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Sammanfattning 

 
 

 

 
Denna studie handlar om bemanningsanställdas upplevelser av att arbeta inom bemanning. 

Detta fenomen är erhåller både sociologisk och samhällelig relevans arbete via bemanning 

blir allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Studien grundar sig i två teorier: Erich 

Fromms existentiella Flykten från friheten och Att ha eller att vara, samt Guy Standings 

Prekariatet – den nya farliga klassen. I vår studie har vi utfört tio semistrukturerade intervjuer 

och tolkats utifrån en hermeneutisk metodansats. Den hermeneutiska metodansats som 

används i studien bidrar till ett fördjupa kunskapen om individens upplevelser i relation till 

denna relevans. Studien har resulterat i en huvudtolkning Arbetstagaren i limbo bestående av 

tre spänningar: Strävan efter kontinuitet i ett föränderligt liv kontra strävan efter 

självförverkligande, Frihet från kontra frihet till samt Mellan det förflutna och nuet 

 

 
Nyckelord: prekariatet, bemanningsföretag, osäkra anställningar, existentialism, 

hermeneutik, globalisering 
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Inledning 
 

I denna uppsats studerar vi arbetets existentiella karaktär. Det behövs troligtvis inte förklaras 

att arbetet är viktigt för människans liv i ett kapitalistiskt samhälle där hen måste kunna 

försörja sig. Dock menade redan Karl Marx, och en lång rad sociologer därefter, att arbetet 

har en mening för individens livsvärld, och således att det har en inverkan på människans 

känslor av trygghet, meningsfullhet och stabilitet. Watson menar att arbete, arbetslivet och 

arbetsmarknaden är något som påverkar alla människor och att alla människor relaterar till 

arbete på ett personligt plan. Det är sättet på vilket människor försörjer sig som visar hur de 

hanterar de ekonomiska, sociala och kulturella aspekterna av sina liv, och arbetet är således en 

viktig aspekt av människans identitet (Watson, 2012, s.6–7). Det är därför av intresse att 

studera hur individen förhåller sig till de arbetsförhållanden hen befinner sig i, särskilt då 

dessa arbetsförhållanden riskerar att bli alltmer otrygga (Standing, 2011, s.16.). 

 

Kalleberg menar att perioden sedan 70-talet har karaktäriserats av osäkerhet och instabilitet i 

industriella samhällen. Globalisering, teknologisering, internationell konkurrens och mobilitet 

över arbetsmarknader har lett till en neoliberal ”revolution”, karaktäriserad av privatisering 

och avreglering inom arbetsmarknaden. Dessa förändringar har lett till atypiska, flexibla 

anställningsformer som karaktäriseras av större risker för arbetstagaren, samtidigt som hen 

erhåller begränsade förmåner och rättigheter (Kalleberg, 2013, s.700). Även Standing (2011, 

s.9) menar att dessa förändringar mot en mer marknadsstyrd arbetsmarknad har lett till 

framväxten av ett globalt prekariat, bestående av miljontals arbetstagare över hela världen. 

Vosko (2008) definierar prekära anställningar som 

 

Forms of work involving job insecurity, low income, limited social benefits and 

statuory entitlements, and high risks of ill-health. It is shaped by employment status 

(i.e., self-employmant or paid employment, bilateral employment relationships or 

triangular employment relationships), form of employment (i.e., temporary or 

permanent, part-time or full-time), and dimensions of labor market insecurity, as well 

as social context and social location  

Prekariatet innefattar alltså arbetstagare som saknar arbetsrelaterad trygghet. Standing (2011, 

s.37) menar att dessa förhållanden sträcker sig in i arbetstagarens liv och bidrar till en ständig 

oroskänsla. Dessutom menar Watson (2012, s.254) att arbetstagare inom prekära anställningar 

kan uppleva svårigheter att begripliggöra sina karriärer eller relationen mellan arbetet och 

privatlivet, och att denna brist på begriplighet kan sträcka sig till den egna identiteten.   

Länge var privat personalförmedling så gott som förbjuden i Sverige. 1993 avreglerades 

arbetsförmedlingsmonopolet (Källström & Malmberg, 2016, s.44). Sedan dess har andelen 

bemanningsanställda ökat stadigt, och idag är nästan 1,7 % av Sveriges arbetskraft anställda 

via bemanning (Arbetsmiljöverket, 2018). Bemanningsbranschen har sedan dess integrerats i 

svenska arbetsmarknadsrelationer. Idag är de flesta etablerade bemanningsföretag i Sverige 

medlemmar i arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, som slutit avtal med både 

arbetar- och tjänstemannafack (Källström & Malmberg, 2016, s.44). 2008 infördes ett EU-

direktiv med avsikt att underlätta för bemanningsföretag samt förbättra förhållandena för 

uthyrda arbetstagare. Direktivet genomföres i svensk lag genom lagen om uthyrning 

(2012:854). Vid en bemanningsanställning förhåller sig arbetstagaren till två arbetsgivare: 

dels bemanningsföretaget som har ansvar för lönefrågor och de arbetsplatser den anställda 

hyrs ut till, dels kundföretaget som ansvarar för arbetsledning. Kundföretaget har i viss 
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utsträckning ett direkt rättsligt ansvar för inhyrd personal, exempelvis i frågor gällande 

överträdelser av Diskrimineringslagen (Källström & Malmberg, 2016, s.45.) 

 

Synen på bemanningsanställningar verkar dock kluven, då de av en del aktörer framställs som 

positiva och nödvändiga i relation till dagens arbetsmarknad, och av andra aktörer kritiserats 

för att de bidrar till känslor av osäkerhet för arbetstagaren. Enligt arbetsgivarorganisationen 

Kompetensföretagens egen statistik kom ca 260 000 personer i sysselsättning under år 2018 

varav 70 000 av dessa var utrikesfödda, och 8 av tio av bemanningsanställda uppgav att de 

trivdes på sitt arbete (Kompetensföretagen, 2018). Enligt Standing (2011, s.53–55) är 

tillfälliga anställningar visserligen ekonomiskt fördelaktiga för företag, men riskerar samtidigt 

att skapa otrygghet för arbetstagaren. Kompetensföretagen målar en skinande positiv bild 

medan sociologisk och sociologiskt inriktad forskning om arbetsmarknad ställer sig kritisk till 

de förhållanden som råder för den bemanningsanställde (Olofsdotter, 2009; Sirviö, Ek och 

Jokelainen, 2012). Enligt Kompetensföretagen är bemanning en självklar del av framtidens 

arbetsmarknad, och bidrar till ökade möjligheter både för arbetstagaren och arbetsgivaren 

(Kompetensföretagen, 2018). Forskningen visar en mer negativ bild, där 

bemanningsföretagen är en produkt av, snarare än en lösning till, ojämlika förhållanden i 

samhället (Elcioglu, 2010; Olofsdotter & Augustsson, 2008). Där bemanningsföretagen menar 

att deras lösning är flexibel, menar den sociologiska forskningen att den är otrygg. De bilder 

som målas upp på båda håller förefaller sig alltför onyanserad. Någonstans mitt i allt detta 

befinner sig individen – och det är just individen vi vill belysa. Vi utgår ifrån att individens 

upplevelser kan vara komplicerade – rent ut motstridiga, och i detta finns det information som 

vi anser intressant för vårt ämne. Vår uppsats kommer därför att handla om individens 

upplevelse av att vara bemanningsanställd ur ett existentiellt perspektiv. 

 

Frågeställning och syfte  
I ovanstående inledning har vi redogjort för ett flertal olika saker. För det första har vi kort 

beskrivit den sociologiska synen på arbetslivet som något som ger människan mening och 

något som har inverkan på individens upplevelse av sin egna identitet. Därtill har vi förklarat 

att bemanningsanställningar, en anställningsform som per definition är osäker, blir allt 

vanligare på den svenska arbetsmarknaden. Vi har dessutom beskrivit den sociologiska synen 

som något som skiljer sig från den syn som bemanningsföretag har. Att arbeta via bemanning 

är en växande anställningsform, och något som båda författare har erfarenhet av. Studien 

ämnar därför till att bidra till den teoretiska förståelsen av självidentitetens relation till det 

osäkra arbetslivet. En fördjupad kunskap om individens perspektiv på anställningsformen är 

även potentiellt relevant i relation till personalfrågor för de organisationer som använder sig 

av eller arbetar med inhyrd personal. Med en hermeneutisk metod kan vi tolka individers 

upplevelser och tillsammans med existentiell teori nå en unik förståelse, där vi med öppenhet 

lägger till ny kunskap. Syftet med studien är att mot denna bakgrund tolka och förstå ämnet ur 

individens eget perspektiv, vår frågeställning lyder därför som följer: vad är individens 

upplevelse av att arbeta som bemanningsanställd?  

Disposition 
I följande avsnitt Tidigare forskning redogör vi för arbetsmarknadsrelaterad forskning med 

fokus på prekära anställningsförhållanden, där vi först och främst har valt att fokusera på 

bemanningsanställningar. Avsnittet delas in i två rubriker: studier om bemanningsföretagens 

utbredning och studier om bemanningsföretagens inverkan på individen. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning av forskningen där vi diskuterar vår studies relevans i relation till 

tidigare forskning. I avsnittet Teoretisk och begreppslig referensram redogör vi för två 
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teoretiska perspektiv: Erich Fromms existentiella syn på frihet samt Guy Standing (och till 

viss del Jørgensens) teori om prekariatet. I avsnittet metod beskriver vi för hermeneutikens 

principer, och redogör för hur vi valt att tillämpa denna ansats under studiens gång. I avsnittet 

Resultat redovisar vi vår tolkning i detalj och redogör för vårt tillvägagångssätt i tre stadier: 

inledande tolkning, preliminär tolkning och huvudtolkning. Uppsatsen avslutas med en 

diskussionsdel, där vi diskuterar resultatet i relation till frågeställning, tidigare forskning samt 

teoretisk och begreppslig referensram.  

Tidigare forskning 
Nedan följer ett avsnitt som redogör för den forskning som bedrivits inom ämnena prekära 

anställningsförhållanden, prekariatet och bemanningsanställningar. Vi sökte i databaserna 

Sociological Abstracts, PsychInfo, EBSCOhost, SAGE Journals, Arbetslivsinstitutet och 

ArtikelSök med sökorden bemanning, bemanningsföretag, prekariat, precariat, precarious 

work och staffing agency. Alla studier är empiriska, och de flesta av dem är intervjustudier; 

detta eftersom vi så tidigt som möjligt under uppsatsskrivandet ville få en inblick i vad 

samtida forskning kunde säga om arbetstagares upplevelser av anställningsformen.  

 

Nedan redogör vi för tidigare forskning under två rubriker vi identifierat: studier om 

bemanningsföretagens utbredning och studier om bemanningsföretagens inverkan på 

individen. Därefter avslutar vi med en sammanfattning av den tidigare forskningen och ställer 

den i relation till vår studie. 

 

Bemanningsföretagens utbredning 
 

Inom vilken kontext används bemanningsanställningar och personalinhyrning på svensk 

arbetsmarknad? Kristina Håkansson och Tommy Isidorsson (2012) har i sin vetenskapliga 

artikel Användningen av inhyrd arbetskraft studerat utvecklingen av inhyrning av 

bemanningspersonal på den svenska arbetsmarknaden mellan 2002 och 2012. Studiens syfte 

var att belysa hur utbredd inhyrning är, vad motiv till inhyrning är, samt kartlägga potentiella 

förändringar genom åren. Studien visade att det vanligaste alternativet för att anlita 

bemanningspersonal var för att ersätta frånvarande personal. Resultatet visade en utbredning 

av inhyrd arbetskraft samt att inhyrning av arbetskraft var mer vanligt inom den offentlig 

sektor. Anledningen till detta förklaras genom att den offentlig sektor domineras av stora 

arbetsplatser. Det fanns viss skillnad inom tillverkningsindustrin där antalet inhyrda hade 

fördubblats. Motivet till inhyrd arbetskraft var att det agerar som en flexibilitetsstrategi för att 

täcka ett behov av extra personal, och för att kunna uppnå flexibilitet inom bemanningen. 

Motiven till inhyrning skiljer sig dock beroende på bransch. Deras slutsats var att i och med 

en ökad användning av inhyrd personal så förändras relationerna på arbetsmarknaden och den 

inhyrda måste förhålla sig till ett triangulärt förhållande vilket innefattar affärsrelationen 

mellan kundföretaget, inhyrda och bemanningsföretaget. 

 

Bemanningsföretagens inverkan på individen 
 

Vem passar som bemanningsanställd? 

Eftersom vi i vår studie var intresserade av individens egna upplevelse av 

bemanningsanställningar är majoriteten av den tidigare forskning vi tagit del av inriktad på 

studier där individen är i centrum. I Otrygghet, oro, ohälsa? En studie bland handelsanställda 

har Strandlund, Bernhard- Oettel och Låstad (2018) undersökt de anställda inom 

detaljhandelns oro kring deras anställningstrygghet i form av behovs-och 
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visstidsanställningar. Inom handeln är bemanning av stort behov då företagen ofta behöver 

förstärkning vid obekväma arbetstider. Syftet med studien var att undersöka vilka 

anställningsförhållanden som finns inom handeln, samt undersöka hur dessa relaterar till de 

anställdas upplevelser av ekonomisk oro, anställningstrygghet och hälsa. Som metod använde 

de sig av webbenkäter som delades ut på sociala medier som Facebook. Urvalet bestod av 

snöbollsurval då enkäten blev vidarebefordrad till målgruppen av deltagarna. I studiens 

resultat har de delat in i de olika anställningar i kluster beroende på anställningsform. Det 

visade sig att tillsvidareanställda deltidsarbetande upplevde en högre ekonomisk oro än de 

timanställda studenterna. Vid anställningstrygghet visade test att nollkontraktsanställda 

(anställningsavtal utan garanterade timmar) upplevde större otrygghet än timanställda 

studenter. Nollkontrakt motsvarar en högre prekär arbetsform. Det är värt att nämna att de 

timanställda inte ville arbeta mer än de få timmar i veckan de hade, vilket kan haft anledning 

till att de inte upplevt sin anställningsform som otrygg. Tillsvidareanställda studenter 

värderade sin hälsa högre än tillsvidareanställda deltidsarbetande. Att studenter har studielån 

och bidrag och vet att en annan tillvaro väntar dem kan vara det bidragande som gör att de 

kan stå ut med sämre villkor. Med andra ord har anställningsformen en betydelse för hälsan. 

Studien visar på att otrygghet blir betingat i och med anställningsform. Anledning att denna är 

relevant till vår studie är att de deras studie pekar på hälsokonsekvenserna av otrygga 

anställningar och ekonomisk oron att inte få ihop ekonomin varje månad blir en stress som 

går ut över hälsan. 

 

Vem passar som då bemanningsanställd? För vilka individer kan en anställning inom denna 

form vara bra? Olofsdotter (2009) har utfört en kvalitativ intervjustudie där anställda, 

bemanningsansvariga och konsultchefer intervjuades på två separata platskontor, varav ett var 

verksamt inom en kvinnodominerande bransch och det andra var verksamt inom en 

mansdominerande bransch. Författaren menar att personaluthyrningens flexibla natur ofta 

används som en slags försäljningspitch av bemanningsföretag, då det beskrivs som en 

möjlighet både för arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med studien är därför att bidra med en 

mer nyanserad bild av för vem personaluthyrning är bra. Studien visade att personaluthyrning 

inte utgjorde en möjlighet för de flesta bemanningsanställda som deltog, utan snarare innebar 

ett begränsat handlingsutrymme. Detta visade sig på ett flertal olika sätt. De anställda som 

även var föräldrar upplevde exempelvis ofta svårigheter angående att kombinera 

familjeansvaret med arbetet. Både de deltagare som var anställda som konsulter och de som 

var bemanningsansvariga uttryckte att kundföretaget sällan hade överseende med en konsult 

som fått hinder eller varit tvungen att ändra sina arbetstider, exempelvis på grund av vård av 

barn. Konsulterna upplevde i regel att de hade mindre möjlighet till inflytande jämfört med 

ordinarie anställda, genom att de exempelvis ansåg att de inte gavs lika stor möjlighet att 

anpassa sina arbetstider i jämförelse med ordinarie anställda på de olika arbetsplatserna där de 

placerades. Författaren menar dessutom att den ideale konsulten förväntas vara flexibel och 

anpassningsbar, oavsett familjesituation. Den som inte lyckas vara flexibel riskerar att få dålig 

kritik av kundföretaget och därmed bli prioriterad lägre av bemanningsföretaget. 

Bemanningsanställda upplever därför ofta stor press att tacka ja till jobbtillfällen. Eftersom 

kvinnor fortfarande i högre utsträckning förväntas ha ansvar för hemmet och vård av barn 

menar Olofsdotter att den press på ständig flexibilitet som återfinns inom personaluthyrning 

riskerar att förstärka en traditionell könsindelning snarare än att bidra till större frihet. Denna 

studie visar att det finns en slags idealisk bemanningsanställd, något som innefattar särskilda 

förväntningar på flexibilitet som många anställda, exempelvis föräldrar, ej har möjlighet att 

uppnå.  
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Elcioglu (2010) har utfört en etnografisk studie på ett bemanningsföretag då författaren själv 

under en period arbetade som bemanningsansvarig. Författarens resultat visar, precis som 

Olofsdotters studie, att bemanningsföretaget belönar anställda som bedömds som duktiga, och 

undanhåller möjligheter för de som anses mindre duktiga. Enligt Elcioglu delar 

bemanningsföretaget in sina anställda i två primära kategorier, en kärnkategori av 

priviligierade anställda, och en perifer kategori. Den kategori den anställde placeras i vilket 

styr vilken arbetsplats hen senare placeras på. De anställda som uppskattas av 

bemanningsföretaget och kundföretaget, är de som får tillgång till uppdrag som anses mer 

eftertraktade, medan de som kategoriseras som mindre önskvärda inte får samma möjlighet. 

