själva till viss del kunde välja vilka uppdrag som 

de ville arbeta med. Dock fann Bellaagh och Isaksson (1999) att det hela tiden fanns en oro 

bland de bemanningsföretagsanställda att sakna uppdrag och då endast få en garantilön som 

bestod av 75 procent av den timbaserade månadslönen.  

 

Karin Jung- Qvist och Ida Marie Tagesson undersökte år 2009 i sin C- uppsats Vem tillhör 

jag, trepartsrelationen som uppstår vid bemanningsföretagsanställningar. Uppsatsen syfte var 

att öka förståelsen för vikten av relationen mellan bemanningsföretagsanställd personal och 

deras bemanningsföretag. Studien var avsedd att undersöka huruvida de bemanningsföretags-

anställda kände tillhörighet till bemanningsföretaget, då de arbetar hos en tredje part. Vidare 

ämnade studien undersöka vad som skulle kunna bidra till att känslan av tillhörighet uppstår. 
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Studien var delvis utformad genom organisationsperspektivet där författarna inledningsvis 

visar på att de anställda tillhör en organisation. Problemformuleringen utgår sedan från an-

ställningens natur och vad som traditionellt ligger till grund för att en anställning skall uppstå 

och vilka skillnader som föreligger mellan bemanningsföretagsanställd och fast anställd och 

hur dessa arbetsförhållanden ser ut. Den empiriska delen av studien gjordes av intervjuer med 

tre konsultchefer och sex bemanningsföretagsanställda er. Dessutom hade studien ”Det psyko-

logiska kontraktet” som en faktor till tillhörighet. Kontraktet avser den informella relation 

som finns mellan en arbetstagare och en arbetsgivare i fråga om förväntningar och förtroen-

den. Studiens frågeställningar hade fokus på den bemanningsföretagsanställda personalens 

upplevelse ifråga om vilka faktorer som bidrog till att dessa kände eller inte kände sig som en 

del av bemanningsföretaget. Resultatet visade på att den bemanningsföretagsanställda perso-

nalen allt som oftast inte hade någon bra relation till sin arbetsgivare samt att de heller inte 

önskade få det. Dessutom visade resultatet på att de bemanningsföretagsanställda hade större 

intresse av relationen hos kundföretaget än relationen till den egna arbetsgivaren.   

 

Kristoffer Karlsson undersökte år 2009 i sin D- uppsats Bemanningsföretag och arbetsmark-

nad, bemanningsföretagens tillväxt på den svenska arbetsmarknaden. Syftet med studien var 

att undersöka vilka omständigheter som skapar tillfällen för etablering av bemanningsföretag 

på arbetsmarknaden. Studien frågeställningar hade fokus på bemanningsföretagens tillväxt 

och dess funktion. Genom att kontakta nyckelpersoner på 25 av landets största bemanningsfö-

retag fann författaren informanter till sin studie. Studiens resultat visade på att bemanningsfö-

retagens tillväxt till största del beror på dess efterfrågan på arbetsmarknaden. Studien redovi-

sar även resultat som pekar på att bemanningsföretagen behövs för att ge bland annat studen-

ter en väg in på arbetsmarknaden och hur dessa genom bemanningsföretagen skapar nätverk 

för sina framtida karriärer.   
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Nyliberalism   
Nyliberalistisk ideologi innebär en avveckling av den offentliga sektorn till förmån för priva-

tiseringar och är ett sätt att öka flexibiliteten, effektiviteten och den ekonomiska vinsten hos 

organisationer. Bemanningsföretagen tillväxt är ett exempel på hur de nyliberalistiska ström-

ningarna tagit andelar i en tidigare uteslutande statlig verksamhet (Sennett, 1999). Privatise-

ringar av statliga funktioner bidrar till en ökad efterfrågan av nya maktstrukturer och styr-

ningsmekanismer vilket och kan tvinga fram nya politiska intressen. Välfärdsstaten och nyli-

beralistisk ideologi har många olikheter dessa kan sammanfattas med att välfärdsstaten vill 

styra individerna genom samhället och nyliberalistisk ideologi vill styra individerna utan 

samhället. Nyliberalismen uppmuntrar idén att statens uppgift i första hand är att stärka indi-

viden att göra förnuftiga val. En stat med denna liberala styrningsutopi har som mål att indi-

viden själv fattar beslut och styr genom information och förnuftighet. Inom sociologin be-

nämns detta som en ”möjliggörande stat” (Lövgren & Johansson, 2007). Inom nyliberalismen 

är den individuella friheten centrala värdegrunder för civilisationen. Individuella processer 

med krav på ökad flexibilitet på arbetsmarknaden är något som allt oftare efterfrågas när ar-

betslöshet, ekonomiska kriser, sociala- och teknologiska förändringar blir allt vanligare. Detta 

kräver också nya former av kommunikation och nya kreativa val av individuella livsstilar. 

Denna process kan också innebära ökade klasskillnader i samhället. Sociala grupper förlorar 

sina bestämda grupptillhörigheter, både i hur individer ser sig själv men också i relation till 

andra grupper.  Det innebär också att möjligheterna för den enskilde att kunna påverka politi-

ken försämras (Beck och Beck- Gernsheim, 2001). 

Nyliberalismen förespråkar sålunda privatisering av statliga funktioner och därigenom ökad 

frihet för enskilda individer (David, Harvey, 2005).  Statliga monopol är enligt nyliberalismen 

något negativt eftersom staten i olikhet till privata aktörer är mer begränsad att agera och 

därmed inte lika flexibla de privata aktörerna är. Nyliberalismen strävar mot maximal effekti-

visering av alla verksamhetsområden i samhället. De statligt ägda verksamheterna såsom den 

statliga arbetsförmedlingen kan betraktas som ett motstånd och ett tvång, något som hämmar 

utvecklingen och den fria viljan på marknaden Nyliberalismen understödjer därför konkurens 

emellan privata aktörer (Ibid., 2005). Ett exempel på detta är de många bemanningsföretag 

som dykt upp på marknaden. Konkurens är en förutsättning för att öka både effektivitet, pro-

duktivitet och kvalitet samt sänka omkostnaderna för kundföretagen. Kundföretagen är inte de 

bemanningsföretagsanställdas arbetsgivare och betalar heller därför inte arbetsgivaravgifter, 

sjuklöner med mera. Kundföretagen kan även när de själva önskar avbeställa bemanningsföre-

tagsanställningen. Detta gör bemanningsföretagsanställningar till billigare, flexibla och mer 

marknadsanpassade tjänster än fasta anställningar (Åberg, 2009). Resultatet av organisatio-

nernas ökade efterfrågan av flexibilitet tvingar också människorna till ökad flexibilitet på ar-

betsmarknaden. (Sennett, 1999) 

Nyliberalistiska flöden ökar den individuella friheten på marknaden och innebär att varje in-

divid är personligen ansvarig för sin egen livskvalitet (Harvey, 2005). Ett begrepp som van-

ligtvis används inom sociologin för att beskriva detta är ”habitus”. Habitus begreppet utgörs 
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en persons handlingspositioner vilket i detta fall blir de individuella val som en den enskilde 

gör och som denne är ansvarig för. De individuella valen och ageranden blir avgörande för 

hur bra den enskildes liv blir (Pierre Bourdieu, 1994).  

3.1.1 Flexibilitet  

De nyliberalistiska strömningarna ökar således efterfrågan till flexibilitet hos organisationer 

och enskilda individer.  Flexibilitet antas ofta leda till individuell frihet och att människor är 

fria på grund av en naturlig fallenhet till förändringar och anpassning. Att människan genom 

ökad flexibilitet blir fri att röra sig på arbetsmarknaden kan ifrågasättas. Flexibiliteten bidrar 

till otydlighet eftersom flexibiliteten inte tar hänsyn till faktorer såsom lojalitet, ansvar, för-

troende och målmedvetenhet. Samtliga av dessa faktorer utgör viktiga delar av en trygg an-

ställning. Flexibiliteten används som argument i fråga om att människor blir fria att påverka 

sina individuella karriärmöjligheter (Sennett, 1999). Att arbeta som bemanningsföretagsan-

ställd innebär att kunna förflyttas mellan olika projekt, byta arbetsuppgifter och arbetsplats 

ibland helt utan förvarning (Olofsdotter, 2008). Resultatet av friheten i flexibiliteten gör att 

lojaliteten till kundföretaget och arbetsgivaren för den bemanningsföretagsanställde blir en 

skyldighet istället för en tillgång. Vilket i sin tur gör att möjligheterna till en fortlöpande kar-

riär blir försvagat. Bemanningsföretagsanställningar innebär en avsaknad av långsiktiga mål 

och den sociala sammanhållningen är, under kortare anställningar, svår att upprätthålla. Dessa 

faktorer resulterar i att tillit och trygghet blir sekundära prioriteringsområden i anställningen 

(Sennett, 1999). För den bemanningsföretagsanställde skapar detta svårigheter i att förutse 

vilka risker som är värda att ta. Det finns heller inga direkta regler att följa gällande möjlighe-

ter till befordran, belöning eller uppsägning (Olofsdotter, 2008). 

 

3.1.2 Identitet och flexibilitet 

Den enskildes flexibilitet har också inverkan på den sociala identiteten. Identiteten kan exem-

pelvis vid specifika situationer bli ett verktyg för bestämmande, bedömning, och verifiering. 

Identiteten avspeglar hur andra människor uppfattar oss i förhållande till hur vi uppfattar oss 

själva och hur vi vill att andra skall uppfatta oss (Richard, Jenkins, 2008). Vid bemanningsfö-

retagsanställningar kan identiteten sägas vara föränderlig beroende på i vilket projekt den be-

manningsföretagsanställde befinner sig i (Olofsdotter, 2008). Rädslan att urskiljas annorlunda 

än hur vi vill bli uppfattade kan handla om att identifieras av andra som en ”outsider” Det är 

när vi uppfattar hur andra ser oss och hur vi ser oss själva som identitet blir en viktig fråga. 

Begreppet identitet är den mänskliga kapaciteten att kunna bestämma ”vem som är vem” och 

”vad som är vad”. För att göra det detta måste vi veta vilka vi själva är, vilka andra är, att de 

andra vet vilka vi är och att vi vet hur andra ser oss. Detta möjliggör för människor att se sig 

som individer och som medlemmar av ett större kollektiv (Jenkins, 2008). För bemanningsfö-

retagsanställda är det ofta lättare att identifiera sig själva som en del av ett externt kollektiv, 

även om anställningsformen ofta kräver samarbete mellan fast och bemanningsföretagsan-

ställd personal (Olofsdotter, 2008). Identitet dessa gånger är inte något man har utan något 

som man genom aktiv handling väljer att göra. Identiteten är också beroende av i vilken kon-

text den befinner sig i och vi människor ordnar ständigt de identiteter som finns i vår närlig-

gande miljö.  Alla människors identiteter är sociala identiteter och interaktion mellan männi-
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skor är en förutsättning för att identiteten skall befästas. Identitet handlar lika mycket om se 

likheter som skillnader i vad vi själva tillhör. Genom att skapa ett ”vi” och ett ”dem” skapas 

identiteter i skillnaderna emellan dessa. Identiteten kännetecknas och påverkas av den nylibe-

ralistiska era som vi nu lever i (Jenkins, 2008).  

3.1.3 Kollektiv identitet  

Kollektiv identitet blir en viktig fråga vid bemanningsföretagsanställningar eftersom den an-

ställde inte har en självklar kollektiv identitet genom en fast arbetsplats (Sennett, 2008). Iden-

titeten kan i likhet med habitus sägas vara det som bestämmer vad vi upplever som gott eller 

ont, bra eller dåligt. Olika grupper upplever fenomen på olika sätt och den enskildes identitet 

påverkas i hög grad av den kollektiva identiteten åsikter (Bourdieu, 1994). Den egna identite-

ten ofta uppfattas som avskiljd från den kollektiva identiteten. Varje enskild individ är också 

unik men den delar likheter med den kollektiva identiteten. Kollektivet och individen kan 

sägas vara sammanlänkade med varandra och genom interaktion kan individen identifiera sig 

med kollektivet. När människor integrerar med varandra på exempelvis en arbetsplats blandas 

kollektivet med individen och identitet skapas. Kärnan av identiteten kan inte sägas vara iso-

lerad av den omkringliggande världen. Identiteten påverkas av dem som finns omkring oss 

och om en person inte kan befästa sin kollektiva identitet i sin direkt omkringliggande närhet 

skapas ett utanförskap (Jenkins, 2008). 

Identitet handlar inte bara om oss själva utan också om den allmänna tillvaron. Identiteten kan 

också befästas genom samhörighet till en kollektiv identitet bestående av människor med ex-

empelvis samma arbetsgivare. Kollektiv identitet gällande anställningstillhörighet kan både 

begränsa handlingskraften och öppna dörrar för individen. Den kollektiva identiteten kan be-

skrivas utgå från två typer: Den första typen beskriver hur medlemmarna i ett kollektiv kan 

identifiera sig som att det vet vilka de är och vad de är. I denna kollektiva identitet är med-

lemmen sedda och erkänd av dess medlemmar. I den andra typen kan medlemmarna uteslutas 

ur medlemskapet och blir således uteslutna ur kollektivet. Här är det kollektiva konstruerat 

enbart genom erkännandet av de som betraktar den kollektiva identiteten. Genom organisatio-

ner bildas exempelvis gränser, medlemskap, rekryteringsprocesser och byråkratier, symboler, 

ritualer och historia som är viktiga delar i skapandet av den kollektiva identiteten. Genom 

detta kan också organisationer vara en källa för stratifikation eftersom organisationens krav på 

sina medlemmar kan både vara en börda och en sätt att frigöra sig. De som befinner sig längst 

ned i hierarkin i en organisation har också svårast att själva styra över sin identitet. Deras 

identitet uppfattas automatiskt av de andra medlemmarna som ”lägre stående” i avseende 

ekonomi och andra tillgångar (Ibid. 2008). 

3.1.4 Flexibilitet och organisationer  

Uppfattningen av flexibilitet som en grundförutsättning för framgång är något som organisa-

tioner tagit till sig. Denna uppfattning är även den påverkad av de nyliberalistiska strömning-

arna i samhället. Detta kan kopplas samman med de nu rådande politiska maktsystemet. Flex-

ibilitet kan ta sig olika former, de tre främsta strategierna för hur organisationer arbetar för att 

uppnå ökad flexibilitet är: Osammanhängande omvandlingar av organisationer, Produktion 

med flexibel specialisering och Maktkoncentration utan centralisering (Sennett, 1999). 
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Osammanhängande omvandling är ett begrepp som beskriver hur det inom organisationer 

finns föreställningar om att löst sammansatta nätverk har större flexibilitet än äldre traditio-

nellt formade organisationerna. För att skapa löst sammansatta nätverk kan kundföretagen 

använda sig av bemanningsföretagsanställningar (Sennett, 1999). Bemanningsföretagen kan 

erbjuda tillfällig flexibel arbetskraft som alstrar flexibilitet för kundföretagen. Kundföretagen 

blir genom bemanningsföretagsanställningarna mindre känsliga för förändringar såsom låg-

konjunkturer och omorganisationer eftersom de snabbt kan minska sina kostnader (Åberg, 

Elisabeth, 2009). En annan aspekt av begreppet osammanhängande omvandling är de stan-

dardiseringar som genomförs av organisationers verksamhetsrutiner. Genom dataprogram 

granskas och övervakas varje enhet i fråga om produktion. Enheter som är inproduktiva eller 

innebär dubbelarbete kan således snabbt tas bort och tjänster skäras ner.  Omorganisationer av 

detta slag kallas för ”reengenering” och kan sägas vara den mest uppenbara orsak till att 

många arbeten idag har försvunnit. Begreppet kan också beskrivas som en strategi att utföra 

mer arbete med färre arbetare, en typ av effektivitet som många gånger innebär stora omorga-

nisationer (Sennett, 1999). Åtskilliga undersökningar har visat att dessa typer av omorganise-

ringar är en dålig lösning för att minska kostnaderna, öka produktiviteten och därigenom öka 

lönsamheten. Omorganisationer av detta slag bidrar till minskad motivation bland anställda 

och därigenom minskad produktivitet och på så sätt minskad lönsamhet (Sennett, 1999).  

Den andra strategin för att öka flexibiliteten inom organisationer är produktion med flexibel 

specialisering vilket hänger ihop med marknadens föränderliga efterfrågan. Grundtanken med 

flexibel specialisering är att låta omgivningens behov bli premissen för den inre företagsstruk-

turen. Efterfrågan av tjänster är inte längre kontinuerlig och bemanningsföretagen kan tillsätta 

dessa tjänster exakt när behovet finns. Som en direkt motsats till Fordismen är flexibel specia-

lisering en produkt av den allt mer växande kommunikationen. I en globaliserad värld finns 

den fullständiga marknadsinformationen direkt tillgänglig för organisationer och företag att 

tillgå exempelvis genom internet. Små arbetsgrupper utan hierarkiska tröga byråkratier är 

också de som bäst kan anpassas till flexibel specialisering (Sennett, 1999). 

Den tredje och sista faktorn till den moderna flexibiliteten är koncentration utan centralise-

ring av makten. De byråkratiska maktstrukturerna faller inte bort till förmån för flexibiliteten. 

Strukturerna är kvar men förflyttas till chefer som har ansvar över hela enheter och till perso-

ners enskilda prestationer. Beslutsfattandet i de nya strukturerarna är ofta toppstyrt och otyd-

ligt (Ibid.1999).  

3.2 Statliga organisationer i förändring  
Statens organisationer brukar benämnas som den offentliga sektorn och innefattar alla kom-

munal - och landstingsverksamheter (Ahrne m.fl. 2003). Kommunernas verksamheter bestäms 

i hög grad av riksdagen även om viss självständighet till beslutsfattande finns inom kommu-

nens eget organ. Staten uppfattas ofta som överstyrd och långsam organisation. Detta beror 

delvis av att staten har grundläggande villkor i sin handlingsförmåga. Staten kan exempelvis 

inte besluta vilka medborgare den vill ha eller var den skall ha sitt område, detta gör staten 

stabil men alstrar också en inflexibilitet (Ibid., 2003).  

 



 

18 

 

Staten kan sägas vara skapare av livsnormer eftersom dess medlemmar styrs av statens rättig-

heter och skyligheter (Ahrne, m.fl., 2003). Statens åtaganden ligger i upprätthållandet av de 

sociala rättigheterna som utgörs av hälsa, arbete och konsumtion. Skyldigheten för statens 

medlemmar består i att betala skatt till staten och för vissa män, att göra militärtjänstgöring. 

Det finns flera strategier såsom decentralisering, målstyrning, privatisering och brukarinfly-

tande som varit aktuella för att effektivisera staten och göra den mer och flexibel för exem-

pelvis den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att göra den offentliga sektorns tjänster mer 

anpassade till medborgarnas individuella behov. Begreppet målstyrning och privatisering av 

statliga verksamheter är ett försök till att efterlikna privata företag i arbetsgången. De statliga 

verksamheterna bygger på rättigheter, solidaritet, trygghet och kontinuitet i motsatts till den 

privata marknaden som tillika nyliberalistisk ideologi har sina intressen främst i vinstsyften, 

flexibilitet och efterfrågan. Vilka offentliga verksamheter som lämpar sig för privatisering och 

hur detta skall genomföras är en kontroversiell fråga som ofta besvaras olika beroende på vil-

ken ideologi, värderingar och egna resurser som en person har. (Ibid. 2003).  

 

Arbetsförmedlingens är en del av den offentliga sektorn och har alltid varit riktad till både 

arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har ofta ett nära samarbete med företa-

gen inom kommunen för att effektivisera personalrekryteringsprocesser. Trots detta har ar-

betsförmedlingen fått massiv kritik av arbetsgivarna för sin bristande effektivitet (Ibid. 2003). 