Enligt Elcioglu innebär det dock att placeras inom kärnkategorin ofta ironiskt nog leder till 

orörlighet inom företaget, då bemanningsföretaget ofta försöker förhindra att den anställde går 

över till en fast anställning på kundföretaget. Detta kan ske genom att bemanningsföretaget 

flyttar på den anställde till en annan arbetsplats. Elcioglu menar att konsulterna kontrolleras 

på arbetsplatsen de placeras på genom att bemanningsföretaget placerar en av sina 

bemanningsansvariga ute på arbetsplatsen. Det är först och främst denna individ som 

konsulten rapporterar till då hen befinner sig på arbetsplatsen. Detta ger bemanningsföretaget 

en möjlighet att kontrollera sina anställda, även då de är ute på uppdrag, då de anställda som 

är del av den perifera gruppen övervakas i större grad. Elcioglu menar att denna kombination 

av indelning därför att bemanningsföretagen är aktiva aktörer i konstruktionen av prekariatet. 

 

Hur påverkar bemanningsanställningen individen? 

Vi tog även del av fyra studier som handlade om hur den bemanningsanställde påverkades av 

sina anställningsförhållanden. Bellaagh och Isakssons (1999) undersökning Uthyrd men fast 

anställd är en kvalitativ intervjustudie med målet att framställa en ny form av 

personalkategori för de som arbetar som inhyrd personal. Det resultat som visade sig kunde 

kategorisera under fyra områden: arbetsvillkor, social situation, personlighetsaspekter och 

relationen mellan arbetet och det övriga livet. De menar att de uthyrda arbetarna anser sitt 

arbete vara skiftande, då i samband med arbetsuppgifter och eventuella sociala möten. De 

ansåg att denna anställningsform bidrog till en ökad kompetensutveckling samt personlig 

utveckling. De inhyrda upplevde en möjlighet att kunna göra flexibla val i balansen mellan 

arbetet och sitt privata liv. Dock kunde ekonomisk otrygghet, brist på ansvar och möjlighet att 

påverka samt att skapa relationer uppfattas som det negativa genom att arbeta som inhyrd I 

denna studie har de gjort jämförelse på ekonomer, kontorsarbetare och frivilligt inhyrda 

kontra ofrivilligt inhyrda arbetare. Studien visade att de som frivilligt arbetade som inhyrda 

var de som i större utsträckning såg möjligheterna med anställningsformen. Detta visar att det 

frivilliga valet att arbeta under dessa former har en betydelse för arbetaren och synen på 

anställningsformen. 

 

Sirviö, Ek och Jokelainen (2012) har gjort en studie som tar upp de prekära anställningarnas 

inverkan på hälsan för arbetstagarna. Som metod har de använt sig av postfrågeformulär samt 

även undersökt rapporter angående psykiska symptom för att ta reda på om det finns några 

samband. De har studerat den prekära arbetshistorian uppkomst för att kunna studera 

potentiella skillnader. Syftet med studien var att ta reda på om osäkra 

anställningsförhållanden kan ha en negativ betydelse för hälsan hos individers psykologiska 

välbefinnande. Författarna menar att studien är av relevans då det i samhället sker en enorm 

ökning av prekära anställningar. Det resultat de kom fram till var att arbetstagare i osäkra 

anställningar visade sig ha fler psykiska symptom än fastanställa arbetstagare. Dock fann de 

inte några skillnader i diagnostiserade eller behandlade sjukdomar i relation till individer i 

osäkra eller fasta anställningar. En av de studier vi tagit del av har handlar om hur 
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bemanningsföretag är behjälpliga i konstruktionen av prekära anställningsförhållanden, och 

således en prekär tillvaro.  

 

Detta är ett ämne som utforskas av Bone (2019) i studien I don’t want to be a vagrant for the 

rest of my life’: young peoples’ experiences of precarious work as a ‘continuous present’. 

Studien undersöker de kortsiktiga arbetsförhållanden som osäkra anställningar innebär i 

relation till långsiktigt planerande av livet. Författaren har valt att intervjua akademiker på ett 

Australienskt universitet, vilket visar att frågor relaterade till osäkra anställningar och 

prekariatet kan sträcka sig till anställningsformer som ofta anses prestigefyllda. Författaren 

menar att deltagarna ofta uttryckte traditionella aspekter, som att skaffa hus och barn, som del 

av ett vuxenideal. Eftersom de traditionella mål som ofta associeras med vuxenskapet kräver 

säkerhet och stabilitet, upplevde deltagarna de osäkra anställningsförhållanden som de befann 

sig i som hinder för att kunna uppnå detta. Flera av deltagarna uttryckte ett starkt ideal för hur 

de skulle vilja att deras liv såg ut, och såg därför sig själva som inkapabla och osjälvständiga 

när de misslyckades att nå detta ideal. Bone menar att deltagarna upplevde avsaknad av 

känslor av den stabilitet och säkerhet som krävs för att göra långsiktiga planer, kände sig 

begränsade i sina boendesituationer, dröjde med att skaffa barn och därför befann sig i vad 

hon kallar ett ”kontinuerligt nuvarande”. Deltagarna upplevde ofta att de var fast i det 

temporära, tvungna att sätta sitt liv och sina planer åt sidan, tills saker förändrades. 

 

I Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider (2008) har Gunilla 

Olofsdotter och Gunnar Augustsson i en intervjustudie studerat hur konsulter behandlats på 

arbetsplatsen. Syftet med denna studie var att visa hur de inhyrda konsulterna riskerar att bli 

behandlade som främlingar eller outsiders. Studien är en fallstudie inom ett stort 

bemanningsföretag i Sverige och undersökningen är gjord 2004. Datainsamling har skett i 

form av kvalitativa intervjuer med bemanningsansvariga, chefer och konsulter. Urvalet var 

brett, då deltagarna var från varierande åldersgrupper, utbildningsnivåer och etniska 

bakgrunder. Analysen visar att konsulter upplever svårigheter att kunna skapa en gemenskap 

med de övriga anställda på företaget som inhyrd konsult. Den ordinarie personalen har ofta 

förutfattade meningar om konsulter då de ofta uppfattas som ”opålitliga och oengagerade”, 

vilket visar en generell uppfattning av konsulterna som främlingar eller outsiders av ordinarie 

personal på företaget de kommer till. Detta bidrar till en ojämlikhet mellan konsulter och 

ordinarie anställda som kan uppstå i samband med flexibelt arbete. Det beskrivs att 

konsulterna har en längtan efter en social samvaro med sina arbetskamrater. Studien 

presenterar tre viktiga teman i studien; anställningsförhållanden, personalgruppsförhållanden 

och arbetsvillkor. Anställningsförhållanden påverkar konsulterna som menar att de måste ha 

en viss mental inställning för att kunna hantera de krav som ställs på dem. Studien visar att 

arbetsvillkoren för konsulterna blir andra än för ordinarie anställda, då de inte bemöts på 

samma sätt som en ordinarie anställd och inte behandlas med respekt. Det blir en svårighet för 

konsulten att komma in i personalgruppen eftersom den befintliga gruppen redan är etablerad 

och ordinarie personal redan har en sammanhållning. Dock finns det en viktig begränsning i 

studiens resultat då det endast är konsulternas version som framkommer, vilket kan påverka 

resultatets tillförlitlighet.  

 

Bemanningsanställningens möjligheter  

Viss forskning belyser att arbete via bemanningsanställning i särskilda fall renderar 

möjligheter för arbetstagaren. Allvin, Jacobsson och Isaksson (2003) studerar hur 

sjuksköterskor som arbetar via bemanning upplever sin anställningsform. Deltagarna upplever 

att det görs skillnad mellan dem och ordinarieanställda på arbetsplatsen, trots att många 

upplevde gemenskap med sina arbetskollegor. Deltagarna upplevde en geografisk och 
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tidsmässig åtskillnad från bemanningsföretaget, och en social åtskillnad mellan de olika 

företagen. Det fanns även en administrativ åtskillnad, då en inhyrd sjuksköterska befinner sig 

utanför bemanningsföretaget område men kan dra sig för att påpeka fel eller föreslå 

förändringar. Sjuksköterskearbetet beskrivs i studien som något som kan anses vara omöjligt 

att avgränsa, då det innefattar många arbetsuppgifter och stort ansvar gentemot en stor andel 

parter; chefer, patienter, anhöriga etc. Författarna beskriver att sjuksköterskorna upplevde sig 

själva som hemlösa. Denna hemlöshet är knuten till att arbetet inte utförs på en specifik plats, 

och leder till ett socialt utanförskap och innebär ofta att sjuksköterskan ej har möjlighet att 

delta i utvecklingsarbete på arbetsplatsen. En del av deltagarna uttrycker frustration över 

detta, och vissa av deltagarna uttrycker en lättnad över att slippa dessa aspekter av arbetslivet. 

För de inhyrda sjuksköterskorna innebar deras ställning som bemanningsanställda dock vissa 

möjligheter att avgränsa sitt arbete, eftersom de endast var anställda för att utföra vissa 

arbetsuppgifter. Utanförskapet skapade en distans till arbetsuppgifterna, och de upplevde på 

grund av detta större möjlighet att välja sina arbetstider, arbetsplatser, arbetsuppgifter eller 

arbetskamrater, genom att välja vilket uppdrag de tackar ja till. Sjuksköterskearbetet är något 

som traditionellt är närmast gränslöst, där krav ställs från patienter, anhöriga, chefer och 

administratörer. Utanförskapet gav dem alltså en möjlighet att dra en gräns mellan sig själv 

som arbetstagare och arbetsuppgifterna.  

 

Varför väljer individen att arbeta via bemanning? Rainsford, Maloney & Popa (2019) har i sin 

enkätstudie undersökt om det finns någon korrelation mellan de värderingar den anställde har 

och dennes anställningsform. De utgår ifrån att strukturella förändringar på arbetsmarknaden 

påverkar hur individer upplever sitt arbete. De menar att förändringar på arbetsmarknaden har 

störst effekt på unga arbetstagare, då svårighet att erhålla trygghet i arbetslivet i tidig ålder 

kan ha negativa effekter på lång sikt. De mätte först och främst två olika aspekter: intrinsic 

(inneboende) värderingar, som personlig utveckling och självständiga arbetsförhållanden, och 

extrinsic (yttre) värderingar, som lön och jobbsäkerhet, i relation till tidigare erfarenhet av 

arbetslöshet. Deras hypotes var att de arbetstagare som tidigare upplevt arbetslöshet skulle 

värderar de yttre faktorerna högre än de inre faktorerna. De mätte dessutom om värderingar i 

relation till arbetstagare som befann sig i prekära anställningsformer. De fann att de som 

befann sig inom prekära arbetssituationer värderade inneboende faktorer högre än yttre 

faktorer, vilket motbevisade deras hypotes. De menar dock samtidigt att detta också kan bero 

på att de som var med i studien själva valt en prekär anställningssituation just eftersom de 

föredrar de aspekter som arbetssituationen innebär. Vad de fann var att det verkar som att 

arbetstagarens ålder har viss inverkan på hur osäkra anställningar påverkar dem, då de flesta 

som värderade inre faktorer i regel var yngre. Ålder verkar därför ha en viktig inverkan på de 

värderingar som en arbetstagare har.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Vid sammanställning av den tidigare forskningen framträder vissa mönster. I den forskning vi 

tagit del av beskrivs bemanningsanställningar som en starkt växande anställningsform i 

Sverige. I flera av studiernas resultat framträder en brist på gemenskap mellan 

bemanningsanställda och ordinarie anställda. Olofsdotter & Augustssons (2008) studie visar 

att bemanningsanställda kan uppleva sig själva som outsiders på arbetsplatsen, då de upplever 

sig oönskade och utanför i relation till ordinarie personal. Studien visar att konsulter ofta kan 

uppleva både stigmatisering och uteslut från sociala relationer, samt att de behöver anpassa 

sig i känslan av likgiltighet och engagemang som inhyrd konsult. Utanförskapet är en stor och 

återkommande aspekt i den tidigare forskningen. Allvin, Jacobsson och Isakssons (2003) 

studie visar att sjuksköterskor upplever ett utanförskap i relation till andra anställda på 

arbetsplatsen, något som kan upplevas som både negativt och positivt. Flera av studierna visar 
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att deltagarna upplever en bristande ekonomisk trygghet, som även sträcker sig till deras liv 

utanför arbetet. Studierna visar att bemanningsarbete för deltagarna ofta upplevs som 

inkompatibelt med långsiktigt planerande och möjligheten att stadga sig. Olofsdotters (2009) 

studie visar exempelvis att många upplever svårigheter att kombinera bemanningsarbete med 

föräldraskap, och Bones (2019) studie visar att många upplever svårigheter med att 

kombinera osäkra anställningar med långsiktig planering av livet. Bones menar att de som 

arbetar via en osäker anställning befinner sig i ett kontinuerligt nuvarande, och att de själva 

upplever att de inte har möjlighet att stadga sig och göra de saker som ofta associeras med 

vuxenlivet. Bemanningsarbete beskrivs som inkompatibelt med den stabilitet och säkerhet 

som behövs för att kunna leva ett vuxet liv med de ansvarsområden som detta innebär. 

Samtidigt finns det självklart gott om anställda via bemanning som själva väljer sin 

arbetssituation och inte bara känner sig bekväm med den, utan även föredrar den. Rainsford, 

Maloney och Popas (2019) studie visar att lön och säkerhet inte nödvändigtvis är eftertraktade 

aspekter för en arbetstagare med en osäker anställning, speciellt då det gäller yngre 

arbetstagare. Detta visar att de som befinner sig inom en osäker anställning själva kan ha valt 

det på grund av att de känner att de passar deras personlighet och livsstil. Även Bellaagh och 

Isakssons (1999) studie visade att konsulter kan uppleva högre utveckling, både på ett 

personligt plan, samt på professionellt plan. Denna studie visar att bemanning för vissa 

individer innebär något positivt, att med frihet kunna välja när man kan arbeta kan skapa 

livskvalité. Dock visar båda studier att det individens frivilliga val är en förutsättning för att 

kunna hantera anställningssituationen. Allvin, Jacobsson och Isakssons (2003) studie visade 

att arbete via bemanning kan upplevas som något positivt inom särskilda branscher, eftersom 

arbetet kan upplevas som enklare att avgränsa.  

 

Vårt bidrag till tidigare forskning  
Vi har tagit del av en rad olika studier som undersöker bemanningsanställdas upplevelser av 

sin anställningsform. Dock har ingen av dessa studier tagit en existentiell riktning. Vi anser att 

en existentiell analys kan bidra till den tidigare forskningen genom att förmedla en djupare 

förståelse av fenomenet. Detta anser vi är ett bidrag eftersom människans 

anställningsförhållanden har en inverkan på hela dess liv. Känslor av otrygghet, brist på 

gemenskap eller möjlighet till självförverkligande kan sträcka sig från arbetslivet och ha en 

inverkan på hela människan.   

 

Teoretisk och begreppslig referensram 
 

I följande avsnitt presenterar vi de två primära referensramar vi använt för att belysa vårt 

ämne. Vi börjar med att redogöra för Erich Fromms syn på friheten. Därefter redogör vi för 

Guy Standings teorier kring prekariatet. Dessa två skilda teorier används som utgångspunkter 

för att belysa ämnets komplexitet ut olika perspektiv, något som vi anser kan leda till en mer 

fördjupad tolknings- och förståelseprocess. I slutet av detta avsnitt sammanfattar vi de olika 

teorierna och ställer dem i relation till vår frågeställning. Vi kommer även kort redogöra för 

Richard Sennetts syn på flexibilitetens inverkan på individens karaktär och ställa detta i 

relation till våra teorier.  

 

Erich Fromm och frihetens isolerande karaktär 
I Att ha eller att vara och Flykten från friheten redogör Fromm för 

de samhälleliga förändringar som lett till människans frigörelse. Enligt Fromm har 

den ökade friheten fått en viktig och uppenbar konsekvens: ju mer frihet människan lyckas 
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erhålla, desto mer osäkerhet verkar hon även uppleva, och ju mer frihet människan har 

till att styra sig själv och sin miljö, desto mer utlämnad och isolerad verkar hon även bli. 

Enligt Fromm var det kapitalismen som på riktigt frigjorde individen, men det var även 

kapitalismen som kom att isolera henne. Under kapitalismen blev individen herre över sitt 

eget öde, något som tidigare ansågs ligga i Guds händer eller bero på en traditionellt tilldelad 

roll. Samtidigt blev individen helt utlämnad till sig själv. Kapitalismen gjorde människans roll 

i samhället gränslös, men samtidigt otydlig, och människan kom att i allt större grad 

ifrågasätta sin plats och sin mening i världen (Fromm, 2003, s.47).  

 

En annan effekt av industrialismens och kapitalismens framväxt är enligt Fromm (2003, s.97) 

att ägandet blev människans heliga och oinskränkta rätt och människan blev herre över sin 

egendom. Inom kapitalismen blir inte bara ägodelar, utan individen själv ett objekt som kan 

ägas, och enligt Fromm blir det egna ”jaget” reducerat något för människan att äga, där 

individens självägande utgör grunden för hennes självidentitet (2003, s.99). Under 

kapitalismens framväxt blev människan herre över sin miljö, och byggde själv upp sin egen 

värld genom att bygga hus, tillverka kläder, odla spannmål och frukt. Samtidigt blev individen 

isolerad från det hon frambringat. Istället för att vara herre över den värld hen skapat, har 

världen blivit herre över människan. Ekonomiska kriser, arbetslöshet och krig har blivit 

herrarna över människans öde, och Fromm menar att människan under kapitalismen känner 

samma form av maktlöshet som hens förfäder kände inför Gud. Den värld människan har 

skapat har själv blivit herre, den moderna människans Gud (Fromm, 1993, s.87) 

 

Enligt Fromm var det i samband med det kapitalistiska samhällets uppkomst som människan 

först blev fri, men kapitalismen förändrade även samhällets normer. Detta har i sin tur format 

karaktären hos samhällets medlemmar, något Fromm kallar för social karaktär (Fromm, 

2003, s.98). Fromm redogör för två dikotoma livsformer som existerar i det moderna 

samhället: ägandets livsform, vilket grundar sig i att ha och sträva efter att äga, samt 

varandets livsform, där kärleken, mänsklig mognad och den verkliga friheten kan växa 

(Fromm, 2003, s.51). Ägandets livsform karaktäriseras av egocentrim och en besatthet av att 

förvärva, äga, göra sig en förtjänst. Denna strävan efter ägande menar Fromm är ett av det 

kapitalistiska samhällets starkaste normer, något som genomsyra hela människans liv 

(Fromm, 2003, s.97). Varandets livsform är dess motsats, något enligt Fromm svårare att 

beskriva (Fromm, 2003, s.116–120). En individ som befinner sig i varandets livsform är 

levande och hänför sig till upplevelser. I att vara ger individen uttryck för sina förmågor, och 

livsformen fordrar oberoende, frihet och ett kritiskt tänkande. Att befinna sig i att vara 

innebär en inre aktivitet, att förnya sig, att växa, att vara öppen. Eftersom ägandets livsform är 

en så pass stark norm i samhället menar Fromm att de flesta individer upplever varandets 

livsform som något skrämmande. Att ge upp ägandets livsform upplevs för de flesta 

människor som att ge upp sin trygghet. 