Regeringen förtydligar att det väsentligaste målet för arbetsmarknadspolitiken är en välfunge-

rande arbetsmarknad. Genom arbetsförmedlingar, arbetslöshetsersättning, lönegarantiersätt-

ning samt arbetsmarknadspolitiska program skall arbetssökande snabbt förbindas med lediga 

arbeten. Att snabbt och effektivt tillsätta lediga arbeten är ett sätt att få en bättre fungerande 

arbetsmarknad och minska arbetslösheten (Olofsson & Zavisic 2006). 

 

”En väl fungerande arbetsmarknad kännetecknas av hög omställningsförmåga med goda 

möjligheter för individerna att byta såväl arbetsplats som yrke. De regionala skillnaderna 

skall vara små. För att skapa trygghet i omställningen och ge dem som blir arbetslösa eko-

nomiska möjligheter att under rimlig tid söka nytt arbete är det viktigt med en väl utbyggd 

försäkring mot inkomst bortfall. En generös försäkring kräver en effektiv kontroll. Könsupp-

delningen på arbetsmarknaden skall motverkas och mångfalden i den svenska arbetskraften 

skall bättre tas till vara. Regeringen ha satt följande mål för förmedlingsverksamheten: Den 

skall bidra till att arbetslöshetstiden för arbetssökanden samt vakanstiden för otillsatta plat-

ser förkortas och säkerställa arbetslöshetsförsäkringen roll som omställningsförsäkring” 

(Olofsson & Zavisic s.132, 2006). 

 

De sociala rättigheterna för medborgare ligger inom det svenska socialförsäkringssystemet. 

Detta är en arbets – och kompetenslinje som baseras på medborgarnas medverkan i lönearbe-

tet. Arbetslinjen finns infogad i arbetslöshetsförsäkringen och i den statliga arbetsförmedling-

ens funktion (Ahrne m.fl. 2003). Definitioner av arbetslinjen har förändrats med tiden (Olofs-

son & Zavisic, 2006). Socialförsäkringsutredningen direktiv för hur arbetslinjen skall definie-

ras följer nedan. 
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 ”Arbets- och kompetenslinjen innebär att de som kan arbeta och bidra till sin egen och 

andras försörjning också skall ha möjlighet att föra detta. Genom denna princip prioriteras 

aktiva åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning framför enbart utbetalningar av kon-

tanta ersättningar. Den solidaritet som välfärdssamhället bygger på ger alla rätt till trygghet 

i livets olika skeden. Samtidigt innebär den också skyldigheter att ta till vara eller utveckla sin 

arbetsförmåga, även om det blir nödvändigt at byta yrke eller flytta” (Olofsson & Zavisic 

s.133, 2006).  

 

Genom försäkringen finns en skyldighet för den arbetssökande att anta lämliga arbeten som 

föreslås annars kan den arbetssökande bli avstängd från ersättning. Som arbetssökande kan 

denne även tvingas till att flytta för att kunna ta ett jobb (Olofsson & Zavisic, 2006). 

3.3 Horisontell och vertikal segregering  

 

Det svenska samhället är ledande i jämställdhet. Jämställdhet på arbetsmarknaden gällande 

yrken och kön pekar dock på att Sverige fortfarande har ett starkt könsuppdelat samhälle. Män 

är exempelvis de som vanligtvis förekommer på chefspositioner. Könsuppdelningen inom 

olika yrkesbefattningarna generar ojämna maktpositioner i samhället och dessa positioner kan 

inte sägas vara lika för män som för kvinnor (Burström & Göransson, 2007). Horisontell 

segregering handlar om att kvinnor och mäns fördelning inom olika sektorer och yrken är 

olika. Kvinnor återfinns inom specifika yrkesgrupper och män i andra. Arbetsmarknaden kan 

också sägas vara könssegregerad gällande arbetstid och arbetsdelning. Tidigare var arbetsdel-

ningen ordnad så att kvinnor utförde det obetalda arbetet och män det betalda. Idag arbetar 

män heltid och kvinnor söker sig oftare än män till deltidsanställningar. Vertikal segregering 

beskriver den obalans gällande kvinnor och mäns positioner på arbetet. Kvinnor återfinns of-

tare på de lägre befattningsnivåerna och de mindre prestigefyllda arbetena än männen. Be-

greppet glastaket är en extrem form av könssegregering som innebär att företag och organisa-

tioners hierarkiska strukturer skapar en barriär som kvinnor inte har någon möjlighet att 

komma över (Persson och Nyberg, 1998). 

Kvinnor och män arbetar i genomsnitt åtta timmar per dag på sina arbeten. Trots att kvinnor 

har samma betalda arbetstid som männen är deras obetalda arbetstid dubbelt så mycket som 

männens. Till det obetalda arbetet avses vård av barn, hushållsarbete samt underhåll av träd-

gård med mera.  Kvinnor utför under en vecka 28 timmar obetalt arbete (www.jamombud.se). 

Könstillhörighet är av stor betydelse för den enskilde i samhället. Könstillhörigheten utgör 

värderingar, inställningar, status och lön. Till manliga yrkesområden tillskrivs exempelvis 

ekonomi och teknik medan kvinnor tillskrivs mjukare egenskaper såsom administration och 

arbetsmiljö (Enström och Jakobsson, 2006). Uppdelningen mellan könen skapar också fördel-

ningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan könen. (Persson och Nyberg, 

1998)  
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4.  Metod  
Avsnitt beskriver processen för denna studie. Avsnittet behandlar på vilket sätt jag arbetat 

med urval och urvalskriterier, metod, insamling av data samt analys. 

4.1 Urval och urvalskriterier 
Forskningsfrågorna utgjordes av tre delar: en del som härrör den bemanningsföretagsanställda 

personalens uppfattningar, en del som avsågs besvaras av det statliga arbetsmarknadsområdet 

och slutligen en del som avsågs besvaras genom analys av redan befintlig statistik som visar 

på vilka grupper i samhället som vanligtvis arbetar inom bemanningsföretagen. Genom denna 

uppdelning har två intervjuguider utformats, en som riktade sig till den bemanningsföretags-

anställda personalen samt en som besvarats av budgetsamordnare på arbetsmarknadsdeparte-

mentet.  Studien har till viss del en geografisk avgränsning då informanter av bemanningsfö-

retagsanställda endast är från Norrbotten och studien är avsedd att gälla svensk arbetsmarknad 

(Miles & Huberman, 1994).  

För att fånga upp konkret information gällande vilka personer som tar anställning inom de 

svenska bemanningsföretagen har jag studerat och tagit del av befintlig offentlig statisk (Ot-

tar, Hellevik 1996). Statistiken är framtagen av Handelns utredningsinstitut för organisationen 

Bemanningsföretagen (www.bemanninsforetagen.se).  

De informanter som valdes ut för de fristående intervjuerna är bemanningsföretagsanställd 

personal som antingen varit eller i dagsläget är anställda i ett bemanningsföretag. 

För att få kontakt med informanter anställda i bemanningsföretag har jag i första hand använt 

mig av en personlig kontakt som tidigare arbetat som bemanningsföretagsanställd. Denne 

kontaktade i sin tur personer som i dagsläget arbetar eller har arbetat som anställd i beman-

ningsföretag och förmedlade därigenom kontakterna. De som varit intresserade av att delta i 

studien fick sedan ett mail där jag beskrev studiens syfte, lämnade mina kontaktuppgifter samt 

en förfrågan om när de ville bli uppringda i mailet framgick även att medverka i intervjuerna 

innebar att deras anonymitet garanterades.  

Studien hade under denna process avsikt att intervjua en person inom arbetsmarknadsdepar-

tementet. Efter att ha skickat en förfrågan till arbetsdepartementets mail adress fick jag svar 

från en budgetsamordnare. Denna person meddelade mig att han gärna ställde upp för en in-

tervju. Jag ombads ringa honom nästkommande fredag. Efter att ha ringt informanten åtskilj-

liga gånger skickade jag ett mail och frågade om han verkligen hade tid att ställa upp för en 

intervju. Jag bifogade även min intervjuguide och skrev att han kunde skriva direkt i doku-

mentet och sända tillbaka det till mig. Budgetsamordnaren svarade och skrev att detta skulle 

han ordna till senast nästa vecka. Efter två veckor skrev jag ett nytt mail och förklarade att jag 

nu måste få svar om denna intervju skulle komma med i studien. Denna gång uteblev svars-

mailet och likaså arbetsmarknadsdepartementets uppgifter.  

Urvalskriteriet bestod i att informanterna måste ha arbetat som bemanningsföretagsanställd 

under en tidsperiod som sträcker sig längre än sex månader. Detta för att säkerställa att infor-

mationen som ges är reell (Miles & Huberman, 1994) . Det fanns inget krav på att informan-

http://www.bemanninsforetagen.se/
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terna skulle arbeta i något specifikt bemanningsföretag, i denna studie är samtliga informanter 

anställda i samma bemanningsföretag och har även varit eller är fortfarande uthyrda till sam-

ma arbetsplats.  

Deltagarna i studien hade varierande utbildningsbakgrund, någon hade endast grundskola me-

dans andra hade gymnasiekompetens eller akademisk utbildning. Ålderspannet sträckte sig 

från 27 till 47 år. Av de fem intervjuade var fyra kvinnor och en man.  

4.1.1 Insamling och analys av data  

Samtliga intervjuer i denna studie förutom en är gjorda per telefon. Detta var inte tanken från 

första början men efter att ha gjort en telefonintervju kunde jag konstatera att detta var ett bra 

sätt att samla data. Dels uppfattade jag det som att informanterna kunde tala mer öppet om 

ämnet eftersom de både blev anonyma till utseende och till namn och dels kunde datamateria-

let hanteras mer effektivt genom att intervjuerna sparades som filer i mobiltelefonen som di-

rekt kunde överföras till datorn. Den personliga intervjun, ansikte mot ansikte, gjordes hemma 

hos informanten och inspelning av intervjun gjordes med banspelare. Samtliga informanter 

blev tillfrågade om de godkände att intervjuerna bandades.  