Trygghet är att vara kvar i det som individen känner till, att lita på det hen har, att låta bli att 

utvecklas som människa. Att ta steget ur tryggheten är enligt Fromm något som individen 

upplever jobbigt, eftersom hen då släpper kontrollen över det som sker och inte längre vet vad 

hen kommer möta. Det nya innebär potentiella risker vilket gör att individen kan uppleva en 

rädsla för att misslyckas. Frihet skapar inte trygghet hos individen, men den medför 

möjligheter om hen är villigt att ta steget in i det okända. Trygghet finns endast inom ägandets 

livsform då människans identitet är knuten till ägande. Trots att individen hela tiden faller 

tillbaka i ägandets livsform menar Fromm att individen drömmer om att nå frihet, att befinna 

sig i att vara, där ägodelar, ängslan och otrygghet inte befinner sig. I att vara är individen den 
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hen är och förlitar sig på det, upplever tro på livet och undviker inre lättja. (Fromm, 2003, 

s.140–141).  

Enligt Fromm karaktäriseras det moderna samhället som sagt av ägandets livsform, och 

människor strävar efter att uppnå rikedom och ägande (Fromm, 2003, s.55). Fromm menar att 

dessa faktorer har inverkan på människans karaktär, då människan upplever sig själv som en 

marknadsvara och ständigt anpassar sin personlighet efter marknadens krav. Detta kallar 

Fromm den affärsmässiga karaktären (Fromm, 2003, s.180). Det ultimata målet för den 

affärsmässiga karaktären är en fullständig anpassning till de krav som ställs för att bli fullt 

begärlig på personlighetsmarknaden. Då marknaden styr bedöms människan utifrån sitt 

marknadsvärde snarare än sitt bruksvärde, vilket innebär att människan blir tvungen att 

erhålla den personlighetstyp som har högt värde på marknaden. Individens relation till andra 

människor förändras då de blir hennes konkurrenter. Då det är den individuella 

företagsanadan som är av vikt inom det kapitalistiska samhället menar Fromm att individen 

konstant ställs inför valet att ruinera eller själv ruineras. Dessutom menar Fromm (1993, s.88) 

att den moderna människans isolering sträcker sig till relationerna med andra människor. 

Detta sträcker sig till arbetsgivaren och arbetstagaren, då Fromm menar att båda parter 

utnyttjar varandra då båda är medel som tjänar ett syfte. De interagerar med varandra inte som 

människor, utan som objekt. 

 

Fromm gör en distinktion mellan två olika typer av frihet: frihet från och frihet till. Under det 

moderna samhällets uppkomst var människans främsta fokus att få frihet från förtryckande 

krafter utanför människan, vilket kom att påverka den syn på frihet som ofta råder även idag.  

Enligt Fromm är frihet i dess kvantitativa mening inte det enda som människan bör fortsätta 

sträva efter, utan människan måste även erövra en ny typ av frihet: frihet till 

självförverkligande (Fromm, 1993, s.79). Enligt Fromm innebär självförverkligande att inte 

styras av anonyma auktoriteter, utan att agera i enlighet med sin egen vilja (Fromm, 1993, 

s.193).  

 

Fromm menar att varandet inbegriper förmågan att vara aktiv. Fromm menar att aktivitet i 

dess moderna mening endast implicerar ett aktivt beteende, det har ingen betydelse varför 

individen är aktiv. Den moderna innebörden av aktivitet likställs ofta med ordet 

sysselsättning, men Fromm menar att det dock finns en fundamental skillnad som motsvaras i 

begreppen alienerad och icke-alienerad. När individen befinner sig i en alienerad aktivitet är 

hen inte det handlande subjektet utan upplever sig förfrämligad inför aktiviteten. Individen är 

inte verksam utan upplever sig som ett objekt, åtskild från det som är hens mening i 

aktiviteten. När individen är i en icke-alienerad aktivitet är hen handlande och upplever sig 

som subjekt gentemot aktiviteten. I detta skede ger hen liv åt något, något som Fromm kallar 

produktiv aktivitet. (Fromm, 2003, s.116–120). 

 

Guy Standing och prekariatets framväxt 
Begreppet prekariat är en blandning av orden ”prekär” och ”proletariat”. Dess ursprung kan 

härledas till 1960-talet då Bourdieu använde begreppet för att beskriva den på den tiden nya 

neoliberala världsekonomin. Bourdieu menade att effekten av den neoliberala ekonomin var 

en ny slags dominans över arbetskraften. Begreppet antogs av franska arbetaraktivister under 

1980-talet och har sedan dess använts under ett flertal olika sociala rörelser, i relation till 

arbetsmarknadsfrågor och migrationsfrågor (Jørgensen, 2016, s.961).  

 

Standing har två primära definitioner av prekariatet. Det kan antingen ses som en specifik 

socioekonomisk grupp, på det sättet Max Weber beskrev idealtyper som analytiska begrepp 
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snarare än verkligt förekommande. Denna definition utgår ifrån den sammansättning av ord 

som begreppet består av: proletariat och prekär, och det är först och främst denna definition 

som används av Standing i boken vi valt att utgå ifrån. Den andra definitionen av prekariatet 

är mer marxistiskt inriktad, då Standing menar att prekariatet ”skulle kunna kallas för en klass 

i vardande, om ännu inte en klass-för-sig” (Standing, 2011 s.18).  

 

Standing härleder först och främst prekariatets framväxt till de nyliberalistiska idéer som 

började få fäste under 1970-talet, främst i Europa och USA. Centralt för dessa idéer var 

flexibiliteten: lönemässig flexibilitet, i relation till anställningstrygghet, i relation till 

arbetsgivarens möjlighet att förflytta sina anställda vid behov (Standing, 2011, s.16). Målet 

var ekonomisk tillväxt genom att konstruera en global arbetsmarknad baserad på konkurrens 

och individualism (Standing, 2011, s.45). Standing menar att allteftersom denna 

flexibilisering fortskred, så blev anställningsförhållandena alltmer osäkra (Standing, 2011, 

s.16.) Standing påpekar att prekariatet har vissa klassegenskaper, men menar att prekariatet är 

en unik, ny klass som inte kan beskrivas utifrån tidigare klassteorier. Inte kan väl prekariatet 

anses höra till salariatet, den grupp tjänstemän med fasta heltidsanställningar och eftertraktade 

förmåner som ofta återfinns inom offentliga förvaltningar? Och inte heller kan väl prekariatet 

anses höra till proletariatet, som i utbyte mot sin lojalitet och lydnad, kunde erhålla en 

arbetstrygghet från sina arbetsgivare?  

 

Standing (2011, s.43) skriver att medlemmar av prekariatet inte ännu riktigt själva identifierar 

sig som del av prekariatet, och menar att en anledning till detta är att medlemmar befinner sig 

i ett slags ”inbördeskrig”, där medlemmar ofta klandrar andra medlemmar för sin egen 

utsatthet. Prekariatet innefattar enligt Standing en stor mängd människor och är dessutom inte 

homogent. Prekariatet kan dock anses förenas främst av tre aspekter; arbetet är instrumentellt 

då det utförs för överlevnad, opportunistiskt då man tar det man kan få, och prekärt då det i 

grund och botten är otryggt (Standing, 2011, s.27).  

 

Standings definitioner av prekariatet har mött viss kritik, då en del akademiker har ställt sig 

kritisk till distinktionen mellan det som kallas prekariat och salariat. Eftersom Standing 

förklarar prekariatet som något som både är och något som blir, är prekariatet enligt honom å 

ena sidan en verklighet och å andra sidan en möjlighet. Därför menar vissa kritiker att 

begreppet, per definition, även bör innefatta alla på arbetsmarknaden, eftersom det är möjligt 

för alla att hamna i prekariatet (Jørgensen, 2016, s.962). Att innefatta alla på hela 

arbetsmarknaden verkar dock enligt oss inte tillföra särskilt mycket till begreppets 

användbarhet rent teoretiskt, och vi har därför valt att utgå ifrån Standings definitioner och 

fokusera på de aspekter som enligt Standing förenar medlemmar av prekariatet, trots att vi 

samtidigt vill framföra att begreppet har vissa begränsningar. 

 

För att kunna ge en bild av vad som innehåller anställningstrygghet kan man gå tillbaka till 

historien. Efter andra världskriget skapades det av socialdemokraterna tillsammans med 

fackföreningar sju punkter som innehöll medarbetarrättigheter som eftersträvades att följa. 

Det finns sju former av arbetsrelaterad trygghet, vilket är det som saknas helt eller vissa 

punkter inom prekariatet (Standing, 2011, s.22) Dessa sju punkter beskrivs enligt Standing 

som följande:  

 

• Arbetsmarknadstrygghet, det som innebär att arbetarens skall ha möjlighet till 

heltidssysselsättning. 

• Anställningstrygghet, det som ger arbetarna de skydd som tillträder vid anställning 

eller uppsägning. 
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• Yrkestrygghet, viktigt för att kunna vidareutveckla sin arbetsroll. 

• Arbetsplatstrygghet, som ger arbetaren trygghet och skydd på arbetsplatsen. 

• Kompetensutvecklingstrygghet, vilket skapar möjligheter till utveckling för arbetaren. 

• Inkomsttrygghet, att som arbetare ha möjlighet till att få en stabil inkomst. 

• Representationstrygghet, som innebär att individen har någon som representerar hen 

på arbetsmarknaden.  

Dessa sju punkter är förutsättningar för att individen skall uppleva trygghet i sin anställning. 

Dock värderas dessa faktorer olika i olika länder. Att känna otrygghet i arbetslivet kan enligt 

Standing bidra till att arbetaren upplever känslor av vrede, anomi, oro och alienation. Vrede i 

det fall då arbetaren inte upplever möjlighet till ett meningsfullt liv, utan upplever brist på det 

som andra kan tillgodose sig med genom sitt arbete. Anomi innebär en frånvaro av sociala 

regler och riktlinjer som ger mening och struktur till tillvaron. Följden av anomi blir då att 
hen upplever arbetet som outvecklade och brist på att kunna skapa karriär. Det prekära skapar 

stress hos individen med en oro att inte kunna försörja sig och sina egna. Av följande 

anledningar uppstår det alienation hos arbetaren, alienation innebär att människan upplever ett 

förfrämligande från sig själv och sin kreativa förmåga. Människor uppmuntras till att vara 

glada och positiva men arbetaren i det prekära kan inte se anledningen till det positiva. 

(Standing, 2011, s.37) 

Standing menar att kommodifiering är en central aspekt av globaliseringsprocessen. Detta 

innebär att allt, inklusive människan, blir en handelsvara och underordnas marknadskrafterna 

(2011, s.45). Flexibla arbetsrelationer har eftersträvats och Standing presenterar tre olika typer 

av flexibilitet: numerisk (de olika formerna av avvikande eller atypiska anställningar), 

funktionell och lönemässig. Det är främst numerisk flexibilitet som vi valt att fokusera på i 

denna uppsats; som först och främst innebär den tillfälliga arbetskraften. Tillfällig arbetskraft 

är först och främst mindre riskfyllt eftersom det för arbetsgivaren inte innebär ett lika stort 

åtagande (Standing, 2011, s.54). Det kan dock här vara viktigt att poängtera att den tillfälliga 

arbetskraften som Standing beskriver inte alltid är direkt applicerbar på svensk 

arbetsmarknad, eftersom Sverige har lite andra arbetsrättsliga regler.  

 

En aspekt av flexibiliteten är den tillfälliga arbetskraften (2011, s.54), som ger arbetsgivaren 

möjlighet att Standing menar att ett liv som karaktäriseras av permanent kortsiktighet och 

anpassningsbarhet kan leda till svårigheter att göra långsiktiga val (Standing, 2011, s.34). 

Enligt Standing (2011, s.28–29) befinner sig de flesta tillfälliganställda nära prekariatet då 

anställningsformen i regel innebär låga inkomster, svaga band till produktionen, och 

begränsande utvecklingsmöjligheter. Standing menar tillfälliga anställningsformer inte 

nödvändigtvis måste vara otillfredsställande. Problemet är enligt Standing det faktum att det 

globala ekonomiska systemet tvingar in arbetstagare in i otrygga anställningsformer, vilket 

tyder på strukturella problem. Standing menar att tillfälligarbete nästan alltid innebär risk och 

otrygghet för individen. Den flexibla arbetsmarknaden leder till att individen är rädd för att 

binda sig till långsiktiga åtaganden, både på arbetsmarknaden och i de mellanmänskliga 

relationerna (Standing, 2011, s.39). 

 

Uppdelningen mellan arbetslivet och hemmet existerar inte längre enligt Standing (2011, 

s.177–178). Allt fler människor ser sitt hem som sin arbetsplats, och saker som tidigare var 

förknippat med hemmet utförs idag i anknytning till arbetsplatsen. Detta innebär enligt 

Standing en krympning av den privata sfären, något som påverkar de som befinner sig 

närmast prekariatet påverkas i störst utsträckning.  
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Sammanfattning 
Huvuddragen i Fromms teorier handlar om de existentiella konsekvenser som följer en brist 

av riktlinjer, och en ökad fokus på frihet och flexibilitet. Fromm menar att detta är något som 

oundvikligen leder till känslor av osäkerhet och otrygghet för individen. Enligt Fromm 

sträcker sig denna osäkerhet även till de mellanmänskliga relationerna, som karaktäriseras av 

att människor ser sig själva och andra som objekt, och därmed behandlar varandra som objekt. 

Fromm förklarar detta genom att redogöra för den affärsmässiga karaktären, vars primära mål 

är att anpassa sig efter marknaden. Det är i stora drag dessa aspekter som Standing och 

Jørgensen anser återfinns på den nutida arbetsmarknaden, som i allt högre grad karaktäriseras 

av osäkerhet. De förändringar som Fromm menade präglade det moderna samhället och den 

inverkan som han menade att detta skulle få på individen, menar Standing idag blivit 

verklighet. På den arbetsmarknad som möjliggjort prekariatets framväxt blir individen enligt 

Standing kommodifierad, reducerad till en vara. Standing menar, likt Fromm, att individen 

blir tvungen att anpassa sig efter marknadens nycker. Den moderna arbetsmarknaden består 

inte endast av flexibla arbetstagare, utan den är flexibel i sig. Individen är idag på 

arbetsmarknaden till viss mån sin egen herre, själv ansvarig för sitt marknadsvärde. Individen 

uppmuntras till att förhålla sig, eller snarare styras av, arbetsmarknadens värderingar genom 

att anpassa sin personlighet till dem. Samtidigt är individen i en större utsträckning utlämnad 

till sig själv 

 

En del teoretiker anser till och med att flexibiliteten påverkar människans identitet (Sennett, 

1999, s.18). I När karaktären krackelerar menar Sennett att kapitalismens flexibilitet 

resulterar i att anställningsförhållanden ger upphov till minskad anställningstrygghet och 

flexiblare arbetstider. För arbetstagaren innebär det flexiblare förenklade arbetsuppgifter, till 

skillnad från det rutinerade arbetsuppgifterna som tidigare var normen inom arbetslivet. Den 

ökade flexibiliteten leder till en ökad vilsenhet, då individen hela tiden måste prestera på topp, 

och samtidigt saknar trygghet i sin anställningsform. Sennett menar att arbetslivet präglas av 

en kortsiktighet där lojalitet och tidigare erfarenhet inte har lika stort värde. Detta leder till 

minskat engagemang och brist på kontroll för arbetstagaren samtidigt som yrkesidentiteten 

försvinner. Sennett menar även att det sociala nätverket blir lidande, då individen slutar skapa 

relationer med sina arbetskamrater.  

 

Då vi kommit fram till en frågeställning sökte vi oss till teori för att fördjupa vår begränsade 

kunskap och förhoppningsvis utveckla vår förförståelse. Genom tolkande och vidgad 

förståelse skapas ny mening, och således en ny förståelse att utgå ifrån. Enligt Ödman ger 

förförståelsen sökandet sin riktning, den avgör vilken aspekt som läggs på föremålet som 

studeras (Ödman, 2017, s.102–103). Utan förförståelse har vi ingen frågeställning, och med 

hjälp av teori har vi utvecklat vår förståelse. Denna teoretiska kunskap används sedan för att 

förstå det vi ännu inte förstått, något vi går in på djupare under nästa avsnitt. De begrepp vi 

tagit upp i detta avsnitt ledde till ett fördjupat intresse i relation till vår frågeställning; hur kan 

vi förstå dessa begrepp i relation till den osäkerhet som kan anses prägla den 

bemanningsanställde? Den frihet Fromm talar om är intressant att ställa mot den frihet den 

flexibla arbetsmarknaden, eller bemanningsföretag i sig, anses tillföra arbetstagaren. 

Arbetstagaren kanske kan anses erhålla frihet från i den bemärkelsen att hen är mindre 

begränsad till särskilda arbetstider eller arbetsplatser. Men har arbetstagaren frihet till 

självförverkligande? Är varandets livsform ens möjlig för en arbetstagare som befinner sig i 

denna typ av anställning?  

Metod  
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I detta avsnitt förklarar vi hur vi gått tillväga vid utförandet av studien. Vi börjar med att 

redogöra för den hermeneutiska ansats vi valt samt hur vi har gjort för att applicera 

hermeneutikens principer på vår studie under hela processens gång. Vi förklarar även hur vi 

gått tillväga vid urval och datainsamling. Vi kommer sedan att gå igenom hela 

tolkningsprocessen.  

 

Hermeneutiken handlar om att tolka och förstå ett fenomen. Hermeneutiken gör inte anspråk 

på att vara objektiv eller generaliserbar, utan Ödman menar att människan aldrig kan ställa sig 

utanför sig själv då hen studerar ett fenomen (Ödman, 2017, s.13–14).  Ödman (2017, s.19) 

skriver att språket inte består av tecken och ljudkombinationer som på ett slumpmässigt sätt 

tilldelas meningar. Människans värld är beroende av språket, då vi i vår existentiella värld har 

orden redan i mening innan vi använder dem. Språket är delaktigt i konstruktionen av den 

existentiella värld människan lever inom. För att kunna ta del av människans värld är det 

därför relevant att ta del av deras språk.  