Intervjuguiden inleddes med frågeställningar av lättare karaktär så kallade ”uppvärmningsfrå-

gor”. Frågorna som följde försökte fånga själva kärnan av fenomenet. Avslutningsvis blev 

frågeställningarna återigen av lättare karaktär (Miles & Huberman, 1994). 

Intervjuer transkriberades noggrant för att inte missa viktig data. Intervjuerna analyserades 

sedan genom reducering av insamlat datamaterial till analytiska kategorier (Ibid. 1994) Dessa 

kategorier utgjordes av teman som visat sig ständigt återkommande i det insamlade materialet. 

Kategorierna har sedan legat till grund för resultatdelen av studien. Intervjupresentationen är 

grundat på de kategorier som framkommit under den empiriska insamlingen av data (Holme 

& Solvang, 1991). Samtliga informanter har fått fingerade namn i intervjupresentationen. Be-

manningsföretaget namn har borttaget och markerat med ett X.  

Statistiken till denna studie är utvald för att belysa mer allmänna förhållanden inom beman-

ningsföretagsföretagen (C. Wright Mills 2002). De förhållanden som studerats har i första 

hand gällt könsfördelningen inom bemanningsföretagen och hur utvecklingen skett inom detta 

område i Norrbottens län. Syftet med statistiken är inte att lyfta fram sanningar som kan sägas 

gälla på individnivå utan mer ge en allmängiltig illustration om sambandet mellan kön och 

bemanningsföretagsanställningar (Hellevik, 1996).  

Valen av välkänd instrumentering gjordes för att studien på ett bra sätt skulle kunnas göras 

om och jämföras med andra studier. Detta gör även att risken för partiska frågeställningar, 

skev data och subjektiva anteckningar lättare kunde undvikas (Miles & Huberman, 1994).   

Efter transkriberingen analyserades datamaterialet genom olika steg. Genom att följa Miles & 

Hubermans (1994) förslag på analys gjordes först en noggrann orientering genom varje en-

skild intervju. I marginalerna av utskrifterna gjordes noteringar av begrepp som jag såg som 

återkommande eller särskilt beskrivande. Detta för att reducera det insamlade materialet till 

mer analytiska kategorier. Kategorierna bestod delvis av grundläggande deskriptiva fakta så-
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som ålder, utbildning, yrke, anställningsform eller antal år som anställd inom bemanningsfö-

retagen. Dels bestod koderna i mer värderande faktorer som till exempel social tillhörighet, 

identitet, exkludering, möjligheter, hinder och förnekelse. De värderande faktorerna utgörs 

här av teoretiska kopplingar och användas för att förena empiri och teori.  

De teoretiska utgångspunkterna för denna studie kommer att ligga i nyliberalistisk teori, indi-

vidualiseringsteori, samt de organisatoriska aspekterna om organisationers funktioner för 

samhället såsom arbetstrygghetsaspekten samt den nya flexibiliteten i arbetslivet. 

4.1.2 Förförståelse  

Under våren 2008 gjorde jag en studie som behandlade arbetsgrupperna inom primärvården. 

Studien hette Inhyrd i arbetsgrupp- en studie av arbetsgrupperna inom Luleå kommun . Stu-

dien syfte var att undersöka om arbetsgrupperna inom primärvården påverkades av de beman-

ningsföretagsanställda tjänsterna som utgjordes av stafettläkare. Studien gav mig den förståel-

sen att de ordinarie arbetsgrupperna inte påverkades på det psykosociala planet i någon större 

utsträckning. Dock var själva fenomenet en källa för irritation och något som skapade en icke 

kontinuerliga arbetsgång. Jag har själv aldrig haft anställning i bemanningsföretag och hade 

således ingen uppfattning om vad detta innebar innan studien gjordes. Min föregående studie 

väckte dock intresset att undersöka själva fenomenet av bemanningsföretagsanställningar ur 

ett bredare perspektiv.  

4.2 Etiska överväganden - fyra huvudkrav 
I detta avsnitt behandlas de etiska och moraliska frågorna rörande denna studie. Som högsta 

ansvarig till studien skall detta avsnitt även att behandla på vilket sätt jag valt att arbeta för att 

studien skall hålla bra kvalitet samt vara godtagbar rent moraliskt (Gustafsson, Hermerén och 

Petersson, 2005).  Avsnittet kommer att redogöra för det etiska och moraliska övervägande 

som har tagits i beaktning under insamlingen av data. Till detta räknas bland annat valet av 

metod för studien, urval av informanter, hantering av intervjuer såsom transkribering av data, 

avkodning samt vilken information informanterna fått om studien. Vidare kommer detta av-

snitt att beskriva på vilket sätt min studie kan komma att inverka på informanterna samt andra 

inblandade (Ibid. 2005).  

Det finns fyra allmänna huvudkrav på hur etiska överväganden skall beaktas inom forskning.  

De fyra kraven är: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-

dekravet.  

Informationskravet: Detta innebär att jag har informerat mina informanter i undersökningen 

villkoren för deras deltagande samt vad tanken med deras medverkan var. Alla informanter 

hade även möjlighet att ångra sin medverkan under och efter intervjuerna. Information om 

vad studien skulle användas gavs i skriftlig form till samtliga berörda av studien (Gustafsson 

m.fl. 2005).  

Konfidentialitetskravet: Kravet utgjordes av att alla uppgifter runt personer som ingått i studi-

en getts största anonymitet och deras personuppgifter arkiverats för att utomstående inte skall 

få vetskap om innehållet. Jag har även avidentifierat bemanningsföretagets namn och endast 

fokusera på själva sakfrågan. Ingen arbetsplats har heller fått sitt namn omnämnt i min studie. 
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Intervjuer som gjorts har endast jag själv att tagit del av och jag har även noggrant avidentifie-

rat dessa. Citat har granskats särskilt för att garantera att dessa inte skulle röja någon av in-

formanternas identiteter (Gustafsson m.fl. 2005).  

Samtyckeskravet: För att detta krav skall uppfyllas krävs att medgivande erhållas från infor-

manterna och andra uppgiftslämnare. Eftersom studien eventuellt kan innefatta känsliga frå-

gor av etisk och privat natur för informanterna har jag inte heller kontaktat deras överordnan-

de för samtycke. Detta skulle kunna motverka konfidentialitetskravet. Informanterna har även 

själva getts möjlighet att avgöra på vilka förutsättningar, om och hur länge de vill medverka. 

Informanterna har även haft möjlighet att avsluta sitt deltagande utan att detta skall medföra 

några negativa konsekvenser för dem (Gustafsson m.fl. 2005). 

Nyttjandekravet: Denna föreskrift innebär att den insamlade informationen endast kommer att 

användas i forskningssyfte. Informationen i min studie har och kommer inte att utlånas till 

kommersiella syften eller andra ej vetenskapliga ändamål (Gustafsson, m.fl. 2005).  
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5. Intervjuresultat  
I detta avsnitt kommer presentationen gällande den empiriska delen i studien att redovisas. 

För att på ett tydligt sätt visa vad som framkommit under intervjuerna har kapitlet delats in i 

olika kategorier. Dessa kategorier motsvarar de återkommande mönster eller tematiseringar 

som åskådliggjorts genom analysen av intervjuerna.  

5.1 Identitet 
Den yrkesmässiga identiteten hos de som arbetade som bemanningsföretagsanställda på kund-

företag sågs i viss omfattning olika av informanterna. Begreppet ambulerande tjänstman eller 

konsult användes nästan uteslutande av informanterna när det skulle benämna sin anställ-

ningsform.  

”Jag är ju tillsvidareanställd på X. I vårt avtal står vi som ambulerande tjänstemän, ja som 

konsulter.” 

/ Sara 

Några av informanterna såg sig själva som externa resurser och som delvis eller inte alls var 

en del av företagen medans vissa uttryckte att de identifierade sig själva i situationer utanför 

arbetet som en del av organisationen. Informanterna uppgav att det är viktigt att de som be-

manningsföretagsanställda resurser är medvetna om att de inte är formellt anställda på företa-

get.  

..//..” för att inte bli besviken på sig själv så är det faktiskt så att du är ju bara inhyrd för att 

göra det du ska i det stora hela..//..” 

/Katarina 

Detta för den bemanningsföretagsanställda skall kunna hantera de skillnader som finns mellan 

de fast anställda och de bemanningsföretagsanställda på samma post. De skillnader i anställ-

ning som finns mellan ordinarie och bemanningsföretagsanställd personal utgörs enligt infor-

manterna av lön, friskvård och anställningsförmåner såsom exempelvis ersättning vid läkarbe-

sök. Samt som tidigare nämnts, delta vid möten och andra tillställningar som företaget anord-

nar för sina fast anställda.  

5.1.1 Kollektiv identitet 

Intervjuerna visar på att tillhörigheten bland bemanningsföretagsanställda i första hand finns 

bland de andra bemanningsföretagsanställda resurserna på arbetsplatsen. Tillhörigheten bilda-

des till stor del av att den bemanningsföretagsanställda personalen alla var samlade till en 

specifik del av kontoret.   

”Det är ju inte det att vi inte pratar med varandra. Men de ordinarie är ju vana att jobba med 

varandra och sitta med varandra så det är ju de som har skapat den delningen det är ju inte 

något som X har gjort för vi har ju försökt” 

/Katarina 
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Den ofrivilliga uppdelningen var enligt några av informanterna orsaken till de två gruppering-

arna på arbetsplatsen. Enligt informanterna var det lite svårare att känna gemenskap och till-

hörighet till de som är fast anställda hos kunden. Eftersom tillhörigheten på detta sätt är upp-

delad skapas grupperingar mellan bemanningsföretagsanställd och ordinarie personal hos 

kundföretaget. Orsakerna till detta uppgav några av informanterna var att de fast anställda hos 

kundföretaget i viss mån uppfattade de bemanningsföretagsanställda resurserna som ett hot 

mot deras anställning.  