 

Den hermeneutiska cirkeln/den hermeneutiska spiralen 
Att tolka innebär att tyda tecken, att ange betydelser till något (Ödman, 2017, s.57). 

Vi tolkar först då något inte är direkt uppenbart för oss, när det faller utanför vår förförståelse 

Ödman, 2017, s.71). Ödman (2017, s.97) gör en liknelse mellan förståelse- och 

tolkningsprocessen och pusselläggande. Till en början har forskaren en mängd olika data, utan 

att riktigt veta vad dessa bitar har för plats i relation till varandra eller till det större 

sammanhanget. Vid den punkten vet forskaren inte ens vad det större sammanhanget är. 

Genom att studera de mindre helheter de olika bitarna formar börjar forskaren få en idé om 

vad de enskilda bitarna har för plats i helheten. Hela tiden pendlar forskaren mellan del och 

helhet och tillbaka igen.  

 

Delarna är viktiga för att förstå helheten. Den hermeneutiska cirkeln och den hermeneutiska 

spiralen karaktäriseras av en pendling, och ett samspel, mellan delar och helheten. Genom att 

överskrida sin förståelsehorisont blir cirkeln till en spiral, där förståelsen utmanas och 

utvidgas (Ödman, 2017, s.103). Detta är en förutsättning för att ny kunskap ska kunna nås, 

istället för att äldre kunskap bekräftas. Ödman (2017, s.98–105) menar att forskaren tolkar 

och förstår saker genom att pendla tillbaka i tiden men kan överskrida fakticitet till nuet och 

se framåt. Vår förförståelse är vår fakticitet som vi refererar till. Till det kopplas vår 

intentionalitet som kan förklaras som en subjektiv vilja. Bland förförståelse, förståelse och 

intentionalitet skapas ett dialektiskt samspel vilket gör att vi skapar vi ny förståelse och får en 

ny innebörd. Det är där vi utvecklar vår förståelse. Problemet med cirkeln är att den kan bli 

stillastående. Därför preciserar man sin förståelse med ny kunskap, detta gör att helhetsbilden 

förnyas. Av detta blir cirkeln mer lik en spiral eftersom det inte finns något slut i denna 

process. Det som skildrar spiralen är att det inte finns någon början eller slut, utan detta är en 

process som kan fortgå i oändlighet. Förståelse och tolkning är det som används i spiralen, när 

vi inte längre förstår tar vi till tolkning för att kunna förstå vår omvärld och genom detta 

pendlar man i olika abstraktionsnivåer.  

 

Helheten 
Det grundläggande inom hermeneutisk forskning är att utgå från helheten, sen utgå från delar 

och tillbaka till helheten igen. (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s.281). Genom att ta in 

helheten det vill säga gå igenom all vår datainsamling fick vi ett helhetsintryck av vad som 

framgick i våra respondenters upplevelser av bemanningsanställning. Därefter sökte vi efter 

återkommande teman i delar, för att slutligen gå tillbaka till helheten med en större förståelse 
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av vad vi tolkat. Det handlar om ett pendlande mellan sin förförståelse och förståelse samt del 

och helhet. 

 

Förståelse och tolkning 
Att förstå något kan liknas vid att ställa sig framför något, där det som betraktas får möjlighet 

att visa sig. Att förstå något beskrivs av Ödman (2017, s.24–25) som en djupgående och 

omvälvande process. Förståelse ska inte beblandas med att begripa, som av Ödman beskrivs 

som en rent kognitiv process: att ”gripa tag” i ny kunskap, utan att denna kunskap 

nödvändigtvis förändrar eller utmanar befintlig kunskap. Denna distinktion är viktig eftersom 

en central aspekt av förståelse är att det innebär en inre förändringsprocess. Förståelse innebär 

ett omskapande som berör hela människan som varelse. Förståelse är inte ett föremål 

människan äger, som likt ett verktyg används vid behov för att sedan läggas undan igen. 

Förståelsen är konstituerande för, och oupplöslig med, människans hela existens. Förståelse 

beskrivs av Heidegger som själva grunden för människans vara-i-världen. Förståelsen är 

grunden för själva tolkandet, samtidigt som den konstans samverkar med den för att utgöra 

det som kan kallas människans värld. Människans värld innebär inte endast den yttre miljön, 

utan beskrivs som den helhet människan befinner sig i och hennes förförståelse av denna 

helhet. Vår förståelse är alltså beroende av vår värld, och vår värld av vår förståelse.  

 

Att tolka är att ange betydelse till något, att tolka något som något. För de flesta människor 

formas en förförståelse för de mest vanligt förekommande företeelserna i vardagen, och det 

finns därför inte ofta ett behov av att tolka. Det är först då människan möter något otydligt 

och förförståelse inte räcker till, som hen blir tvungen att tolka. Tolkningen uppstår ur 

människans fakticitet: att just i stunden inte förstå. Samtidigt är människans vilja att förstå 

alltid riktad framåt. På så sätt agerar förståelsens strävan som ett sätt att överskriva 

fakticiteten; genom en rörelse från det människan redan vet och det hen vill förstå. 

Tolkningsakten består av två odelbara aspekter som utförs i samspel: att frilägga mening och 

att tilldela mening. Den friläggande aspekten är bakåtriktad: mot det redan kända. Att tilldela 

mening är framåtriktat och handlar om en företeelsers möjligheter. Tolkningen är alltid 

subjektiv då den alltid utförs utifrån en viss aspekt, ett visst perspektiv. (Ödman, 2017, s.59) 

 

Förförståelse 
Tolkningsprocessens utmaning ligger i att finna underliggande meningar för att synliggöra, 

förstå och förklara mönster och strukturer som inte är uppenbara (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström, 2008, s.281). Det är omöjligt att tolka utan en förförståelse (Selander & Ödman, 

2004, s.54). Meningen med den hermeneutiska forskningen är inte att bekräfta det man redan 

vet, utan att utvidga sin förståelse. Detta kräver en öppenhet för att förförståelsen kan komma 

att förändras under tolkningsprocessens gång (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.283). 

Ödman menar att förförståelsen är ständigt närvarande, det som möjliggör människans 

tolkning och uppfattning av världen. Förförståelsen är enligt Ödman en del av självidentiteten 

(Ödman, 2017, s.111). Forskaren måste därför vara öppen för att hela dennes världsbild kan 

förändras under tolkningens gång. Detta tolkar vi som något som kan upplevas som obekvämt 

för individen, eftersom förförståelsen är en del av individens världsbild, men nödvändigt för 

att utvidga förståelsehorisonten och bli del av den hermeneutiska spiralen.  

  

Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s.287) föreslår att synliggöra förförståelsen genom att 

låta den ”provoceras fram” under ett tidigt stadie under tolkningsprocessen. För att kunna 

förstå förförståelsens oundvikliga inverkan på tolkningsprocessen måste den synliggöras. 

Detta tvingar forskaren att reflektera över sin förförståelse, sina fördomar och sin 

verkningshistoria. För att tydliggöra vår egen förförståelse inför vår studie skrev vi ned vår 
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förförståelse separat och diskuterade det sedan tillsammans. Båda författare hade innan vår 

undersökning erfarenhet av osäkra anställningar, särskilt inom bemanning. Dessa erfarenheter 

kan anses både styrkor och svagheter för undersökningens resultat och validitet. Å ena sidan 

var erfarenheten en förutsättning för undersökningens utförande från första början, då den 

agerade som en slags katalysator för vårt intresse av ämnet. Detta är även sant för den teori vi 

tog del av under de tidiga stadierna av studien. Erfarenheten och teorin tillsammans utgjorde 

en unik förförståelse. Data analyserades både av författarna var för sig samt tillsammans, 

genom diskussioner och jämförelser av de aspekter vi funnit i de data vi samlat in.  

 

Förförståelsen har varit en outgrundlig del av hela undersökningsprocessen, från början till 

slut. Vår förförståelse är en ackumulation av våra egna erfarenheter och teori vi tagit del av 

från början av processen. Då vi kom fram till att vi var intresserade av osäkra 

anställningsformer och dess inverkan på individen blev vi tvungna att reflektera över vår egna 

förförståelse och vad denna bidrog till för slags förståelse i relation till vår frågeställning. 

Vår bild av bemanning innehåller våra egna erfarenheter av att arbeta inom denna bransch. Vi 

har båda relativt negativa erfarenheter av bemanning, bland annat svag gemenskap, oklarheter 

från överordnade och ekonomisk oro. Vi har även teoretisk förförståelse till fenomenet där 

Standings Prekariat och Sennetts när karaktären krackelerar skildrar en beskrivning som 

påverkat vår uppfattning om vad otrygga anställningar innehåller.  

 

Urval 
Urvalet är först och främst baserat på frågeställningen. Utgångspunkten för urvalet var 

prekära, otrygga anställningar, men vi var under urvalsprocessen tvungna att göra särskilda 

begränsningar. Då vi bestämde oss för att utgå ifrån osäkra anställningar blev vi tvungna att 

ställa oss frågan: var kan vi få relevanta och informationsrika data? De som intervjuades 

ansågs ha särskilt rik erfarenhet och kunskap om ämnet, och kan därför anses vara 

intensitetsurval (Patton, 2002, s.234). Eftersom tillfälligt arbete innefattar en rad olika 

anställningsformer var vi tvungna att välja ut en specifik anställningsform. 

Bemanningsanställda är inte en homogen grupp, men det finns en rad olika aspekter i en 

bemanningsanställning som vi anser är karaktäriserande för en otrygg anställning. 

Bemanningsanställningar blev ett naturligt val, dels eftersom det är en relativt vanlig 

anställningsform och dels för att vi båda kunde använda vår egen förförståelse då vi tidigare 

arbetat som bemanningsanställda vid olika företag. Eftersom vi inte ville att respondenterna 

skulle uppleva någon oro över att bli intervjuade valde vi under urvalsprocessen att inte 

kontakta arbetsgivare för att komma i kontakt med våra respondenter. Vi ansåg att det i detta 

fall var en fördel att utnyttja våra egna kontakter. Detta ansåg vi även skulle möjliggöra 

dialogen under datainsamlingsprocessen, något som vi utvecklar under nästa stycke. Eftersom 

vi har varit ute efter så varierade data som möjligt har vi också valt respondenter som speglar 

detta. Vi har medvetet gjort ett val att försöka bredda vårt urval genom att intervjua individer 

från olika arbetsplatser, olika åldrar, kön och utbildningsbakgrunder. Vi har kommit i kontakt 

med respondenterna via personliga nätverk. Respondenterna kontaktades via telefon, mail 

eller via direkt kontakt och informerades då om studiens ämne. I vårt urval har vi ett ganska 

stort åldersspann, då den yngste arbetstagaren var ca 25 år och den äldsta var ca 55 år. Vi har 

intervjuat arbetstagare från flera olika företag med olika arbetsuppgifter.  

 

Datainsamling/dialog 
Binding & Tapp (2008, s.121) skriver att förståelse innebär att nå en förståelse med andra. Att 

ha en dialog inom hermeneutisk forskning är grundläggande eftersom det är genom dialogen 

tillsammans med andra som forskaren finner förståelse. Dialogen innebär ett sätt att vara med 

en annan person, där en konversation får möjlighet att ta riktning. När forskaren börjar sin 
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konversation med deltagaren kan hen inte veta var konversationen kommer leda till (Binding 

& Tapp, 2008, s.124).  Öppenheten är enligt Ödman en förutsättning för att en dialog ska 

kunna uppstå (Ödman, 2017, s.28). Binding & Tapp (2008, s.126) skriver att denna öppenhet 

kräver ett kritiskt förhållningssätt till sin förförståelse. Vidare menar de att förmågan att 

lyssna är grundläggande för att kunna ingå i en dialog. Att lyssna innebär att tillhöra, då vi 

lyssnar tillhör vi det vi gör, och blir därför tvungna att svara. Via dialogen erhåller forskaren 

kunskap som ”läggs till” i, och blir del av, hens förförståelse. Detta leder till att tidigare 

antaganden omprövas och förändras. Det kännetecknar en genuin konversation. Förståelsen är 

något som relateras till vår egna förståelse (Binding & Tapp, 2008, s. 122–123).  

 

Att bli intervjuad kan vara en sårbar process för den som intervjuas, speciellt när det gäller 

något så känsligt som sin anställning. Vi anser att vår tidigare erfarenhet av 

anställningsformen var en fördel när det kommer till vår förmåga att ingå i en dialog med våra 

deltagare. Dialog innebär att vi som forskare ska förstå fenomenet bättre efter en intervju. I 

våra intervjuer har det förekommit dialog där vi fått innehållsrik information som helt 

naturligt framträtt genom våra frågor. Vår tidigare erfarenhet inom anställningsformen bidrog 

till vår förmåga att ingå i en dialog med våra deltagare. Eftersom ett flertal av våra deltagare 

var nuvarande eller tidigare kollegor fanns det en underliggande förståelse för vad 

anställningsformen innebar, även då vi inte personligen var nära med de vi intervjuade. Alla 

deltagare var bekväma och villiga att tala fritt om sin anställning och sina arbetsplatser, 

oavsett om upplevelsen var positiv eller negativ. Deltagarna berättade öppet om sina 

upplevelser på sina arbetsplatser, ofta i detalj. Vi anser att detta kan bero på att våra deltagare 

kände sig bekväma med oss då de var medvetna om att våra egna erfarenheter på många sätt 

speglade deras. Att vi hela tiden varit beredda att kunna lägga till ny kunskap genom att vi 

varit öppensinnade har varit en fördel eftersom vi har fått en rikare bild av vad arbetet inom 

bemanning innehåller. Vid oklarheter har vi genom att backa tillbaka till vår förförståelse tagit 

reda på om vi uppfattat respondenten på ett korrekt sätt. Det innebar också att vi lät 

konversationen flyta själv och gå sin egen riktning. Som forskare har vi haft en öppenhet till 

det som respondenten säger. Detta innebär att vår nuvarande förståelse har förändrats genom 

att vi fått ny kunskap via dialogen.  

 

Våra respondenter fick välja var de ville intervjuas och intervjuerna tog mellan 30 till 60 

minuter. Vi utförde totalt 10 intervjuer, varav 9 av intervjuerna utfördes av författarna var för 

sig, och en av intervjuerna utfördes av båda författarna. Vi började med att dela ut en 

samtyckesblankett där alla etiska aspekter samt syftet med studien förklarades. Vi utgick ifrån 

en intervjuguide med frågor som vi skrivit ned, dessa frågor byggde till stor del på den teori 

som vi utgick ifrån. Då vi var ute efter deltagarens egna upplevelser ville vi ge deltagarna 

tillräckligt med utrymme att själva välja att ta upp det som var av vikt för just dem. På grund 

av detta valde vi att behålla intervjuerna relativt öppna, så att möjligheten för att dessa 

aspekter att framträda skulle bli större. Detta är även något vi anser bidrog till dialogen – 

eftersom vi lät konversationen emellan oss infinna sig naturligt.  

 

Analysprocessen 
Inom den hermeneutiska ansatsen finns inga förbestämda regler för hur forskaren måste gå 

tillväga för att utföra en hermeneutisk studie (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.277).  

Hermeneutisk forskning kräver en öppenhet gentemot fenomenet som studeras. Samtidigt 

menar Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s.277) att tolkningsprocessen kräver en 

systematik som kan särskilja det systematiska rigorösa tolkningsarbete som forskaren utför 

mot det oreflekterade naturliga inställning som växer ur förförståelsen. Författarna presenterar 

en tolkningsmodell i fyra steg: ta in helheten, inledande tolkning, preliminär tolkning samt 
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huvudtolkning (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s.281). Det är först och främst denna 

modell vi utgått ifrån under analysens gång. Analysens steg presenteras nedan, och sedan igen 

i större detalj under avsnittet Resultat.  

 

Inledande tolkning 

I den inledande tolkning skapar man en inledande struktur av materialet, man letar i 

datainsamlingen efter teman eller återkommande mönster. Detta gör man för att skapa sig en 

helhetsbild av materialet. (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.281) Materialet läses om 

och om igen, dock lägger man inte ner allt för mycket tid i denna fas utan fokuserar på att lära 

känna de insamlade data. Här befinner sig forskaren i den hermeneutiska cirkeln och går från 

del till helhet samt helhet till del. 

 

 

Preliminär tolkning  

I den preliminära tolkningen fördjupar forskaren sig i materialet utifrån de teman som skapats 

i den inledande tolkningen. Här börjar man koppla samman teorier med tolkning, då helst den 

teoretiska förförståelsen för att kunna urskilja de underliggande betydelserna bättre 

(Dahlberg, Dahlberg, Nyström 2008, s.284). Fokus är sökandet efter en underliggande 

betydelse och fördjupning görs i det som anses vara relevant. Här tolkas och skapas en ny 

förståelse på detta sätt. Genom att tolka kan man nå en ny förståelse. Här framträder den 

hermeneutiska spiralen i denna fas och man tar ett steg vidare i abstraktionsnivån. Spiralen är 

oändlig som varken har en början eller slut eftersom det inte finns något fastställande i en 

tolkning utan det är något man kan formulera om i oändlighet (Ödman 2017, s.107).  

 

Huvudtolkning 

I huvudtolkningen presenteras den helhet som vi kommit fram till, själva svaret till 

frågeställningen. De föregående tolkningar är det som bidrar till studiens förklaring, här 

uppnås empiri. Det söks efter likheter och skillnader för att nå denna förklaring som 

frambringar denna helhet. I denna nivå är det en högre abstraktionsnivå än i den preliminära 

tolkningen. Teori är det som kompletterar tolkningen och genom detta sätt framträder en ny 

förståelse.  

 

Materialet lästes och tolkades av oss var för sig för att sedan diskuteras tillsammans. Att 

arbeta tillsammans såg vi som en stor fördel. Det har funnits stunder då vi, grundat i vår 

förförståelse, tagit underliggande meningar för givna. Att diskutera tolkningarna tillsammans 

har gett oss möjligheten att jämföra och ifrågasätta varandras tolkningar, och på så sätt erhålla 

en mer kritisk hållning. Det är en förhoppning från vår sida att detta har bidragit till en 

tillförlitlig tolkning som kan anses spegla materialet och våra deltagares upplevelser, samt att 

tolkningen kan anses synliggöra något som tidigare varit dolt eller otydligt.  