Denna uppdelning var ingenting som de bemanningsföretagsanställda själva ansåg sig bidra 

till utan något som till viss del uppstod genom att chefen på arbetsplatsen medverkade till 

gruppering. Detta exemplifierades bland annat genom att vid raster satte sig chefen allra oftast 

bland de fast anställda.  

”Det är ju gruppledarna det har ju valt så, det är ju inte att dom fikar med oss från X så dom 

skapar ju sin egen det är lite som dom själva valt att det ska vara, men det är ingenting som vi 

har påverkat, så jag bryr mig inte”. 

/Ulla 

Tillhörigheten mellan fast anställda och de bemanningsföretagsanställda påverkades också 

genom de bemanningsföretagsanställda exkluderades ur arbetsgruppen vid tillställningar och 

möten. Samtliga av de tillfrågade menade att tillhörigheten blev grupperad just på grund av 

anställningsformen. Informanterna menade att de som bemanningsföretagsanställda inte bör 

engagera sig för mycket, vara kundföretaget till lags samt ha en öppen och social attityd.  

 

Vidare indikerar intervjuerna på att arbetsplatser med högre andel bemanningsföretagsanställd 

personal lättare får grupperingar mellan ordinarie och bemanningsföretagsanställd arbetsstyr-

ka och att grupperingarna också blir förstärkta.   

”Det berodde nog helt enkelt på att vi blev för många det blev nästen en konkurrenssituation, 

de ordinarie kände att de satt, ja att de inte visste hur länge det skulle få vara kvar, det blev 

nog en rädsla att hela företaget skulle läggas ut på bemanningsföretag istället” 

/ Sara 

Tillhörigheten i arbetsgruppen bland bemanningsföretagsanställd och ordinarie personal kan 

möjligtvis också utgöras av det faktum att kundföretagen inte har arbetsgivaransvar för de 

bemanningsföretagsanställda och behöver således inte agera som deras arbetsgivare. Om 

kundföretaget inte trivs eller inte är nöjd med den person som är anställd från bemanningsfö-

retaget så kan denne väljas bort på kundens begäran.  

”Det blir som att man måste ha en roll mot kunden, om man blir felbehandlad på ett uppdrag 

och det är kunden som felbehandlat en och man söker stöd hos sin arbetsgivare då är det inte 

säkert att man får det stödet” 

/Stina 
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Citatet ovan beskriver två saker. Dels förmågan till att anpassa sig till kunden för att bli ac-

cepterad och dels en den treparts relation som finns mellan arbetsgivare, kundföretag och den 

bemanningsföretagsanställde . I trepartsrelationen har den bemanningsföretagsanställde inte 

en stark position och är också den som måste anpassa sig för att inte hamna utanför relationen 

och riskera att bli arbetslös.   

”Vi blev ju inbjudna att vara med i vårruset, alltså alla vi som jobbade på X. Men jag tänker 

då inte vara med och göra gratisreklam för X. Det känns som om de enda gångerna vi får 

göra något, då ska det vara något med vinstsyfte.” 

/Katarina 

Citatet ovan beskriver hur bemanningsföretaget ordnar eller deltar vid event. Vid eventen kan 

bemanningsföretagen marknadsföra sig med hjälp av sina anställda. Vid dessa event bjuder 

bemanningsföretaget in sina anställda och förser dem med tröjor med bemanningsföretagets 

logotyp på.  

5.1.2 Trevägs relationen  

Intervjuerna har visat på en känsla av att de bemanningsföretagsanställda upplever ett svagt 

ledarskap. Detta genom att chefen på kundföretaget och således deras informella närmsta chef 

enligt några av informanterna uttryckligen klargjorde att denna inte var deras chef. Även om 

informanterna var medvetna om att det är bemanningsföretagen som har arbetsgivaransvar för 

dem visar intervjuerna på att kundföretagens chefer är dem som bemanningsföretagsanställda 

i första hand ser som sina överordnanden.  

”Det är ju inte så kul när chefen säger att han inte är vår chef, men han är ju som det ändå. 

Sen har vi ju vår konsultchef, men hon har ingenting att säga till om med det jag gör på var-

dagarna.” 

/ Kristoffer 

Intervjuerna visar på att anställda i bemanningsföretag upplever sig ha två arbetsgivare att 

svara för. Informationen som framkommit i den empiriska undersökningen pekar på att lojali-

teten för den bemanningsföretagsanställde är delad och att detta kan bli en intressekonflikt där 

det inte alltid är självklart vem denne skall vara lojal emot.  

”Det tror jag gäller för alla men någonstans handlar det om att leverera det arbetet du är 

skyldig din uppdragsgivare, alltså bemanningsföretaget, du är ju skyldig att leverera det de 

ha utlovat och den tiden du jobbar hos kunden är du ju skyldig att uträtta det arbete de har 

anställt dig för så att man har ju lite, ja två ben att stå på”. 

/Stina 

För den bemanningsföretagsanställde innebär anställningen en skyldighet att utföra arbetet 

som kunden har betalt för och att leverera den kompetens och arbetsprestation som beman-

ningsföretaget har utlovat till kunden. Dessutom antyder svaren i intervjuerna på att detta i sin 

tur gör att den bemanningsföretagsanställde upplever en högre press gällande arbetsprestation. 
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”Vi blir ju lite mer pressade nog får vi ju mer jobb än ordinarie dom får ju lite mer förmåner 

så att det inte pressas på lika mycket jobb som vi men det är ju bara de som förlorar på det i 

slutändan så att det känner man inte att man tar åt sig om man säger så.” 

/Sara 

Informanterna uppgav att bemanningsföretagsanställningar ofta är ett sätt att öka på sina erfa-

renheter och referenser samt öka sina chanser att söka nya bättre anställningar. Enligt några av 

informanterna har de bemanningsföretagsanställda större arbetsbörda än de ordinarieanställda 

på kundföretaget. En anledning till detta uppfattas vara att kunden ansåg sig betala för själva 

tjänsten och därför menade att dessa resurser kan nyttjas till fullo. Om kundföretaget inte är 

nöjd med en bemanningsföretagsanställd kan denne också lätt bytas ut.  

”Man måste vara flexibel för att fungera på en arbetsplats annars åker man ju direkt, eller 

åker direkt, men kunden har ju betalat väldigt mycket pengar för en” 

/Katarina 

En annan viktig aspekt som framkom av intervjuerna var den bemanningsföretagsanställde s 

begränsade möjlighet att kunna uttrycka missnöje eller åsikt och vara kunden till lags. Be-

gränsning framkom av rädsla att göra kunden missnöjd och bli av med sitt uppdrag.  

”Man kan bli orättvist behandlad de har ju ganska stor makt över en de som hyr in en. Dom 

behöver ju inte säga varför de inte vill ha kvar en person. Dom som har fått sluta här fått 

göra det inom två timmar och det klart det är ju psykiskt jobbigt. Då kan man känna att man 

inte presterar nog mycket som de andra.” 

/Ulla 

5.1.3 Flexibilitet eller ej? 

Den bemanningsföretagsanställde ansvarar själv för att utforma mål i arbetslivet. Orsaken till 

varför flertalet av informanterna valt att arbeta som bemanningsföretagsanställd beskrivs vara 

en möjlighet till att utveckla kompetensen inom nya arbetsområden. Detta för att senare kunna 

söka sig vidare till nya mer varaktiga tjänster.  

”..//.. sen tänkte jag att det kan ju leda till en anställning på kundföretaget, min tanke var inte 

att fortsätta jobba åt bemanningsföretaget hur länge som helst utan jag hade en förhoppning 

att bli anställd, liksom rekryterad.” 

/Stina 

Flertalet informanter upplevde det negativt att vara anställd under lång tid hos ett och samma 

kundföretag. Detta eftersom den bemanningsföretagsanställde som blir fast på ett och samma 

kundföretag inte har samma möjlighet till att förbättra och utveckla sin kompetens. De som är 

fast tillsvidareanställda inom bemanningsföretaget får inte söka nya tjänster inom beman-

ningsföretaget under tiden de arbetar på ett kundföretag.  Det fanns en stark önskan att få en 

fast anställning hos kundföretaget alternativt en fast anställning utanför bemanningsföretaget.  
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”Jo, jag kan ju inte sticka under stolen med att om jag fick erbjudande om tillsvidare anställ-

ning hos kundföretaget så skulle jag välja det.” 

/Ulla 

”Jag hade nog hellre haft anställning inom kundföretaget, då hade jag kunnat utveckla mig 

mer, så självklart är det ju bättre om man skulle få en anställning.” 

/Sara 

Orsakerna till varför informanterna hellre haft en fast anställning utanför bemanningsföretaget 

var att förutsättningarna för karriär och avtal var bättre utformade än för bemanningsföretags-

anställda.  

Många av informanterna hade arbetat tre år eller mer på samma kundföretag. Anledningen till 

att bemanningsföretagsanställda blir kvar en längre tid på en och samma arbetsplats uppfatta-

des av informanterna vara att bemanningsföretagen inte flyttar bemanningsföretagsanställda 

som fungerar bra även om denne skulle önska att få byta arbetsplats.  

”De flyttar ju helst inte en från ett ställe där det fungerar, de vill ju inte att man ska byta ar-

betsplats och då blir det ju svårt att avancera någonting.” 

/Kristoffer 

”Självklart har man ju sagt att man vill utvecklas. Men så länge man behövs här och det fun-

gerar så har man ingenting att säga till om det är ju lite nackdel så” 

/Sara 

En annan anledning till varför vissa bemanningsföretagsanställningar på kundföretag blir 

långa var att kundföretagen använder anställningsformen som ett sätt att komma runt anställ-

ningsstopp och slippa ifrån arbetsgivaransvaret. 

”Det är ett sätt att gå runt anställningsstopp. För vi räknas ju som ett inköp, inte en anställ-

ning. Dom får ju inte anställa här, men ändå så har de över 20 bemanningsföretagsanställda 

er och då får en inköpssamordnare skaffa en massa bemanningsföretagsanställda istället för 

att anställa” 

   / Kristoffer 

5.1.4 Villkor 

Flexibilitet kan enligt informanterna vara både en möjlighet och ett hinder för den beman-

ningsföretagsanställde. Informanterna uppgav att det är en viss typ av personer som arbetar 

som bemanningsföretagsanställda. Dessa personer hade enligt informanterna egenskaper som 

kunna prestera högt, hantera trevägs relationen och ha en hög social förmåga.  

Flexibiliteten i prestationsaspekten av arbetet utgjordes enligt informanterna av att kunna han-

tera de särskilt höga krav som ställs av kundföretaget på den bemanningsföretagsanställde. 

Arbetsbördan hos de bemanningsföretagsanställda var i någon grad högre eftersom beman-
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ningsföretagsanställda enligt uppgift sällan säger till när arbetets omfattning kändes för be-

tungande. Informanterna såg detta som ett sätt att göra kundföretaget nöjda med deras arbets-

prestationer.   

”Vi blir ju lite pressade, nog får vi ju mer jobb än ordinarie de får ju lite mer förmåner så att 

det inte pressas på lika mycket jobb. Får jag för mycket jobb så säger jag till och då lyssnar 

de, men de försöker ju pressa på till man säger nej.” 

/Ulla 

De bemanningsföretagsanställdas upplevelse av flexibiliteten till sin arbetsgivare och kundfö-

retaget utgjordes av en delad lojalitet. Lojalitet delades till bemanningsföretaget där den be-

manningsföretagsanställde har sin anställning och till kundföretaget där den bemanningsföre-

tagsanställde utför sina tjänster i förmån åt sin arbetsgivare.  

”Alltså i början var det lite ovant, genom att det är uppdelat man är inte med på allt men nu 

har jag lärt mig att inte bry mig om det. Vi får veta det vi behöver veta men då kan de inte 

heller kräva att vi ska göra andra grejer som de gärna vill. Det är inte vårat, ja inte det vi är 

inhyrda för att göra.” 

/Sara 

Trevägsrelationen kom särskilt till uttryck genom de bemanningsföretagsanställdas uppfatt-

ning om bemanningsföretagens vilja att hålla sig väl med sina kunder och hur de bemannings-

företagsanställda är verktygen som skall göra detta.  

Social flexibilitet var en annan faktor där de bemanningsföretagsanställda av kunden ena 

stunden behandlas som en del av den ordinarie arbetsgruppen och andra stunden behandlas 

som en utomstående resurs. Detta gör att den bemanningsföretagsanställda måste anpassa sin 

sociala förmåga och hantera de skillnader som uppkommer i särskilda situationer.  

Som bemanningsföretagsanställd är förmågan till ett öppet sinne samt att inte se sin anställ-

ning som något som man bara gör i väntan på något annat en förutsättning för att trivas och 

fungera i anställningsformen. Att vara flexibel som bemanningsföretagsanställd är också att 

vara beredd på att ett uppdrag kan ta sluta på en dag och ett nytt börja nästa dag.   

”Vi har ju jobbat tillsammans flera år och vi var som en egen familj, det är ju som att ena 

stunden ska man vara en i arbetslaget hos kunden och ena stunden är man inte det enligt kun-

den. Ändå var det ju en som fick gå med en timmas varsel och det är klart, då blir det ju jätte 

oroligt”. 

/Katarina 

Snabba förändringar i vardagen är en av de saker man måste vara medveten om när man arbe-

tar som bemanningsföretagsanställd. Intervjuerna visar dock att kunskaperna om vilka förut-

sättningarna är för att arbeta som bemanningsföretagsanställd var begränsade. Vilka avstånd 

som den bemanningsföretagsanställde kan tvingas pendla samt i vilken mån bemanningsföre-

tagen arbetar för att uppfylla de bemanningsföretagsanställdas egna önskningar. 
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”Jag tror inte man kan tacka nej till något, men jag är inte helt inne i hur det där funkar” 

/Katarina 

”Ja, jag har ingen aning om det där. Jag har inte läst… men då får det bli så då måste man 

ju, det är ju inte det att man inte vill utan det är ju praktiskt omöjligt det är i sådana fall där-

för man tackar nej.” 

/Ulla 

Citaten ovan belyser vilken inblick de bemanningsföretagsanställda har gällande regler för 

arbetslöshets ersättning och vad som händer när en bemanningsföretagsanställd tackar nej till 

uppdrag. Citatet nedan belyser hur de allra flesta saknade kunskap om anställningsvillkoren i 

samband med anställningen i bemanningsföretaget. 

”Jag hade ingen bra koll på anställningsavtalet och det blev jag verkligen uppmärksammad 

på när jag väl började och förstod att en månadslön inte var en garanterad månadslön utan 

att det var en baslön med en som jag uppfattade det, en timlön på det.” 

/Stina 

Enligt flertalet informanter var betydelsen av att i största allmänhet ha fått ett arbete det abso-

lut viktigaste. Intervjuerna visar vidare att de allra flesta upplevde anställningsvillkoren som 

en negativ överraskning. Som bemanningsföretagsanställd utgörs lönen av en garantidel som 

baseras på 133 arbetade timmar per månad under sitt första anställningsår. Sedan utgår en 

prestationslön som motsvarar 8 procent av den inarbetade lönen. Under anställningsår två 

utgår en grundlön motsvarande 150 arbetade timmar med samma prestationslön.  

Den största skillnaden i denna lönesättning är att de bemanningsföretagsanställda endast får 

betalt för de antal timmar som de faktiskt är på arbetet. Detta kan jämföras med en timbaserad 

månadslön. Bemanningsföretagsanställda får inte betalt under röda dagar eller betalt heldag 

under halvdagar. Flertalet informanter uttryckte detta som en mycket negativ aspekt då må-

nadslönen blir så pass rörlig att de vissa gånger kan skilja tusenlappar. 

”När det är röda dagar och halvdagar då får vi jobba halvdag men du får inte lön för resten, 

de får de andra anställda här. Om man är sjuk några dagar då märks det direkt på lönen, det 

skiljer mycket på lönen så fort det händer något i ditt liv, just på lönen.” 

/Katarina 

Lönesättning är lägre för de bemanningsföretagsanställda än de ordinarie anställda inom 

kundföretaget. Bemanningsföretagen har egna kollektivavtal och är inte bundna att följa 

branschavtalen. Enligt några av informanterna blir konsekvenserna att personer med samma 

arbetsuppgifter och utbildning på samma arbetsplats har olika lönesättning.  

”Jag vet inte exakt hur mycket den ordinarie personalen tjänar. Men de tjänar mer än oss i 

alla fall. De har ett helt annat avtal som är mycket bättre. Vi borde få högre lön med tanke på 
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att vi har samma arbetsuppgifter men vi har ju också mycket mer press på att prestera bra än 

den ordinarie personalen har” 

/Stina 

Citatet nedan beskriver hur lönesättningar och villkoren för bemanningsföretagsanställningar 

är dold för kundföretagen. Anställningen inte var något som den bemanningsföretagsanställda 

personalen fick diskutera med utomstående och framförallt inte med chefen på kundföretaget.  

”Jag pratade med en kollega som också varit anställda på X men på en annan arbetsplats. 

Hon hade en studiekamrat som hade fast tjänst på den arbetsplatsen som hade samma arbets-

uppgifter. Kundföretaget hade frågat henne vad hon hade i lön. Dom hade nästan smällt av 

och menade på att hon som X – anställd tjänade mer än 10,000 mindre än de andra på ar-

betsplatsen. Hennes chef på kundföretaget ringde upp X och frågade varför hon hade så låg 

lön och sa att de tyckte det var pinsamt för dem att hon tjänade så mycket mindre än de andra 

anställda hos dem. Då gav X konsulten en varning för att hon hade diskuterat sin lön. 

/Sara 

 

 

 

 

  



 

32 

 

6. Diskussion  
I detta kapitel kommer studiens frågeställningar och syfte att besvaras utifrån intervjuresulta-

tet samt det teoretiska ramverket.  Syftet med studien var att undersöka arbetsvillkoren för 

bemanningsföretagsanställda. Studiens frågeställningar var: 

1. Vilka fördelar respektive nackdelar finns i att arbeta som bemanningsföretagsanställd 

personal hos ett kundföretag.  

2. Vilken funktion fyller bemanningsföretagen för arbetstagarna och den svenska arbets-

marknaden? 

3. Vilka konsekvenser medför bemanningsföretagens på arbetsmarknaden?  

 

6.1 Flexibilitet eller ej  
Ordet flexibilitet är ofta positivt betonat och är ett uttryck som ofta används för att beskriva 

bemanningsföretagen. Som bemanningsföretagsanställd uttrycks ofta denna flexibilitet i ter-

mer av att kunna välja arbetsplats, arbetstid efter egna personliga behov och önskningar. Stu-

denter kan arbeta extra under studietiden och få in en fot på arbetsmarknaden. Föräldrar kan 

anpassa sina arbetstider efter dagis och skola. Flexibilitet ur individens perspektiv inte en till-

gång som gagnar denne positivt eftersom flexibiliteten inte tar hänsyn till faktorer som lojali-

tet, ansvar, förtroende och målmedvetenhet (Sennett, 1999).  

I avseende på den första frågeställningen gällande de bemanningsföretagsanställdas syn på 

fördelar respektive nackdelar med sin anställningsform sågs flexibiliteten som en avgörande 

faktor. Flexibilitet rörande lojalitet kan rimligtvis jämföras med den upplevelse av splittrad 

lojalitet som merparten av informanterna påstod sig uppleva.  

En annan aspekt av flexibilitet är det faktum att arbetstider och således lönen kan variera. För 

de bemanningsföretagsanställda innebar detta att det kan skilja tusenlappar på en lön till en 

annan. Svaren i intervjuerna indikerar på att denna del av flexibiliteten inte var införstådd för 

de bemanningsföretagsanställda vid anställningens början. Intervjuerna visar även på att det 

generellt finns låg kunskap bland de som är bemanningsföretagsanställda gällande hur deras 

anställningsavtal ser ut och vad som faktiskt kan krävas av dem.  