 

Totalisering 
I analysen har vi gjort totaliseringar för att skapa meningsfulla helheter av våra data. Det 

bidrar till en omfattande bild av den verklighet som framställs. Totaliseringarna överskrider 

varandra genom olika abstraktionsnivåer. Totaliseringar är nödvändiga eftersom analysen 

annars kan bli osammanhängande (Ödman, 2017, s.66). På så sätt har vi kunnat höja vår 

tidigare förståelse för vårt antagande från den inledande tolkningen till den preliminära 

tolkningen och slutligen till vår huvudtolkning.  
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Etik  
Eftersom vi i vår studie har valt att intervjua och vårt ämne kan uppfattas som känsligt för 

våra deltagare har det varit nödvändigt för oss att se till de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet tagit fram.  

 

De fyra etiska riktlinjer som är relevanta för vår studie är: samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Dessa krav har uppnåtts genom en noggrant formulerat samtyckesblankett samt verbal 

kommunikation med våra respondenter. Redan då vi först tog kontakt med dem informerade 

vi om studiens syfte, att vi tänkte intervjua, att deras identiteter kodas, att det är frivilligt. 

Genom att vi gett våra deltagare samtyckesblanketten anser vi att vi uppnått 

informationskravet, då vi anser att blanketten gett deltagaren all information hen behöver. Vi 

har informerat våra deltagare om Samtyckeskravet genom att ge dem adekvat information 

angående studiens frågeställning och vad deras deltagande innebär. Samtyckesblanketten var 

utformad så att deltagaren fick all relevant information om de etiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet tagit fram och som vi som forskare är tvungna att förhålla oss till samt 

informera om. . Detta gjorde vi genom att vi gav deltagarna en samtyckesblankett som 

beskrev studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt, att de hade möjlighet att dra sig ur 

studien senast två veckor efter intervjun, att deras deltagande är anonymt genom att deras 

namn och potentiellt känslig information kodas. Genom att deltagarna tagit del av 

informationen samtyckte respondenterna till sitt medverkande. Respondenterna har kodats 

genom att vi tilldelat dem en slumpmässig bokstav samt rundat av deras ålder.  

 

Vi utesluter risken att det finns möjlighet att deltagarna blir igenkända av övriga individer 

genom vår uppsats. Vi anser att detta är speciellt relevant i relation till deltagarnas 

arbetsgivare, och vi har därför kodat även företagens namn för att se till att ingen arbetsgivare 

kan lista ut vem den anställde är. Genom att vi har gett dem vår samtyckesblankett innebär det 

att respondenten godkänner sitt deltagande i undersökningen (Nygren, 2012, s.31–32) 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt redovisar vi vår tolkningsprocess och tolkningsprocessens resultat. Vi har utgått 

ifrån Dahlberg, Dahlberg & Nyströms (2008) tolkningsmodell och kommer därför presentera 

studiens resultat i delarna: inledande tolkning, preliminär tolkning och huvudtolkning, 

tolkningsavsnitten delas in i en rad olika underrubriker som utgör tolkningens olika teman.  

 

Vi börjar med att kortfattat beskriva våra respondenter.  

N35: är en ensamstående man som arbetar inom bemanning. Han har gymnasieutbildning och 

arbetat inom bemanning de senaste fyra åren. 

S35: är en fyrabarnsmamma som bor med sambo och som har arbetat inom bemanning. Hon 

är idag utbildad undersköterska. 

C55: är en ensamstående kvinna som arbetar inom bemanning idag. Hon har en 

gymnasieutbildning i grunden och har varit anställd som bemanningspersonal de senaste fyra 

åren.  

L35: är en tvåbarnsmamma med sambo som arbetat inom bemanning under två års tid. Idag 

läser hon till sjuksköterska.  

H25: är en ensamstående kvinna som tidigare arbetat inom bemanning. Hon har i grunden 

gymnasieutbildning.  
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B35: är en ensamstående kvinna med barn. Hon har arbetat inom bemanning och läser idag på 

högskolan.  

U25: Bor med sin familj, har arbetat inom bemanning i ungefär ett och ett halvt år och blev 

sedan heltidsanställd på företaget. Efter ungefär ett halvår som heltidsanställd blev hon 

uppsagd på grund av arbetsbrist.  

G25: Ensamstående kvinna som tidigare arbetat inom bemanning. Studerar idag.  

M25: Bor tillsammans med sambo och har tidigare arbetat inom bemanning.  

T35: Bor tillsammans med sambo och har arbetat inom bemanning efter att hon avslutat sina 

studier på universitet 

 

 

Inledande tolkning 
Under den inledande tolkningsprocessen gjorde vi en övergripande inläsning av materialet. Vi 

ämnade först och främst att få en överblick och ta in helheten av det insamlade materialet, och 

läste det därför ett flertal gånger. Vi antecknade meningar och utsagor som vi upplevde stod 

ut till oss och tog upp detta i diskussion med varandra. För att möjliggöra en djupare tolkning 

och få en högre abstraktionsnivå under de kommande tolkningsprocesserna, och med tanke på 

den tid vi hade till vårt förfogande, så valde vi att inte lägga ner allt för mycket tid i detta 

stadie. Vi gjorde därför ett medvetet val att ta fram de kategorier som enligt oss stod ut mest, 

utan någon vidare tanke på om de var relaterade till varandra, var potentiella motsägelser, 

eller om de hörde ihop. Under detta steg av tolkningsprocessen skrev vi ned dessa kategorier 

anspråkslöst, och det gjordes ingen direkt kartläggning av likheter och skillnader mellan dem. 

Dessa kategorier utvecklas inte vidare under detta stadie, utan utvecklas i nästa process 

allteftersom vår tolkning fördjupades. I slutet av denna tolkningsprocess hade vi därför 

plockat fram en relativt stor mängd underkategorier. Dessa kategorier lyder som följer:  

 

Otrygghet, outsider, låg gemenskap, utanförskap, ekonomisk osäkerhet, brist på inflytande, 

mekaniska arbetsuppgifter, möjligheter, stöd, press, stress, meningsfullhet, utbytbarhet, frihet, 

rotlöshet, skillnad mellan bemanningsanställda och ordinarie anställda.  

 

Preliminär tolkning 
I den preliminära tolkningen började vi titta närmare på de olika delar, eller kategorier, som vi 

identifierade under den inledande tolkningen. I den preliminära tolkningen jämförde vi dessa 

kategorier för att finna mönster, motsägelser, liknelser och underliggande innebörder. Vi 

började under detta stadie arbeta med teorin för att tolka vårt material. Teorin diskuteras dock 

inte i större utsträckning under detta stadie. Även under detta stadie läste och antecknade vi 

var för sig, för att sedan diskutera och jämföra våra tankar tillsammans. När vi jämförde 

kategorierna, märkte vi att vissa av dem kunde slås samman och de underliggande 

innebörderna vi fann mest relevanta blev våra preliminära kategorier. Dessa fyra preliminära 

kategorier lyder som följer: instabil vardag, instabila sociala relationer, instabil social status 

samt att vara fast – högre krav färre möjligheter.  

 

Instabil vardag 
 

I våra intervjuer framkom en tydlig bild av upplevelser av otrygghet, då i princip alla 

respondenter upplevde att anställningsformen bidrog till en ständig känsla av oro. Denna oro 

berörde respondenternas liv även utanför arbetsplatsen då de upplevde oro över att kunna 

planera inför framtiden och erhålla ekonomisk trygghet. En återkommande aspekt av denna 

oro var att inte veta när, var och hur arbetstagaren skulle få möjlighet att jobba. För flera av 
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deltagarna förändrades arbetstiderna nästan på en daglig basis. För några få av deltagarna var 

arbetstiderna fasta, men de befann sig då oftast på en arbetsplats endast under en kortare 

period innan deras kontrakt gick ut. Eftersom de flesta respondenterna inte hade fastställda 

schemalagda arbetstider visste de inte i förväg vilka arbetstider de skulle arbeta, och var 

därför tvungna att vänta på ett sms med arbetstider som kunde komma på morgonen samma 

dag som de förväntades arbeta. I den föränderliga vardagen är gränsen mellan arbete och det 

övriga livet otydlig och bristen på fasta arbetstider tar sig uttryck på möjligheten till att 

kontrollera livet utanför arbetsplatsen.  

 

U25  

(…) upp och ner hela tiden, du vet inte när ska du jobba, när ska du vila, å det var lite 

tråkigt, för att du, om du vill jobba men har inget att göra du har mobilen med dig 

hela tiden för du vill jobba, å du vet inte när ska dom skicka, men när du jobbar 

heltidsanställd då har man schema på allt så du slipper stressa, du har en lista när ska 

du jobba, när ska du sluta, när är din lediga dag, när ska du jobba röda dagar, så om 

du har en dag ledig du vet exakt vilken dag så kanske du kan planera något annat, det 

är mer tryggt, men när det gäller inom bemanning (…) Det är lite svårt 

 

I ovanstående citat uttrycker respondenten en ständigt närvarande oro. Denna oro grundade 

sig först och främst i en upplevd ovisshet över när hon skulle jobba, och i sin tur hur mycket 

pengar hon skulle få i slutet av månaden. Båda dessa aspekter innebar en svårighet att planera 

hennes vardag. Respondenten upplevde en oro över att arbetstiderna ständigt kunde förändras. 

Detta tog sig uttryck i att hon ständigt var tvungen att ha mobilen med sig och vara tillgänglig 

ifall ett arbetstillfälle skulle dyka upp. Respondenten uttryckte att hon alltid var i högläge och 

aldrig riktigt upplevde att hon fick möjlighet att slappna av och släppa arbetet, även när hon 

var hemma. Respondenten gick efter ungefär ett och ett halvt år via bemanning till att vara 

heltidsanställd på företaget. Hon jämför känslan av oro och osäkerhet med känslan av 

säkerhet och minskad stress som hon erhöll då hon blev heltidsanställd och fick schemalagda 

arbetstider. Respondenten uttryckte även under intervjuns gång att de schemalagda arbetstider 

hon fick då hon erhöll en heltidsanställning på företaget gjorde henne mer ”fri”, eftersom hon 

fick större möjlighet att planera sitt liv samt slappna av bortom arbetet. Detta tolkar vi som att 

deltagaren upplever att hon inte har möjlighet att styra sin vardag, och att hon på grund av sin 

anställningsform upplever hon att hennes privatliv blir bortom hennes kontroll. Känslan av att 

ha kontroll över sin är vardag är grunden för upplevelsen av trygghet, och att inte kunna 

kontrollera sin vardag leder till känslor av vilsenhet. Hon befinner sig i en konstant 

kortsiktighet, och upplever sig begränsad i sin möjlighet till långsiktigt planerande och 

självförverkligande. Denna begränsning uttrycktes av flera av respondenterna. En del av 

respondenterna upplevde en oro över att tvingas byta arbetsplats på kort varsel. Detta gjorde 

både kortsiktig och långsiktigt planerande svårt.  

 

G25 

Asså grejen, jag är ju en sån där person som gillar att planera, å dom ha ju såhär två 

veckors, två veckors varsel som man måste säga liksom ahh men vi kommer avsluta 

dig här, vi kommer placera dig där, mm (…) Men jag hatade den känslan av att veta 

ah men okej, om två veckor går mitt kontrakt ut, nu vet inte ja var ja kommer hamna, 

jag kan inte räkna med att va kvar här…Sen hade jag tur, jag blev alltid förlängd, men 

(…) Men va hetere, de va ju inte självklart 
 

Respondenten uppger en känsla av osäkerhet angående sin anställning, och att hon inte känner 

sig trygg i vad som kommer hända i framtiden. Respondenten upplevde att anställningen 
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karaktäriserades av kortsiktighet, vilket ledde till starka oroskänslor. Vi tolkar det som att 

även denna respondent upplever en bristande kontinuitet, att hon inte får grepp om sin vardag 

eller sig arbetsliv. Hon uttrycker en önskan efter en tillvaro där hon får en förtrogenhet för 

vad morgondagen kommer innebära. Trots att detta var en upplevelse de flesta av deltagarna 

delade, var det en av respondenterna som uttryckte en annan bild:   

 

N35 

nej egentligen inte jag tycker att det rullar på likadant som vanligt. Som att det, jag 

märkte ingen skillnad sådär.  

 

Denna respondent har på sin arbetsplats gått från att vara fast anställd till att vara anställd via 

bemanning. Deltagaren uttrycker, till skillnad från de flesta andra deltagare i studien, en 

känsla av att vardagen inte förändrats märkvärt. Här uttolkar vi en känsla av att tillvaron är 

stabil och att detta inte förändrats trots att anställningsformen har det. Detta anser vi är 

intressant, eftersom det visar att bemanningsanställningar inte behöver innebära en ständigt 

föränderlig vardag. Han verkar inte uppleva samma oro som många andra av våra 

respondenter har på grund av anställningsformen, utan verkar förlitar sig på att det löser sig 

oavsett vad som än händer. Vad kan detta bero på? Denna deltagare befinner sig idag på 

samma arbetsplats som tidigare med samma arbetsuppgifter, vilket kan ha medfört att han 

upplever sin vardag som mer stabil.  

 

Instabila sociala relationer 
 

En aspekt av att arbeta på via bemanning är att arbetstider och arbetsplatser kan förändras 

drastiskt mellan olika arbetstillfällen. Detta innebär att arbetstagaren kan uppleva att de inte 

får möjlighet att skapa relationer med de ordinarie anställda, eller andra bemanningsanställda. 

En följd av detta kan vara en bristande upplevelse av gemenskap. Flera av deltagarna 

upplevde att de inte blev delaktiga i de sociala relationer som existerade på kundföretaget de 

arbetade på.  

 

H25 

(…) som jag tycker är mest negativt är att det är väldigt svårt att typ komma in på 

arbetsplatsen att komma in i gruppen, att verkligen komma in i arbetsuppgifterna. 

Ibland så kommer man dit och så är man där, eller när jag började fanns det inte så 

mycket jobb när jag var anställd så det tog liksom flera månader tills jag fick komma 

dit och vara där (…) och att jag fick vara där flera gånger i veckan och träffa samma 

människor och vara på samma plats och ha någon att sitta med på lunchrasten och 

rasterna och sånt.  

 

Respondenten beskriver att hon upplevde svårigheter över att känna sig del av en gemenskap 

med de övriga anställda på arbetsplatsen. Hon ansåg att det var svårt att skapa relationer till 

de ordinarie anställda, då hennes schema ständigt förändrades. Eftersom hon inte hade stabila 

arbetstider så var det svårt för henne att skapa bestående relationer med de andra anställda på 

företaget. Vi tolkar hennes negativa känslor som att hon på grund av detta upplevde sig ensam 

och förfrämligad på arbetsplatsen. Hon upplevde sig inte som en del av en större helhet, utan 

kände sig isolerad i relation till de andra. Eftersom hon under den tidiga delen av sin 

anställning inte fick möjligheten att komma till arbetsplatsen regelbundet var det svårt för 

henne att känna sig som en del av arbetsplatsen.  
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Inom de instabila sociala relationerna fann vi en annan aspekt, som till en början var svår att 

sätta fingret på, då varken Fromm eller Standings teorier riktigt verkade kunna förklara det. 

Vi vände oss därför till en teoretiker med en tydligare fokus på emotioner, Arlie Hochschild, 

och hennes begrepp emotionellt arbete. Emotionellt arbete innebär att arbetstagaren blir 

tvungen att framkalla eller dämpa känslor för att frammana en särskild sinnesstämning hos 

personen hen interagerar med, på ett sätt som anses korrekt inom sammanhanget. Följden av 

emotionellt arbete är enligt Hochschild att individen riskerar bli alienerad från sina emotioner 

(Hochschild, 2003, s.6–7). Hochschild talar först och främst om hur emotionsarbete sker i en 

kommersiell sfär och utgick först och främst från arbetstagarens relation till sin kund 

(Hochschild, 2003, s.12). Vi menar dock att vi fann att bristen på social kontinuitet tvingar 

bemanningsarbetaren att utföra emotionellt arbete i relation till arbetsplats, arbetskollegor och 

arbetsledare. Flera av våra deltagare uttryckte att de förväntades vara tillmötesgående, 

positiva, öppna av kundföretaget:  

 

M25 

Ehh, ja tror att de va att hålla ett gott humör, eftersom att man fick så mycket påtryck 

å skit å sånt, ehh, att fortsätta tycka om, liksom dom andra, gruppledarna där, ehh, att 

fortsätta hålla ett gott humör helt enkelt. 

Dessa respondenter upplevde känslor av att de ständigt var tvungna att visa en positiv sida på 

arbetsplatsen, trots att det kanske inte var så de faktiskt kände. Respondenterna ansåg att de 

inte hade rätt till en dålig dag i samma utsträckning som ordinarie personal hade. De upplevde 

att det fanns en stark förväntan på dem att uppvisa särskilda emotioner. De var konstant 

tvungna att anpassa sina emotioner efter arbetsplatsen och upplevde inte möjligheten att 

reagera på ett sätt som var i linje med hur de egentlige kände. Respondenterna uttrycker att en 

underliggande känsla är att de är ”lättare att bli av med”, och att de därför alltid måste visa en 

positiv bild av sig själva. Då respondenterna inte hade möjlighet att knyta sociala band till de 

andra på arbetsplatsen förstärkte detta upplevelsen av en kontinuerlig instabil social sfär. 

Respondenten M35 beskrev till och med detta som den svåraste och mest påfrestande 

aspekten av att jobba via bemanning. Denna känsla delades dock inte av alla. En av 

respondenterna uttryckte att hon fick stöd av sin konsultchef:  

 

T35 

Ehh, jaa (…) De, min konsultchef, hon va ju väldigt hands on faktiskt, liksom, 

intresserad av att veta hur ja hade det å sådär, och vid dom tillfällena som hon kom ut 

till dom här arbetsplatserna å så, så va hon väldigt, väldigt rar å trevlig å gullig å 

liksom väldigt uppriktig att hon brydde sig, å de va väldigt, ehh, va ska man säga, inte 

bara just det här att, för de är ju en sak att bemöta nån, prata å liksom vara trevlig å 

sådär, men sen är de en annan sak att liksom ha dom här, va ska man säga, detaljerna, 

liksom hon kom ihåg detaljer om en, såhära genuint intresserad, ehh, så från henne 

upplevde ja ett enormt stöd på det sättet. 