6.1.1 Trevägsrelation  

Trepartsrelationen som uppstår mellan arbetsgivare, kund och anställd är troligtvis också den 

största anledningen till varför lojaliteten blir tvådelad för den bemanningsföretagsanställde. 

Som anställd i bemanningsföretag utgörs lojaliteten hos kundföretaget av att den bemannings-

företagsanställde skall anpassa sig efter kundens behov samt att ena stunden vara en del av 

den ordinarie arbetsgruppen på kundföretaget för att i nästa stund bli avskild från av den.  

Lojalitet för den bemanningsföretagsanställde blir en fråga som utgörs av en vilja att få ett 

bättre uppdrag. Detta var också något som informanterna uttryckte var motivet till varför de 

tagit sitt nuvarande uppdrag. Genom att utföra arbete hos kunden skapar också den beman-

ningsföretagsanställde en relation mellan kunden och bemanningsföretaget. Detta gynnar san-
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nolikt den bemanningsföretagsanställde på det sätt att denne får en god relation med sin egna 

arbetsgivare och chanserna till att få ett bättre uppdrag eller en fast tjänst ökar. Ansvarsaspek-

ten kan i denna studie bestå i att den bemanningsföretagsanställda ansåg att de inte behövde 

lägga ner tid eller energi i frågor som berörde arbetsplatsen och indirekt även dem själva. Det-

ta kan delvis bero på att informanterna uppgav att de blev selektivt delaktiga i arbetsgruppen 

när deras kund fann detta lämpligt och gynnande för verksamheten. Dock uteslöts de beman-

ningsföretagsanställda när det handlade om exempelvis roligare tillställningar och möten. 

Den bemanningsföretagsanställde har krav på att vara lojal och social till förmån för kundfö-

retaget och mot de ordinarie anställda på kundföretaget. Men även att vara lojal mot sin ar-

betsgivare, bemanningsföretaget. Intervjuerna pekar på att bemanningsföretagsanställningar 

innebär att den bemanningsföretagsanställde arbetar under komplexa villkor och att förmågan 

av att kunna skifta mellan distans och närhet är en förutsättning för att fungera i anställnings-

formen. Det är rimligt att anta att bemanningsföretagsanställningar i första hand gynnar två av 

parterna i trepartsrelationen; den som köper tjänsten och den som säljer den. Den tredje par-

ten, den bemanningsföretagsanställde, verkar mest få anpassa sig efter de behov som de andra 

två parterna har. Den bemanningsföretagsanställdes individuella friheter och flexibilitet står i 

beroende av de två andra viljorna i relationen. Det är möjligt att anställningsformen beman-

ningsföretagsanställd genererar nätverk, utmaningar och möjligheter. Emellertid är otillräcklig 

samhörighet, lojalitet och oförenliga krav rimligtvis något som också blir en del av vardagen 

för den bemanningsföretagsanställde.  

Förtroende i trevägsrelationen återfanns i den bemanningsföretagsanställda arbetsgruppen i 

form av sammanhållning och gemenskap dem emellan. Ett visst förtroende fanns även till 

bemanningsföretagen egenskap av förhoppning att dessa skulle ordna nya uppdrag som pas-

sade de bemanningsföretagsanställda avstånds - och kunskapsmässigt. Målmedvetenheten hos 

de bemanningsföretagsanställda sågs bestående av de referenser och kompetenser som den 

tillfälliga inhyrningen skulle resultera i vilket i sin tur skulle generera bättre och mer välbetal-

da arbeten.  

6.1.2 Enskild och Kollektiv identitet  

Det är rimligt att det är lättare att identifiera sig själv som en extern resurs av rädsla att urskil-

jas annorlunda än de övriga. Intervjuerna pekar på att det blir ett personligt problem för den 

bemanningsföretagsanställde eftersom denne får en splittrad identitet. Genom uttrycksmedlen 

identifierar vi vad som är vad och vem som är vem och skapar identiteter för hur vi identifie-

rar oss själva och andra (Jenkins, 2008) . Att flertalet informanter såg sig själva som beman-

ningsföretagsanställda resurser kan genom denna tes också sägas beskriva hur de ordinarie 

anställda ser de bemanningsföretagsanställda . Genom att de bemanningsföretagsanställda inte 

är en del av den kollektiva identiteten som utgörs av de ordinarie anställda på företagen förblir 

också många dörrar stängda vilket i sin tur begränsar handlingskraften. Ett tänkbart exempel 

på detta skulle kunna vara det faktum att flertalet informanter upplevde att de inte kunde på-

verka eller uttrycka eventuella missbelåtenheter på arbetsplatsen. 

Informanterna uppgav att de själva inte bidrog till uppdelningen mellan ordinarie anställda 

och bemanningsföretagsanställda på arbetsplatsen. Däremot kan det rimligtvis antas att en 
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arbetsplats med en sammanflätad ordinarie arbetsgrupp har en stark kollektiv identitet. Ge-

nom att de ordinarie anställda på kundföretaget såg de bemanningsföretagsanställda som ett 

hot mot den egna anställningen blir också de bemanningsföretagsanställda ett hot mot den 

kollektiva identiteten. För de bemanningsföretagsanställda blir det lättare att se sig som exter-

na resurser och som anställda i bemanningsföretag. Bemanningsföretagen förstärker enligt 

intervjuerna den kollektiva identiteten bland de bemanningsföretagsanställda bland annat ge-

nom att anordna olika tillställningar för sin personal. Det handlar om att inkludera sin perso-

nal vid idrottsevenemang med mera. Vid dessa evenemang passar bemanningsföretagen även 

på att marknadsföra sig själva genom sina anställda. Detta sker genom att exempelvis låta sina 

anställda bära kläder med bemanningsföretagets logotyp på.  

6.1.3 Villkor 

Kraven på ökad flexibilitet i organisationer har tilltagit vilket rimligtvis bidragit till ökade 

privatiseringar av de statliga funktionerna. Nyliberalistiska strömningar påverkar individens 

frihet på arbetsmarknaden och innebär att individen har personligt ansvar för sina val och sin 

livskvalitet. Det är möjligt att bemanningsföretagsanställningar innebär en ökad arbetsbörda 

och stressituation. Detta var också något som informanterna i viss omfattning ansåg sig upp-

leva. Om en bemanningsföretagsanställd resurs nekar till ökad arbetsbörda, krav på bättre 

effektivitet eller att pendla en längre sträcka för arbete, kan detta antagligen jämföras med att 

denne väljer bort en bra referens. Ytterligare konsekvenser på individnivå kan antagligen vara 

att den bemanningsföretagsanställde på sikt även försämrar sin livskvalitet. Om den beman-

ningsföretagsanställde tackar nej till uppdrag står denne utan arbetslöshetsersättning. Detta 

eftersom den bemanningsföretagsanställde har tackat nej till arbete enligt arbetslinjen och 

rådande regelverk. Ur denna aspekt finns sannolikt ingen valmöjlighet för individen. Lojalite-

ten blir såsom Sennett (1999) uttrycker det en skyldighet istället för en tillgång.  

Intervjuerna visar på att de allra flesta arbetar i bemanningsföretagen helst av allt vill ha en 

fast anställning antingen inom kundföretaget eller vid något annat företag utanför beman-

ningsföretagen. Genom att arbeta som bemanningsföretagsanställda hoppas den bemannings-

företagsanställde slutligen bli erbjudna fast arbete utanför bemanningsföretagen. Dock är det 

antagligen så att bemanningsföretagen själva inte flyttar bemanningsföretagsanställda som 

fungerar bra på ett kundföretag till ett annat bara för att den bemanningsföretagsanställde själv 

har en önskan om att få utvecklas. Det kan alltså bli på det viset att bemanningsföretagsan-

ställda hamnar under längre tid än tre år på en och samma arbetsplats.  

Erfarenheten av att bli fast på ett och samma kundföretag under en längre tid var något som de 

flesta av informanterna upplevde som ett problem. Orsaken var att de bemanningsföretagsan-

ställda inte är tillåtna att söka andra tjänster under tiden de är bundna i ett uppdrag. De be-

manningsföretagsanställda har dessa gånger antagligen svårt att påverka sin egen situation 

gällande den kompetensutveckling som de själva önskar få. Friheten i bemanningsföretagsan-

ställningen kan uppfattas som begränsad. En bemanningsföretagsanställd kan vara tvungen att 

pendla en och halv timme från huvudkontoret för ett uppdrag. Alternativet är att stå utan er-

sättning om denne tackar nej till uppdraget.  Frihet och flexibilitet är mest antagligen förank-

rat i en rädsla att hamna i arbetslöshet eller få en dålig referens.  
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Den andra frågeställningen hade för avsikt att besvara vilken funktion bemanningsföretagen 

fyller för arbetstagarna och den svenska arbetsmarknaden. Intervjuerna visade att människor 

tar anställning i bemanningsföretag av flera anledningar. Anställningsformen kan vara till 

nytta för personer som önskar få praktisk erfarenhet och kunskap efter en avslutad utbildning. 

Vidare kan anställningsformen vara en väg ut i arbetslivet för dem som inte har någon bredare 

erfarenhet, utbildning eller saknar nätverk. Under studietiden kan sannolikt även dessa former 

av anställningar vara ett sätt att prova på olika arbetsuppgifter och tjäna extra pengar utöver 

studiemedlen. Det är även rimligt att anta att en orsak till varför kvinnor under 30 år med rela-

tivt låg utbildningsnivå är överrepresenterade i bemanningsföretagsanställningar ligger i det 

faktum att kvinnor i större utsträckning söker sig till arbeten med kortare och flexiblare ar-

betstid. Kvinnor återfanns överrepresenterade inom specifika yrkesgrupper vilket mest sanno-

likt har att göra med den horisontella segregering där kvinnor arbetar i vissa yrkesgrupper och 

män i andra. Kvinnor söker sig rimligtvis till deltids bemanningsföretagsanställningar för att 

hinna utföra det obetalda arbetet i hemmet. Kvinnor återfanns även i högre utsträckning på de 

lägre positionerna hos kundföretagen vilket kan härledas till den vertikala segregeringen där 

män oftare än kvinnor återfinns på de prestigefyllda befattningsnivårena (Persson och Nyberg, 

1998). 