Denna respondents upplevelser talar emot en brist på föränderliga sociala relationer. Hon 

upplever snarare att hon hade en stabil relation och starkt stöd. Detta är något hon uttrycker 

även angående ordinarie anställda på kundföretaget. Hennes sociala behov på arbetsplatsen 

uttrycks därför som tillgodosedda, och hon upplevde sig själv som sedd och hörd av sin 

omgivning, trots sin anställningsform. Vi tolkar därför hennes känsla av stabila relationer som 

något som kan agera som en motpol mot de upplevelser av otrygghet som kan uppkomma i 
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relation till anställningens instabilitet. Instabila sociala relationer i relation till ledning visar 

sig dock vara förekommande för flera av våra respondenter. I kommande citat beskriver 

respondenten: 

S35 

ja framförallt otrygghet. I mitt fall var det ju jag hade ingen bra kontakt med min chef. 

Man fick inte veta så mycket man fick inte svar på någonting. Och sen skulle dom 

flytta på mig hux flux, jag var på en arbetsplats jag trivdes på, som jag kände att jag 

gjorde ett bra jobb på och så vidare. Sen blev jag gravid (…) nej men jag tyckte att det 

var väldigt orättvist det som hände mig där, att jag helt plötsligt då, ingen 

framförhållning alls och dom säger att nu ska du vara på ett annat lager och mycket 

längre bort. och jag fick inte tag på min chef. Utan han hade ju skickat någon annan 

liksom att tala om det här. Så jag fick inge svar på varför och så vidare. Och 

lagerchefen var ju inte heller villig att prata med mig. Det kändes på något vis som om 

dom ville ha bort mig. 

Hon beskriver respondenter de känslor som uppkom då hon utan förvarning blev flyttad av sin 

chef till en annan arbetsplats. Detta ledde enligt henne till känslor av frustration, då hon inte 

kunde få tag på sin chef. Hon försökte länge få tag på sin chef, utan resultat. Hon upplevde till 

och med att dessa handlingar var fientliga, att chefen ville få bort henne från arbetsplatsen. 

Att inte ha någon framförhållning och skickas iväg till ett främmande ställe leder dessutom till 

känslor av osäkerhet. Att komma till en helt ny arbetsplats utan förvarning ger en känsla av att 

inte ha kontroll över sin arbetssituation. Företaget hon är anställd på kan begära detta trots en 

motvilja hos arbetstagaren. Denna förändring upplevs skrämmande och den nya arbetsplatsen 

är för långt borta för henne att kunna ta sig till, och att inte ha stöd av sin chef gjorde henne 

maktlös inför den situation hon stod inför. Detta visar hur viktigt det är med stabila relationer 

och vad detta kan betyda för den bemanningsanställde. Att inte ha möjlighet att kunna 

bekräfta med sin chef om angelägenheter som denna gjorde deltagaren maktlös inför sin 

situation. De sociala relationerna är det som kan bli lidande vid denna typ av anställning. 

Denna situation är vad den föränderliga vardagen kan innebära i anställning som bemanning 

att helt plötsligt behöva ta sig 15 mil för att arbeta. Möjligheten till att kunna ha sitt privata liv 

blev för denna respondent mycket svårt.  

 

Vid en bemanningsanställning kan vi se att de sociala relationerna blir lidande. Den anställde 

har varken relation med de anställda på kundföretaget och ofta ingen vidare kontakt med sin 

chef, vilket leder till avsaknad av stöd. Den anställde befinner sig därför mer eller mindre i en 

isolerad tillvaro. Flera av respondenterna uttryckte att de förväntades uppvisa särskilda 

emotioner på arbetsplatsen och i relation till andra på arbetsplatsen, och att de inte kunde 

uttrycka negativa känslor i lika stor utsträckning som ordinarie anställda.  

 

 

Instabil social status 
 

En aspekt av att arbeta via bemanning är att arbetstagaren per definition ofta är både arbetslös 

och arbetstagare samtidigt. Då arbetstagaren är inhyrd i den mån det finns arbete är hen 

arbetslös vid de tillfällen hen inte arbetar. Detta kan leda till att den bemanningsanställde 

upplever ökad press att prestera, för att säkerställa en möjlighet till jobb. Samtidigt så 

upplever flera respondenter att mängden arbete de utför inte leder till en känsla av en fast 

status på arbetsplatsen eller som arbetstagare.  
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G25 

(…) jag hade ju alltid min asså det va varje dag va en ny dag att prestera nånting, och 

göra nånting asså såhär, jag va verkligen tvungen att fånga dagen, om man säger så 

(…) Det här är tillfälligt liksom, gör du, gör du jobbet bra nu eller (…) Eller så hittar 

vi nån annat eller så får du avslutas.  

Ovanstående respondent upplever en oupphörlig press att prestera på sin arbetsplats, något 

som återkommer varje dag. Hon upplever denna press som ett ständigt hot: att en misslyckad 

prestation kan leda till ett avslutat kontrakt. Hon uttrycker en svårighet att bli bekväm i sina 

arbetsuppgifter eftersom hon alltid är tvungen att förhålla sig till hotet om att inte få vara 

kvar. Hon uttrycker även till viss grad en känsla av utbytbarhet, en ständig press över att 

någon annan skulle kunna ta hennes plats om hennes arbete inte anses tillräckligt välutfört. 

Denna press var återkommande för flera av våra respondenter, särskilt i relation till den 

ekonomiska oron. Följande respondent beskriver: 

 

H25 

att hela tiden känna sig pressad att jag måste jobba och få ihop det.  Men att inte veta 

hur mycket pengar jag ska få. Så det känns som om det är mycket press och det känns 

som om det är jobb, så här jobba hårt men man vet inte. Om det alltså vad som ska 

hända i framtiden, det känns inte som man har möjlighet att verkligen känna att om det 

här går till min framtid eller förstår du hur jag menar? Det känns inte så stabilt. 

 

Denna respondent uttrycker en ständigt närvarande oro, oro över att få ihop det ekonomiskt, 

oro över framtiden. Respondenten uttrycker en oro och upplevelse av att arbetet hon utför inte 

bidrar till trygghetskänslor angående framtidens ovisshet, eftersom anställningen saknar 

stabilitet. Hon uttrycker frustration över att känslan av att hennes möda inte direkt leder 

någonstans. Trots att hon upplever att hon arbetar hårt så upplever hon inte en ökad trygghet 

på sin arbetsplats. Samma upplevelse gäller för denna respondent: 

 

B35 

Det va såhär, ja orkar inte hålla på liksom, hur mycket har ja där, för den ska du ju 

hålla på å om det då är socialbidrag, vilket det va för man hade ju ingen a-kassa, så det 

va ju det här hela tiden, å sen, sen det här ständiga räknandet hela tiden, som man har, 

när man inte får en fast inkomst, å det är en oro 

Respondenten uttrycker en uppgivenhet angående att alltid riskera att inte få ihop tillräckligt i 

lön. Hon uttrycker till och med en oro över att behöva söka till socialbidrag, trots att hon 

arbetar aktivt. Hon upplever en ständig oro att hennes ansträngningar inte ska räcka till, och 

en oro över att det till stor del ligger utanför hennes egna händer. Arbetet räcker då inte till för 

att bidra till känslor av ekonomisk trygghet. Trots att hon är arbetstagare upplever hon inte 

kontroll över sitt arbetsliv och hennes ekonomi, vilket sträcker sig över alla aspekter av 

hennes liv. Utan en fast inkomst upplevde hon sig själv som ständigt potentiellt socialt utsatt.  

 

En intressant aspekt av detta var att vissa av respondenterna uttryckte att de ansträngde sig för 

att stå ut, för att särskilja sig från de andra anställda:  

 

G25 

men ju fler arbetsuppgifter man tar på sig desto svårare blir det att byta ut dig (…) Å 

sen så va jag ganska noga med att försöka göra det så att det blev på mitt sätt, så att 
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det blev liksom såhär ah men nu måste dom fråga mig om dom behöver min hjälp 

liksom (…) 

 

Respondenten förklarar att hon tog sig an uppgifter utöver sin roll, för att säkerställa att de på 

arbetsplatsen på ett eller annat sätt blev tvungna att förlita sig på hennes närvaro. Detta kan 

ses som ett sätt att försöka motverka den utbytbarhet den bemanningsanställde kan uppleva. 

Den bemanningsanställde får arbeta hårt, har enorm press på sig, känner en ständig 

ekonomisk oro samt har känslan av att kunna bli utbytbar. Att ta sig an andra uppgifter kan 

ses som ett sätt att stå ut och bli del av arbetsplatsen. 

    

Att vara fast – högre krav, färre möjligheter 

Trots att arbetsförhållandena verkar karaktäriseras av ständig förändring, ser vi att en 

motsägande aspekt av bemanningsanställningar: att känna sig fast. De flesta av 

respondenterna uttryckte att de inte hade samma möjlighet till varierade arbetsuppgifter, samt 

att de inte hade samma möjlighet till att utveckla sina arbetsuppgifter som de ordinarie 

anställda hade. Detta uttryckte flera av respondenterna vara något som ledde till känslor av att 

vara fast i sin roll och att inte kunna växa inom företaget. I princip alla respondenterna 

upplevde sina arbetsuppgifter som stabila och förutsägbara. Samtidigt ansåg flera av 

respondenterna att de upplevde att det ställdes högre krav på deras arbetsprestation. Flera av 

respondenterna uttryckte att de kände sig reducerade till arbetskraft och i högre utsträckning 

övervakades på arbetsplatsen. Det fanns en önskan efter utveckling hos flera av 

respondenterna. Att få bekräftelse och uppskattning för sitt arbete på ett subjektivt vis, att 

kunna få blir sedd av ledningen och inte bara vara en objektiv arbetare, är något som beskrivs 

i följande citat: 

S35  

Jag vill framförallt ha ett jobb där man kan utvecklas och där man får lite cred för det 

man gör, att man syns. För det tyckte jag kanske inte att man gjorde då man jobbade 

inom bemanning. Utan då var man ju lite mer en lite arbetsmyra som skulle dra sitt 

strå till stacken. 

I citatet uttrycker respondenten att hon inte haft möjlighet till att utvecklas inom sina 

arbetsuppgifter, utan att hon snarare reducerats till en ”arbetsmyra” vars primära bidrag var att 

”dra sitt strå till stacken”. Genom detta citat framkommer en känsla av att hennes bemödande 

inte uppskattats, att hennes värde som anställd inte bekräftats. Hon upplever att hon inte syns 

på arbetsplatsen, trots hennes arbetsprestation. Att inte utvecklas inom sina arbetsuppgifter 

var något återkommande för flera av respondenterna: 

 

C55  

att jag ska ha ett roterande jobb och inte bara stå på samma ställe men tyvärr är det 

inte så där jag blir ju kvar där jag blir så är det ju.  

 

Respondenten uttrycker en önskan att kunna utföra varierade arbetsuppgifter då hon nu 

upplever att hon är begränsad till en monoton arbetsdag med monotona arbetsuppgifter. Hon 

uttrycker att varierade arbetsuppgifter skulle tillföra känslor av meningsfullhet på ett djupare 

plan. Vi tolkar det som att hon idag inte känner tillfredsställelse och meningsfullhet i relation 

till hennes arbetsuppgifter. Hon upplever att hon står och stampar på samma ställe trots sin 
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möda och uttrycker en känsla av att vara ”fast”. En av våra respondenter beskrev att hon blivit 

lovad utvecklingsmöjligheter:  

 

L35 

Dom hade ju tidigare pratat om att man skulle få göra andra saker gå på inleverans 

men sen så tog dom bort allt sånt så fick man bara vara fast på höglyftet istället.  

 

Denna respondent läser idag till sjuksköterska. Respondenten visar genom detta svar på hur 

hon upplevde en längtan efter utveckling som inte fanns inom räckhåll, men som fanns som 

ett löfte som inte skulle komma att uppfyllas. Då känslan av utveckling bistod lämnade hon 

yrket för att studera. Hon valde att ge upp den tryggheten för att nå ett självförverkligande 

inom sitt arbetsliv. Känslan av att inte ha möjlighet att utvecklas är återkommande för flera av 

våra respondenter. Ett flertal respondenter upplevde samtidigt att det ställs högre krav på dem 

eftersom de är bemanningsanställda. Då man som bemanningsanställd ofta kommer till 

arbetsplatsen då ordinarie personal har för stor arbetslast kan den anställde uppleva att dess 

främsta uppgift är att prestera, och kan då uppleva att hen inte vill socialisera ”för mycket” 

med andra anställda. En upplevelse från en dag som bemanningsanställd beskrivs såhär: 

M25 

(…) det är så orimligt höga krav. Ehh, ja tycker att dom gör skillnad på, ehh (…) Fast 

personal, på arbetet man kommer till, och bemanning, och (…) Som 

bemanningsanställd så får man mycket mer (…) Skit (skrattar), ja vet inte va ja ska 

säga, man får mycket mer skit på sig, ehh (…) Å det känns som dom lägger alltid å 

skyller alltid på, på bemanningsanställda 

Denna respondent uttrycker att anställningen upplevs som osäker och att de krav som ställs på 

henne som bemanningsanställd upplevs som orimliga. Respondenten upplever att hon som 

bemanningsanställd får kritik i högre utsträckning och att bemanningsanställda görs till 

”syndabockar” på arbetsplatsen då all kritik läggs på dem. Att ständigt försöka tillgodose 

behoven som föreligger henne som bemanningsanställd upplevs därför som omöjligt. Hon 

förklarar vidare i intervjun att detta kunde visa sig genom att de som var ordinarieanställda 

hade mer frihet att stå och prata med varandra, medan bemanningsanställda förväntades 

arbeta på. En av våra respondenter uppgav till och med att hon upplevde en viss grad av 

övervakning: 

 

U25 

vissa är så att om dom ser att nån är bemanning så kanske dom typ fokuserar mer på 

dens tider, vad gör dom, håller dom tiden, okej hon har kommit fem minuter för sent, 

men om du är anställd kommer dom kanske inte följa dig såhär  

H25 

(…) man känner aldrig del utav arbetsplatsen helt och hållet och det gör att man 

kanske känner sig, på ett sätt typ osynlig men på ett annat sätt som man är konstant 

uttittad. 

 

I ovanstående citat beskriver respondenterna att kundföretaget gör skillnad mellan 

bemanningsanställda och ordinarie anställda. Respondenten H25 uttrycker att hon på 

arbetsplatsen både kände sig osynlig och uttittad, både som en arbetare i mängden som 

reduceras till arbetskraft, och som någon som ständigt måste övervakas av andra. 

Respondenten U25 uttrycker att det finns en högre grad av tillit från kundföretaget i relation 
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till ordinarie anställda jämfört med bemanningsanställda. Bristen på tillit från kundföretaget 

leder till att de håller större koll på bemanningsanställdas rörelser på arbetsplatsen. De har 

högre krav på sig att prestera men möjligheter för dem att få prova något nytt är inte ofta 

något som förekommer. De blir låsta på särskilda positioner eller avdelningar på arbetsplatser. 

En av våra respondenter beskriver dock en annan syn än detta. I följande citat beskrivs att det 

kan finnas möjligheter till utveckling: 

N35 

Nja alltså det är eget val av mig i så fall om jag skulle vilja lära mig mer. men när man 

jobbat på samma ställe så länge så kan man i stort sett allting i ryggmärgen. Det är 

små detaljer som man skulle kunna tänka sig att snappa upp, returen till exempel. 

Denna respondent utmärker sig och menar att möjligheten att utvecklas ligger i hans händer. 

Han menar att han i stort sett kan allt men att han fortfarande har möjligheter att utvecklas, 

om han själv skulle vilja det. Ansvaret för sin personliga utveckling hänvisar han till sig själv 

och inte till den situation som hans anställningsform medför. Om det finns en vilja finns det 

möjligheter, enligt honom.  

Den press som våra respondenter beskriver, där kravet på dem är högre, kontrasteras mot 

frustrationen över att inte kunna växa på arbetsplatsen. En återkommande aspekt av detta är 

att respondenterna upplever att det görs skillnad på dem och ordinarie anställda, då de 

upplever att kraven på ordinarie anställda är lägre. De upplever dessutom en lägre grad av 

tillit från kundföretaget, där de ständigt känner sig övervakade.  

Huvudtolkning – Arbetstagaren i limbo 
Huvudtolkningens syfte är att fånga upp och sammanföra de teman som identifierats i den 

inledande och preliminära tolkningen. Meningen är att nå en högre abstraktionsnivå.  

Totalisering handlar om att en tolkning omsluter en tidigare tolkning och därmed når en högre 

abstraktionsnivå. Totaliseringen ska omfatta en större del av verkligheten än det som 

presenterats under den preliminära tolkningen, där tidigare teman fogas samman till en 

utgörande helhet (Ödman, 2017, s.66). 

 

Under denna del av tolkningsprocessen fortsatte vi att läsa igenom vårt material. Den 

preliminära tolkningen bidrog till en helhet, och vi gick därefter återigen tillbaka till delarna 

för att analysera och jämföra de olika teman vi identifierat. Vi upplevde att dessa teman hade 

stärkts genom de citat vi redovisat under föregående tolkningsprocess, och att vi hade nått en 

ny förståelse. Dahlberg, Dahlberg & Nyström (2008, s.284–285) skriver att 

huvudtolkningsprocessen kan gynnas genom en jämförelse mellan olika teman och delar av 

data. Under detta stadie av tolkningsprocessen fokuserade vi därför på att jämföra olika teman 

mot varandra. Vi arbetade dessutom mer med teorin i relation till dessa teman, genom att läsa 

om teorin och jämföra olika begrepp mot de olika teman vi funnit. Det vi gjorde för att kunna 

nå en huvudtolkning var kliva upp en högre abstraktionsnivå. Genom att jämföra våra 

tolkningar med citat och teori la vi ihop meningar, sökte efter strukturer och mönster som vi 

tidigare inte hittat eller som varit dolda. Det vi ville nå var en större mening genom en 

gemensam nämnare till föregående tolkningar. I huvudtolkningen använder vi oss av 

teoretiska verktyg som binder de tidigare tolkningarna tillsammans vilket i sin tur skapar en 

betydande huvudtolkning. Vi undersökte möjligheten till likheter och skillnader, om olika 

teman potentiellt kunde anses handla om samma grundproblem, och om olika teman 

överlappade varandra. Nedan presenterar vi vår huvudtolkning Arbetstagaren i limbo. Vi 
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redogör för denna huvudtolkning genom tre spänningar: Strävan efter kontinuitet i ett 

föränderligt liv, Frihet från kontra frihet till samt Mellan det förflutna och nuet.  

 

Arbetstagaren i limbo 
 

Vi har i vår preliminära tolkning redovisat att den bemanningsanställde uttrycker upplevelser 

av en instabil vardag, instabila sociala relationer, instabil social status, och att de upplever 

högre krav och färre utvecklingsmöjligheter. Att arbeta som bemanningsanställd kan därför 

karaktäriseras av instabilitet och snabba förändringar, samtidigt som den bemanningsanställde 

kan uppleva att hen är fast i monotona arbetsuppgifter utan möjlighet till utveckling. Våra 

respondenter uttrycker både frustration över hur monotona och fastbestämda deras 

arbetsuppgifter är, samt hur deras arbetsvillkor snabbt kan förändras. Trots att de befann sig i 

en bemanningsanställning, vilket i regel innebär att arbetstagaren har möjlighet att styra sina 

arbetstider, upplevde de inte att de erhöll kontroll. De upplevde i regel varken att de kunde 

utvecklas och klättra uppåt på sina arbetsplatser, eller att de kunde erhålla den yrkesmässig 

trygghet. Eftersom deras anställningssituation var instabil, och de hade svårigheter att skapa 

stabila sociala kontakter, befann de sig i något obestämt och oklart. Vad detta visar är att 

arbetstagaren befinner sig i ett slags limbo, en dimension präglat av ovisshet och väntan, utan 

någon direkt klarhet i framtiden.  

 

Vi anser att arbetstagaren befinner sig i ett limbo i relation till de arbetsvillkor som råder på 

arbetsmarknaden. Enligt Standing är arbetstagaren inom prekariatet utbytbar och nedvärderad, 

och både ekonomiskt och socialt utsatt, något som har en inverkan på individens känsloliv. 

Standing (2011, s.36–39) talar exempelvis om hur vrede uppstår ur oklara framtidsutsikter, 

oförmåga att tillitsfulla relationer på arbetsplatsen och brist på tydliga karriärstegar. Detta är 

alla aspekter som speglats i vårt material och som karaktäriserar det limbo som vi anser att de 

befinner sig inom. De flexibla arbetsförhållandena leder till rädsla för långsiktiga åtaganden, 

och Standing menar att de som befinner sig inom prekariatet varken upplever stabilitet eller 

förutsägbarhet. Arbetstagaren kan anses befinner sig i limbo mellan arbetstagare och 

arbetslös. Standing (2011, s.77–78) beskriver den så kallade ”prekaritetsfällan”, där en 

arbetstagare kan uppleva större ekonomisk oro av att ta ett tillfälligt arbete än att leva på 

bidrag. Denna ekonomiska utsatthet är något som vi funnit i vårt material. 

Standing (2011, s.90) menar även att det råder en tydligt minskad social rörelse för 

arbetstagare, då det idag är svårare för en arbetstagare att klättra uppåt i samhället. 

Arbetstagaren kan alltså uppleva sig som ”fast” i sin sociala position. Detta limbo existerar 

även på ett existentiellt plan. Enligt Fromm är människans existentiella mål att nå varandet, 

att släppa tryggheten för att nå frihet, samt att frihet innebär frihet till självförverkligande. 

Trots att frihet inte skapar en känsla av trygghet, har vi funnit att självförverkligande är något 

våra deltagare söker. Enligt våra deltagare innebär självförverkligandet att få styra sitt eget 

arbetsliv, då de flesta av våra deltagare förklarade att de hade en strävan efter något mer i 

arbetslivet än de vid tillfället hade som bemanningsanställda. Detta kunde vi likna med 

Fromms varandets livsform - en motsats till ägandet och dess trygghet. Tryggheten relaterar 

vi till ägandets livsform som karaktäriseras av besatthet av att förvärva och att äga. Fromm 

menar att strävan efter detta ägande har sin rot i det kapitalistiska samhällets starkaste normer 

som vi lär oss tidigt eftersträva. (Fromm, 2003, s.97). De uttryckte en önskan att få vara 

levande och hänföra sig till upplevelser. De ville kunna ge uttryck för sina förmågor och få 

använda sig av sitt kritiska tänkande. Förnya sig och utvecklas på deras arbetsplats trots att 

det även var något skrämmande. Inom bemanning kunde man dock inte nå detta 

självförverkligande men inte heller tryggheten som de sökte. Den bemanningsanställde 

befinner sig mitt emellan trygghet och självförverkligande.  
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Att befinna sig i limbo anses vi kan belysas genom tre spänningar. Dessa spänningar är 

dimensioner av upplevelsen av att befinna sig i limbo och belyser således olika aspekter av 

upplevelsen. Samtidigt råder det en kontinuitet mellan dessa spänningar.    

- Strävan efter kontinuitet i ett föränderligt liv kontra strävan efter 

självförverkligande  
 

Detta tema innefattar teman instabil vardag, instabil social status, samt att vara fast – högre 

krav, färre möjligheter. Deltagarna uttrycker dels en vilja att nå självförverkligande. 

Självförverkligandet beskrivs först och främst som möjligheten att utvecklas och utmanas på 

sin arbetsplats, samt möjligheten att kunna styra arbetslivets riktning. De vill med andra ord 

att arbetslivet styrs efter deras egna villkor och efter deras egna värderingar. Möjligheten att 

utvecklas uttrycks som något viktigt för våra deltagare, men de arbetsuppgifter de erhållit 

inom bemanning beskrivs av de flesta vara för simpla och monotona för att kunna bidra till 

denna utveckling. De uttrycker även att kortsiktigheten på arbetsplatsen och i relation till 

arbetsuppgifterna bidrar till känslan av att inte kunna utvecklas. Samtidigt uttrycker de att de 

vill uppnå en viss grad av kontinuitet och stabilitet i livet. Kontinuitet beskrivs av de flesta 

deltagare som en slags trygghet och en avsaknad från oro. I centrum för denna kontinuitet 

finns en ekonomisk aspekt; att veta att man får en inkomst varje månad, hur stor inkomst man 

får, och att denna inkomst täcker de utgifter man har. Den ekonomiska aspekten bör därför 

inte ses som materiell eller ytlig, utan något som har en viktig inverkan på resten av 

individens möjlighet att planera långsiktigt och att investera i en framtid. Detta var en central 

aspekt av en av våra deltagares motivering för att arbeta, och samtidigt en ständig oro. Då hon 

ej erhöll svenskt medborgarskap uttryckte hon att möjligheten att tjäna pengar var viktigt för 

hennes möjligheter att få stanna i Sverige.  

 

U25 

För att det visar att jag är aktiv här, för att det är bra betalt, man betalar bra skatt så 

länge man har bra inkomst man betalar bra skatt, det skulle hjälpa min situation, dom 

tänker såhär ”ah, okej hon kommer klara sig, hon kommer inte behöva nån hjälp av 

oss”, så att det (…) det handlar om inkomst, det visar att jag är en aktiv person här, så 

länge jag betalar skatt för er, så länge jag betalar bra skatt för er jag är en bra person 

 

På ett sätt var hennes anställning väldigt positiv då hon inom bemanning enkelt kunde få jobb 

och hon ansåg att lönen var bra, men samtidigt upplevde hon en oro över att inte veta hur 

mycket pengar hon skulle tjäna in i slutet av månaden. Att investera i en framtid blir svårt för 

en arbetstagare vars enda inkomst tjänas in genom en bemanningsanställning. Vi ser därför att 

bemanningsanställningar kan agera lite som ett dubbeleggat svärd – bemanningsanställning 

kan ge en fot in på arbetsmarknaden för nya medborgare, men detta behöver inte innebära att 

den ger individen stabilitet och möjligheten att investera i sin framtid i Sverige.  

 

Att investera i en framtid kan i sin tur ses som en form av identitetsarbete. I När karaktären 

krackelerar argumenterar Sennett (1999) för att arbetstagare förut offrade sin möjlighet till 

självförverkligande mot stabilitet; genom att gå med på att utföra monotona och simpla 

uppgifter, i utbyte mot insikten av vad detta skulle leda till; hur mycket pengar hen skulle ha i 

pension, när hen skulle kunna gå i pension etc. Detta menar Sennett gav arbetstagaren en 

stabil identitetskänsla. Sennett menar dock att situationen för den nya generationen 

arbetstagare ser annorlunda ut, då de tvingas att förändra sig efter arbetsmarknadens nycker, 

men samtidigt inte alls är lika säkra angående sin framtid som den arbetstagare som bytte sin 
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tid mot stabilitet. Den fasta tjänsten uttrycks som viktig för majoriteten av deltagaren, då 

beskrivs som något som kan ge individen en möjlighet att planera sitt liv. 

Utifrån intervjuerna har vi tytt ett mönster, då deltagarna väger den ena aspekten 

(självförverkligande) mot den andra (kontinuitet). Vi tolkar det därför som att flexibilitet och 

trygghet upplevs som inkompatibla för deltagarna. Alla deltagare delar inte den negativa bild 

som de andra beskriver av de arbetsuppgifter de har då de arbetat via bemanning, utan en 

deltagare beskriver snarare det som något positivt, då hon såg ombytligheten som en 

möjlighet att ta del av nya erfarenheter. Samtidigt beskrev även hon att denna ombytlighet 

inte var något som hon ville fortsätta arbeta och leva i, och att det inte skulle passa för henne 

på lång sikt. Hon ansåg att det skulle kunna leda till en slags rotlöshet: 

T35 

men ja skulle nog säga att begräsningar är mera på ett personligt plan, asså, just det 

här som ja nämnde lite tidigare att, det har ju å göra med hur man är som person 

också, det kan ju, det kan ju va så att man känner sig väldigt rotlös efter ett tag, att 

man liksom hoppar från plats till plats så att säga, å inte riktigt känner att man får ro 

på åt vis, att man inte känner liksom att ah nu kan ja lära känna dom här kollegorna 

jätte väl å liksom kunna slappna av lite liksom å ja vet inte, kunna sänka sina murar 

lite liksom, utan mer att man blir som, man kommer som en utböling till en arbetsplats 

som redan är etablerad, å man sätter sig in i allt det som är nytt å sådär, men man är ju 

liksom  den nya 

I citatet uttrycker respondenten att arbete via ett bemanningsföretag kan leda till svårigheter 

långsiktigt. Hon uttrycker att hon upplever att anställningsformen innebär att aldrig riktigt 

kunna stadga sig, och att detta därför skulle bli problematiskt för henne efter en tid. 

Rotlösheten är en aspekt som blir särskilt relevant för de deltagare som även är föräldrar. Att 

kombinera föränderliga anställningsförhållanden med föräldraskap uttrycks som något svårt 

för deltagarna: 

S35 

(…) ja men jag som fyrabarnsmamma liksom jag vill ha tryggheten i att veta att jag 

inte kommer bli ivägskickad någon annanstans. 

Båda citat beskriver bemanningsanställningar som något som bidrar till känslor av rotlöshet. 

Respondenten S35 beskriver att föräldraskapet gör det svårt att kombinera en anställning via 

bemanning. Familjelivet blir lidande då hon inte kan planera tillvaron. Den ekonomiska 

stressen gjorde sig påmind för deltagaren då hon som mamma hade en plikt att försörja sina 

barn. Det kan å ena sidan anses vara eftersträvansvärt att vara flexibel på arbetsmarknaden, 

och visst upplever flera deltagare i viss mån själva en strävan efter flexibilitet. Samtidigt 

uttrycker deltagarna att deras arbetsliv kräver en viss grad av stabilitet för att det ska anses 

hållbart. Deltagarna uttrycker att arbete via osäkra anställningar är inkompatibelt med sådant 

som anses vara del av vuxenlivet, som exempelvis föräldraskapet. Detta stämmer väl in på 

Olofsdotter (2009) studie som menar att bemanningsanställda som är föräldrar är mer utsatta, 

då de har svårare att kombinera sina roller som föräldrar med sina roller som arbetstagare. 

Deltagarna befinner sig i en viss kortsiktighet med en ekonomisk osäkerhet, vilket inte anses 

passa med den kortsiktiga och långsiktiga planering som krävs vid exempelvis vård av barn. 
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Föga förvånande uttrycker de flesta deltagare att anställningsformen passa först och främst 

yngre, studenter och de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.  

 

Ett flertal av deltagarna studerar idag på eftergymnasial nivå, något som vi tolkar som en 

möjlighet att självförverkliga sig själva, en möjlighet de inte hade på sitt arbete. Vi tolkar det 

som att människan har ett starkt behov av utveckling. Det enda som håller hen tillbaka är 

känslan av att vara rädd för att misslyckas. Det är risken som kommer med utveckling. Att 

lämna den trygghet man har, som är anslutet till den ägande livsformen Fromm (1976, s.139). 

För att nå självförverkligande och hamna i att vara måste man släppa tryggheten och skapa 

mod för att ta sig vidare. Att de valt att studera kan tolkas som att de är beredda att släppa den 

trygghet arbetet gav dom för att i framtiden kunna skapa sig en stabilare och mer utvecklande 

tillvaro. En examen kan tolkas som något som ger större möjlighet till att styra sitt eget 

arbetsliv och nå ett självförverkligande, eftersom det (förhoppningsvis) öppnar upp 

möjligheter för arbetstagaren.  

 

För arbetstagaren uppstår ett dilemma, både i relation till självförverkligande och kontinuitet, 

eftersom flexibilitet inte passar in bland dessa aspekter. Arbetstagaren uttrycker att det kan 

finnas ett intresse för förändring, men samtidigt en vilja att stanna kvar i det som är. Här drar 

vi en liknelse till Fromms syn på trygghet, där individen upplever trygghet genom att stanna 

kvar i det som är och låta bli att utvecklas. Fromm uttrycker att självförverkligande och frihet 

endast kan finnas bortom tryggheten, och kräver att individen vågar släppa kontrollen över det 

hen känner till och det som är bekvämt, och tar en risk (Fromm, 2003, s.140–141). Sennett 

uttrycker att arbetet bli själsdödande i den monotona vardagen, och att en flexibel 

arbetsmarknad bidrar till ett ständigt risktagande (Sennett, 1999, s.59). Möjligtvis är det detta 

som leder våra respondenter till att ta en risk och satsa på en utbildning och potentiellt en ny 

karriär. En flexibel arbetsmarknad bidrar enligt Sennett till ett ständigt risktagande. Det 

ständiga risktagandet leder samtidigt till vilsenhet för individen (Sennett, 1999, s.123). Det 

skall alltså finnas trygghet men även utveckling på arbetsplatsen, enligt våra deltagare. Så en 

tjänst med kombinerad trygghet och föränderlighet skulle för arbetaren att vara i att vara, man 

skulle få vara det handlande subjektet.  

 

 

- Frihet från kontra frihet till  
 

Detta tema innefattar först och främst temat instabil vardag och att vara fast – högre krav, 

färre möjligheter. Vi har tidigare redogjort för den distinktion Fromm gör mellan frihet från 

och frihet till. Vi anser att denna distinktion är viktig i relation till de upplevelser de anställda 

har som bemanningsanställda. Fromm menar att människan länge sökte frihet från yttre 

förtryck, frihet från, men att denna frihet inte automatiskt innebär en frihet till 

självförverkligande. Fromm menar att människan ofta är snabba att klappa sig på axeln över 

att människan har gjort sig fri från yttre auktoriteter, men samtidigt ofta förbiser inflytandet 

från anonyma auktoriteter, bland annat det sunda förnuftet, som på ett eller annat sätt påverkar 

hur vi agerar. Fromm menar att vi är blinda för våra inre bojor och vår inre osjälvständighet 

när vi söker frihet (Fromm, 1993, s.78). Flexibilitet kan beskrivas som en möjlighet och anses 

vara eftersträvbart av flera eftersom det kan leda till att arbetstagaren får bestämma själv – 

arbetstagaren kan själv bestämma när och hur mycket hen ska arbeta. Detta kan tolkas som en 

frihet från yttre auktoritet och ett medel för arbetstagaren att styra sitt arbetsliv utefter sina 

egna villkor. Med för mycket frihet riskerar dock människor bli isolerade och vilsna, som 

Fromm menar. Bemanningsanställningar kan ge möjligheten för arbetstagaren att bestämma 
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själv, men också vara en form av frihet, frihet att kunna välja när man vill arbeta. Samtidigt 

uttrycker flera deltagare att detta inte nödvändigtvis innebär att de har frihet till.  

 

Flera deltagare beskriver att de inte nödvändigtvis kände sig mer fria, utan snarare  

underordnad en ständig oro. De befinner sig därav i en annan, dock lika stark, form av 

maktlöshet. Är man anställd inom bemanning är det inte ovanligt att arbetsgivaren inte 

garanterar arbete eller grundlön. Eftersom bemanningsföretagens uppdrag är att tillförse 

kundföretagen med arbetskraft finns det en stark förväntan på att arbetstagaren ska kunna 

arbeta vid dessa tillfällen. Om arbetstagaren tackar nej till arbete finns det en risk att hen blir 

bortprioriterad vid nästa arbetstillfälle. Arbetstagaren blir därför inte nödvändigtvis fri att göra 

som hen vill, då hen ständigt måste vara tillgänglig. En deltagare förklarar exempelvis att hon 

vid vissa stunder mått dåligt över att inte kunna jobba då hon skuldbelagts av sin gruppledare: 

 

M25 

(…) gruppledaren har varit oprofessionell å blivit upprörd över att man inte har kunnat 

jobba, då har ja fått dåligt samvete å mått dåligt, för att man har fått liksom till sig att 

det ser inte bra ut  

  

Det uppstår därmed en viss motstridighet i möjligheten att vara fri som bemanningsanställd. 