 

En annan orsak till att fler tar arbete i bemanningsföretag är antagligen på grund av den ökade 

arbetslösheten. Det är möjligt att det för den arbetssökande idag inte går att undvika beman-

ningsföretagen eftersom allt fler branscher använder bemanningsföretagsanställningar. Detta 

är även något som informanterna i studien också menar är fallet.  Att överhuvudtaget få en 

anställning är viktigare än anställningsformen i sig vilket beror att lågkonjunkturen lett till 

uppsägningar och större konkurens på arbetsmarknaden. 

6.2 Nyliberalism och bemanningsföretagsanställningar  
 

Den tredje frågeställningen riktade sig mot vilka konsekvenserna blir av bemanningsföreta-

gens tillväxt. Det kan antagligen vara så att bemanningsföretagens tillväxt är ett uttryck för 

den växande nyliberalistiska eran. Privatiseringar av statliga funktioner är något som nylibera-

lismen strävar att uppnå (Harvey, 2008). Privata bemanningsföretag kan sannolikt lättare än 

den statliga arbetsförmedlingen agera efter den globala marknaden samt uppfylla sina kunders 

behov av arbetskraft på ett effektivt och kostnadssäkert sätt. Effekterna av detta kan rimligtvis 

bli att vissa personer segregeras från arbetsmarknaden medans andra tjänar stora pengar på att 

hyra och förmedla arbetskraft. Vidare liknar detta även denna flexibilitet av produktionen den 

osammanhängande omvandlingen av produktionen som tidigare beskrivits. Om företaget be-

höver tjänsten en vecka, ett år, två år så hyr de in arbetskraft efter det behovet, utan att behöva 

ta något ansvar för de som kommer och utför dessa tjänster.   

 

Privatiseringar av arbetsförmedlingstjänster ökar konkurrensen på arbetsmarknadsområdet. 

Genom konkurrens tvingas företag till allt mer kostnadseffektiva lösningar och måste anpassa 

sig efter behovet på marknaden. Statestiken i studien visar hur bemanningsföretagen även 

under lågkonjunkturer tar andelar på den svenska arbetsmarknaden. Det är antagligen så att 
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konkurens mellan privata aktörerna är en fördel för kunden eftersom bemanningsföretagen 

tvingas öka sin effektivitet, kvalitet och produktivitet (Harvey, 2008).  

Den svenska välfärden utgörs av normer för arbetsmarknaden och främst efter arbetslinjens 

direktiv. Arbetslinjen utgörs av att människor tar anställning och bidrar med skatt och således 

till det system som bygger vår välfärd. De som har sin anställning i bemanningsföretag har 

inte samma förutsättningar som andra arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. En an-

ledning är att de bemanningsföretagsanställda inte har lika fördelaktiga anställningsvillkor. 

För bemanningsföretagsanställda handlar det även om de regelverk som exkluderar dem ur 

socialförsäkringssystemet. Arbetsgivare både inom den privata och offentliga sektorn anlitar 

bemanningsföretag allt oftare. Varför organisationer väljer att anlita bemanningsföretag istäl-

let för att anställa kan rimligtvis härledas till en flexibilitetstrend som genomsyras av privati-

seringar och mobilitet inom organisationer (Sennett, 1999). Kundföretagen använder sig av 

bemanningsföretag som ett sätt att komma undan anställningsstopp. Det finns rimligtvis även 

företag som väljer att säga upp anställda för att sedan hyra in arbetskraft efter behov, vilket 

rimligtvis härledas till Sennetts teori om ”reengenering”.  En annan aspekt till varför det är 

fördelaktigt för kundföretagen att använda bemanningsföretag är att arbetsgivaransvaret flyt-

tas till bemanningsföretaget.  

Statens funktioner är ofta stela, långsamma och har genom grundläggande villkor svårare att 

anpassa sig efter en snabbt föränderlig marknad (Ahrne, m.fl.2003). Detta är rimligtvis en av 

anledningarna till varför efterfrågan av bemanningsföretagens tjänster är så pass stor. Arbets-

förmedlingens tjänster är inte utformade av ekonomiska vinstintressen och har därför rimligt-

vis svårare att tävla mot bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen kan koncentrera sina 

verksamheter på effektivhet, flexibilitet och behovsanpassa tjänster efter marknadens efterfrå-

gan. De statliga verksamheterna såsom arbetsförmedlingen bygger på rättigheter, trygghet och 

kontinuitet. Bemanningsföretagens verksamhet är i första hand utformat efter de behov som 

finns hos kundföretagen. Detta kan antagligen vara en av anledningarna till varför beman-

ningsföretagsanställdas arbetssituation blir säregen.  

 

En annan viktig aspekt som bör lyftas fram gällande den nyliberalistiska trenden, är konkur-

rensen mellan bemanningsföretagen. Konkurrensen kan leda till att de mindre bemanningsfö-

retag slås ut vilket i sådana fall skulle betyda att de större företagen kan styra marknaden och 

sina anställda. En fördel med detta skulle möjligtvis vara att facken kan ställa högre krav på 

de anställdas avtal och villkor. Faran med att slå ut de mindre bemanningsföretagen kan rim-

ligtvis vara att det i de stora företagen kan styra villkoren för uthyrning av tjänster i avseende 

av kostnader, anställningsavtal samt löner. 

 

Det är också möjligt att spekulera i vad som skulle hända om alla människor arbetade som 

bemanningsföretagsanställda. Den individuella friheten skulle möjligtvis utgöras av den hand-

lingsförmåga eller flexibilitet som en människa har. Vidare är det rimligt att en persons val 

och förmåga att handla det så kallade habitus, skulle förändras genom att de ekonomiska 

maktpositionerna i samhället förflyttas från offentlig till privat sektor. Maktpositionerna är det 

som utgör återskapandet av människors habitus (Bourdieu, 1994). Det är skäligt att här disku-
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tera om statens roll som normgivare i samhället skall förflyttas till de privata aktörerna. Vad 

kommer då att hända med de tidigare samhälliga normer som bestämdes och värderades ge-

nom det statliga monopolet? Genom att arbetsförmedlingen inte längre är del av statens mo-

nopoliserade funktioner finns det också anledning att anta att de privata aktörerna som finns 

på bemanningsmarknaden till viss del skapar normer för hur den moderna arbetsmarknaden 

skall vara utformad.  
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6.3  Kritisk granskning av studien 

Det är möjligt att det resultat som den empiriska delen av studien indikerar, utifrån det under-

lag som använts, inte kan sägas ha extern validitet. Eftersom studiens informanter var endast 

var fem till antalet och samtliga hade eller arbetade på samma arbetsplats är det möjligt att 

resultatet i någon mån är felaktigt och situationsbundet. En optimal variant av studien hade 

mest troligt varit att göra en enkätundersökning på flera arbetsplatser och komplettera dessa 

med intervjuer. Resultatet hade genom detta fått större allmängiltig sanning.   

Ämnet som undersökt är komplext och det är därför möjligt att det teoretiska ramverket inte 

innefattar eller beskriver ämnet på bästa sätt. Det teoretiska ramverket har inte haft som avsikt 

att beskriva privatiseringar som något negativt snarare beskriva den nyliberalistiska tidsålder 

som vi lever i och vilka effekter privatiseringar har på individ och samhälle.  

6.3.1 Reliabilitet och validitet   

Reliabiliteten i denna studie utgörs av de intervjufrågor baserade på de bemanningsföretags-

anställdas perspektiv. Frågorna var till största del utformade för att kunna besvara studiens 

syfte. Frågorna var semistrukturerade och avsåg fånga den tillfrågades upplevelser och erfa-

renheter. För att reliabiliteten ska bli hög är det av betydelse att undvika att personer tolkar 

samma fråga på olika sätt. De gånger en fråga uppenbarligen missförstods förtydligades den. 

För att undvika felaktiga anteckningar bandades och transkriberades intervjuerna ord för ord. 

Begrepp som använts i denna studie utgörs av den tidigare erkänd forskning inom området 

och kan därför sägas vara allmängiltig. Det finns i denna studie en likhet mellan empiri och 

teori vilket utgör denna studies validitet (Hellevik, 1987).  

6.3.2Fortsatt forskning  

Denna studie bör göras om med ett större empiriskt underlag vilket skulle möjligöra en breda-

re och mer karakteristisk beskrivning av de bemanningsföretagsanställdas anställningsform. 

Vidare kan det om några år vara intressant att undersöka vad samma informanter arbetat med 

under den tiden och om de fortfarande är kvar i bemanningsföretagen. Ett intressant område 

för fortsatt forskning kan också förslagsvis göras med en framtidsaspekt där arbetsmarkna-

dens framtida utveckling förutsägs. Forskning kring vilka vinster bemanningsföretagen gör på 

sina anställda är en annan aspekt som vore intressant att titta närmare på.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Ålder 

Bostadsort 

Familjesituation 

Utbildning. 

Anställningstid  

Anställningsform  

Tidigare arbeten (ej endast bemanningsföretag)  

Bemanningsföretag som arbetsgivare 

Hur fick du ditt nuvarande arbete? 

På vilket sätt fick du kontakt med bemanningsföretaget? Arbetsförmedling, annons … osv.? 

Berätta om hur ditt anställningsavtal ser ut? 

Vilka möjligheter och hinder möter du i ditt arbete? 

Finns möjlighet till befordran i din tjänst? 

Vilka karriärmöjligheter/vägar finns i ditt nuvarande arbete? 

Vem är  din huvudsakliga arbetsgivare? 

Vilka fördelar med att arbeta i bemanningsföretag? 

Vilka nackdelar finns med att arbeta i bemanningsföretag? 

Vilka personliga mål har du i arbetslivet? 

Avslutande frågor 

Hur ser du på framtidens arbetsmarknad? 

Skulle du rekommendera andra att arbeta hos bemanningsföretag? 

 