Alla uttrycker inte att en osäker anställning måste vara något helt negativt, utan att det kan 

vara något positivt som bidrar med möjligheter till ett flertal olika, ofta utsatta, grupper i 

samhället, och detta anser vi är en viktig aspekt att ha i åtanke. Av de vi intervjuat är det 

väldigt få som anser att anställningsformen innebär en möjlighet just för dem själva. En del 

deltagare är även underordnade en oro gällande att bli förflyttad till en ny arbetsplats, där hen 

inte är bekväm. Detta beskrivs av följande respondent:  

 

G25 

 

(…)  man kunde ju hamna på ställen där man inte ens, asså jag kanske inte har nån 

aning om hur man utför arbetet, utan det är bara å lära sig, å det kändes ganska såhära 

(…) jag vill, om jag göra ett jobb så vill jag ändå känna att ja kan utföra det, å 

nånstans vet att jag klarar av det, men det är ganska svårt att göra det när man inte vet 

var jobbet ens är, eller va det ens kommer bli  

 

Att få komma till en annan arbetsplats beskrivs inte som en möjlighet utan snarare som ett 

hot. Hon uttrycker att hon under sin anställnings gång upplevde detta som en återkommande 

oro. Hon uttrycker en viss maktlöshet över att ”det är bara att lära sig” ifall en sådan 

förflyttning skulle ske, och att hon då inte skulle ha något att säga till om. Vi menar att hon 

därför inte har frihet till att kontrollera sina arbetsuppgifter, eller sitt arbetsliv på det stora 

hela.  

 

Fromm skriver att människan blir medvetenhet om sig själv som en individ, som separat från 

allt annat i omvärlden. Detta gör individen medveten om sin egen obetydlighet. Om hens liv 

ej finner riktning blir hen fylld av tvivel som till slut förlorar förmågan att handla: att leva 

(Fromm, 1993, s.22). Frihet kan, precis som Fromm menar, leda till känslor av isolering. 

Detta blir särskilt tydligt i relationen till andra för den som arbetar via bemanning. Flera av 

deltagarna uttryckte en svårighet att skapa fasta och stabila relationer med andra anställda på 

företaget, särskilt med ordinarie anställda. Trots att alla anställda oavsett anställningsform 

arbetar på samma företag, utrycker de att de ses som två olika läger. Gemenskap är en 

förutsättning för att trivas på sin arbetsplats och vi fann som tidigare nämnt i den preliminära 
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tolkningen att flera av våra respondenter upplevde sig själva som outsiders. 

Bemanningspersonalen fick inte ta del av den inbördes gemenskap som existerade på 

arbetsplatsen. I Olofsdotters studie Främling eller outsider beskrivs det att den ordinarie 

personalen ofta hade förutfattade meningar om konsulter då de ofta uppfattades som 

”opålitliga och oengagerade”. Vi fann liknande uppfattningar gällde några av våra 

respondenter, då de inte fick chansen att bli delaktiga. Bemanning som anställningsform 

riskerar att ta bort känslan av samhörighet för individen, då relationen med arbetskamrater 

och chef kan vara bristande. Arbetsgivaren framstår som något anonymt som man inte längre 

har någon relation till. Som arbetstagare är man inte av betydelse som person längre för 

arbetsgivaren (Fromm 1993, s.93). Därmed helt individen helt ensam i ingenmansland i 

arbetslivet utan socialt nätverk. Den personliga kontakten och relationerna som är viktiga för 

individen är bristande för de flesta av våra deltagare.  

Känslan av att vara utbytbar leder till en ständig oro över att någon annan kan ta ens plats på 

arbetsplatsen. Känslan av att vara utbytbar gör också att man inte kan uppleva frihet till man 

är ständigt orolig för att någon ska komma och ta ens arbete om man inte jämt är tillgänglig 

och presterar på en orimlig ohållbar nivå. Idag har den moderna människan blivit en fri 

individ och styrs inte från traditionella auktoriteter enligt Fromm (Fromm, 2003, s.201). 

Däremot har hen blivit ensam och kommit att vara ett syfte för aktiviteter som sker utan 

möjlighet för hen att kunna påverka. Det kan liknas med känslan av att vara 

bemanningsanställd men utan möjligheter att kunna påverka trots att du framställs som en fri 

individ med möjligheter att välja.  

Den ekonomiska aspekten gör sig ofta påmind för våra respondenter, och även detta påverkar 

möjligheten till att erhålla frihet. En arbetstagare som arbetar, men samtidigt upplever en 

ekonomisk osäkerhet underkastas en ständig oro.  

U25  

 

Det, det svåraste att…Du vet inte va du tjänar slutet av månaden (skrattar), du jobbar, 

men du vet ingenting, för att kanske en dag du börjat nio, en annan dag du börjat sju, 

ehh, du slutar ibland tio, så du, du kommer inte fatta, hur kommer du få i slutet av 

månaden, du kommer inte veta, 

Det som denna respondent ger uttryck för var något som var ständigt återkommande i den 

preliminära tolkningen och som därför blev extra tydligt. Att inte veta hur mycket pengar man 

kommer få i slutet av månaden står i stark kontrast mot den ekonomiska frihet som lönearbete 

förväntas innebära och uttrycks ofta som problematisk för våra respondenter.  

Betydelsen av att få frihet till är viktig, men i och med att folk kan vara utbytbara kan är det 

svårt att kräva sina rättigheter. Idag har den moderna människan blivit en fri individ och styrs 

inte från traditionella auktoriteter menar Fromm. (Fromm, 2003 s.201) Däremot har hon 

istället blivit ensam och kommit att vara ett syfte för aktiviteter som sker utan möjlighet för 

hen att kunna påverka. Det kan liknas med känslan av att vara bemanningsanställd men utan 

möjligheter att kunna påverka trots att hen framställs som en fri individ med möjligheter att 

välja. 

- Mellan det förflutna och nuet 
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Flera av deltagarna uttrycker att de befinner sig i en slags ständig kortsiktighet, jaget befinner 

sig i det ständiga nuet. Genom att arbeta inom bemanning upplever flera deltagare inte en  

långsiktighet som behövs för ett stabilt ”jag”. Deltagarna uttrycker en rotlöshet, att inte riktigt 

kunna finna sin plats på arbetsplatsen. Arbetstagaren känner sig inte som en riktig del av 

arbetsplatsen, pga. låga utvecklingsmöjligheter, dålig gemenskap, lågt inflytande osv. Detta 

kan leda till att individen känner sig fast, varken riktigt arbetslös eller fullständig arbetstagare, 

konstant orolig över sin ekonomi, som i limbo. Detta kopplar vi till något Standing (2011, 

s.34) skrev om, då han menade att en individ som ständigt lever i en kortsiktighet kan uppleva 

svårigheter att göra långsiktiga val. I detta tema innefattas först och främst temat Att vara fast 

– högre krav, färre möjligheter, instabil social status samt instabila sociala relationer från 

vår preliminära tolkning. 

Flera av deltagarna uttrycker, som vi tidigare tagit upp i den preliminära tolkningen, 

svårigheter att utvecklas på arbetsplatsen i relation till arbetsuppgifterna. En av våra deltagare 

uttryckte att hon sett utvecklingsmöjligheter tidigt under sin anställning. Hon berättar vidare 

att hon blivit befordrad till samordnare inom bemanningsföretaget, men att hon upplevda att 

detta inte betydde något för hennes möjlighet att utvecklas: 

M25 

Ja, på ett sätt (…) Men egentligen så betydde det ingenting, ehh (…)Å de va ju att gå 

från en vanlig bemanningsarbetare till en samordnare, det gjorde ja (…)Men, det 

betydde egentligen ingenting för mig, för ja fick inte högre lön, ja fick, nja (…) Asså 

ingen utbildning eller nånting så (…) 

Men det va, till slut så märkte man ju att, de va rutta efter rutta efter rutta 

För denna respondent visade sig den titel och de arbetsuppgifter hon erhållit vid sin befordran 

som tomma och hon uttrycker vidare i intervjun att hon kände sig utnyttjad av företaget. Hon 

uttrycker en viss frustration, eftersom titeln egentligen inte innebar något nytt för henne på 

företaget. Detta var något som även beskrevs av följande respondent: 

U25 

 

Ehh, ja, det är lite skillnad mellan bemanning å (…) när du jobbar heltid, det är så att, 

ehh, när du jobbar genom bemanning, du ska bara plocka, inget annat, men när ja vart 

genom K, jag brukar inte plocka så ofta, ja har nånting annat å göra, typ sitta med 

datorn, beställa grejer, eller fixa nåt som nån har gjort fel, eller fördela som man 

brukar göra (…) så det är lite skillnad, dom ger inte uppgifter till vem som helst (…) 

Det är lite svårt å förklara till en person som jobbar en gång i månaden, hur mycket 

kostat för den här klänning att komma hit, det har tagit flera månader till den här 

klänning kommer hit, och till vi lossar den från bilen å skickar till avdelning, å det är 

lite svårt å förklara till en person som ba packar, packa, packa hur som helst  

 

Typ tio steg, vi fattar, när vi jobbar via bemanning, om det är tio steg vi kanske vet om 

tre eller två, men när man går in, när man fattar hur det funkar, då man blir mera 

försiktig  
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I citatet framgår det av respondenten att hon som bemanningsanställd begränsades i sina 

arbetsuppgifter. När hon blev heltidsanställd upplevde hon att hon fick mer information, fler 

möjligheter att utvecklas och att hennes arbetsuppgifter blev mer kvalificerade. Detta 

uttrycker hon genom att förtydliga att uppgifter inte ges till vem som helst på företaget, att de 

kräver ett visst mått av tillit från kundföretaget. Att inte kunna utvecklas i sina arbetsuppgifter 

innebär även detta att den långsiktiga planeringen blir lidande, då arbetstagaren får det svårare 

att göra karriär, jobba sig upp, utan blir fast i en kortsiktighet. Den ständiga kortsiktigheten 

upplevdes dock inte som problematisk av alla respondenter, något som blir tydligt från 

följande citat:  

C55 

jag gör faktiskt inte det jag tänker inte så, jag tar det när den dagen kommer, faktiskt. 

Detta citat visar att hon som bemanningsanställd måste ta dagen som den kommer. Att kunna 

göra en långsiktig planering är i princip omöjligt. Denna respondent beskriver att hon inte 

upplever någon oro på arbetsmarknaden utan tar dagen som den kommer. Hon har lärt sig att 

det är det man måste göra eftersom hon inte vill gå runt och känna oro hela dagarna. 

Prekariatet medför en konstant oro, där människor blir själsligt otrygga och minsta misstag 

kan förändra ens tillvaro (Standing, 2011, s 36). Den ständiga oron bidrar möjligtvis till en 

känsla av likgiltighet, som i detta fall. Dock känner andra av denna oro på arbetsmarknaden: 

H25 

Det känns ju som att man är ganska lätt och typ bli av med, så på det sättet känner jag 

ibland att det är lite så här att, det är inte som känns som att det är så svårt att säga upp 

mig utan det känns som om dom skulle vilja skulle dom liksom kunna. 

Denna respondent upplever en känsla av att de kan göra sig av med henne som 

bemanningsanställd. Det är inga svårigheter om de skulle vilja menar hon. I det prekära finns 

ingen framtid, deras yrkesinsats betyder inget. De är anställda efter behovet och är dom 

överflödiga för arbetsgivaren så får dom gå (Standing, 2011, s.25). Det är respondenterna väl 

medvetna om, alla som befinner sig i det prekära är medvetna om att kunna få gå på dagen. 

Därmed befinner som sig i det konstanta nuet. I följande citat visar respondenten på 

anställningsformens ovisshet: 

S35 

Men det är bara otryggt liksom att inte veta om man får vara kvar på ett ställe man 

trivs på som man vill vara på. Att man kan bli runt slussad hur som helst. så var det då 

i alla fall, jag vet inte om reglerna är ändrade kring det. Det ger en känsla av otrygghet 

och vara utbytbar. 

Här menar hon att bemanning upplevs som ohållbar anställningsform. Följaktligen att den 

anställde slussas runt. Otryggheten och känslan av att vara utbytbar är det som består. Utan 

anställningstrygghet eller representationstrygghet finns ingen kompetenstrygghet eftersom de 

med prekära anställningar kan behöva flyttas runt och utföra uppgifter som dom inte valt 

(Standing, 2011 s.53). Utan dessa tryggheter så blir man som arbetare i ett så kallat limbo. 

Den bemanningsanställde har ingen yrkesidentitet, ingen fast arbetsplats och vet att den nästa 
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dag kanske inte längre behövs. Att befinna sig i en ständig kortsiktighet, det ständiga nuet 

förklaras av följande respondent: 

 

M25 

(…) för att, dom kunde ju liksom sparka folk när som helst, tyckte inte ehh K1 att du 

va tillräckligt bra, då blev du sparkad, inte såhär flyttad eller nånting, du fick sparken, 

så (…)Ja kände ju att ja va konstant tvungen å vara positiv när dom såg på å liksom, 

aldrig upprörd å stressad å sånt som man faktiskt va, utan de skulle bara va ”nä inga 

problem, ja kan ta tio minuters rast idag de är lugnt” så 

 

Respondenten beskriver att hennes anställningssäkerhet låg i kundföretagets händer, trots att 

hon egentligen var anställd på bemanningsföretaget. Hon beskriver att en uppsägning kan ske 

väldigt plötsligt, utan möjlighet till att bli flyttad till en annan avdelning först. Hon beskriver 

det som att den bemanningsanställde på grund av detta är mer disponibel i relation till 

ordinarie anställda. Den ständiga oron över att få sparken om man inte är tillräckligt duktig 

bidrar i sin tur till en osäkerhet angående sin prestation. I kommande citat beskrivs en 

upplevelse av detta: 

 

 

G25 

grejen är den, asså när man jobbar bemanning så får man, blir man väldigt medveten 

om hur utbytbar man är… asså det är ju väldigt tydligt vilka som är bemannare och 

man ser att folk kommer in och ut asså dag för dag, det kan va en ny bemannare nästa 

dag, för att nån annan kanske tabbade sig, man är, det är väldigt lätt, å i särskilt inom 

industrin när allt ska vara liksom effektivitet och pengar, så då om nån ahmen fuckar 

up eller vad man nu ska säga då, då får man såhära, nä men då placerar dom om en 

eller så avslutar dom en, för man har ju den möjligheten att göra det, så det var ju 

alltid en tävling, alltid asså såhära, jag ska va bäst hela tiden 

 

så är det väldigt tydligt att man bara är asså en del av en maskin, en förlängd arm… 

Går maskinen sönder så byter man ut delen, och jag, och man kan översätta mig till 

den delen 

 

Denna respondent beskriver en tillvaro där man som bemanningsanställd inte har något värde. 

Som bemanningsanställd får man inte ta del av de rättigheter de ordinarie anställda har 

eftersom det är så lätt att få sparken. Motsätter man sig det minsta kan anställningen på 

kundföretaget upphöra. Detta såg vi tydlig i preliminära tolkningen. Känslan av att vara 

utbytbar är oerhörd stark och man blir påmind om detta av den ordinarie personalen. Som 

metaforen i ovanstående citat en av respondenterna upplever att hon kan ses som en 

maskindel om den går sönder byter man ut delen, man saknar yrkestrygghet och de sju 

punkter Standing nämner som medför medarbetarrättigheter. 

Individen står mitt emellan som i limbo mellan traditionella och den fria individen. Som 

bemanningspersonal lever man i en ständig oro där man inte får uttrycka vad man egentligen 

känner och utan möjlighet att påverka sin arbetssituation eftersom de upplever sig utbytbara. 

 
1 K står för kundföretaget deltagaren arbetade på 
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Det är en ständig stress att prestera, att eventuellt kunna bli uppsagd, förflyttad, den 

ekonomiska oron allt detta bidrar till att arbetaren i bemanningsbranschen finner sig i en sorts 

limbo inom arbetslivet. Då individen saknar förändring och möjlighet till framgång utgör 

arbetslivet inte längre en utveckling framåt, utan ett stampande på samma plats. befinner sig i 

ett ständigt nu.  

 

Sammanfattning av huvudtolkning 
Vi har i vår huvudtolkning Arbetstagaren i limbo presenterat tre spänningar: Strävan efter 

kontinuitet i ett föränderligt liv kontra strävan efter självförverkligande, Frihet från kontra 

frihet till, samt Mellan det förflutna och nuet. Vad säger dessa spänningar om individens 

upplevelse av bemanningsanställningar? Vi under vår tolkningsprocess funnit att deltagarna 

befinner sig i en slags konflikt där de väger sin egna strävan efter frihet mot strävan efter 

trygghet och stabilitet. Arbetet via bemanning karaktäriseras ofta av kortsiktighet, vilket 

försvårar den långsiktiga planeringen av livet. Att inte kunna planera långsiktigt har negativ 

inverkan på hela individens tillvaro. Långsiktig planering kan upplevas viktig för att erhålla 

en stabil identitet. En tydlig yrkesroll, med tydliga utvecklingsmöjligheter kan bidra till 

stabilitet enligt deltagarna. Vi har även funnit motsägelser i data – vissa av deltagarna visade 

att de kunde befinna sig i denna anställningsform utan att uppleva osäkerhet. Detta kan bero 

på flera olika faktorer. Exempelvis var en av våra deltagare kvar på samma företag då hen 

gick över till bemanningsanställning, och en annan av våra deltagare som uttryckte en positiv 

upplevelse av bemanning var högutbildad.  Sennett menade att arbetstagaren tidigare kunde 

leva med att arbetet var alienerande och tråkigt, eftersom i utbyte fick en grad av säkerhet. Vi 

kan med viss säkerhet tänka oss sig att arbetstagaren idag vill nå en form av 

självförverkligande och inte är beredda att sätta sina drömmar åt sidan i samma utsträckning.  

 

Diskussion 
 

Nedan kommer vi beskriva vårt resultat i relation till tidigare forskning, teoretisk och 

begreppslig referensram, metodologiska reflektioner samt kritik till vår studie och våra egna 

reflektioner kring studien. 

 

Vårt resultat i relation till vår frågeställning och syfte 

Syftet med vår studie var att ta reda på upplevelsen av att arbeta som bemanningsanställd och 

frågan besvaras genom resultatet i analysen. Det har under tolkningsprocessens gång visat sig 

att upplevelsen av att arbeta som bemanningspersonal i regel skapar en otrygg tillvaro. Den 

ekonomiska stressen skapar en generell oro för individen, vilket även sträcker sig till det 

privata planet, då deltagarna möter svårigheter att planera sitt liv. En viktig aspekt av detta är 

att deltagarna ofta inte vet hur mycket de kommer få i inkomst under en månad, då behovet 

efter arbetskraft kan växla drastiskt. Deltagaren uttrycker även en stress att hela tiden prestera 

för att inte bli utbytt av någon annan som kan prestera och upplever därför en grad av 

utbytbarhet. En anställning inom bemanning ger inte mycket utvecklingsmöjligheter enligt 

våra deltagare och vi kunde tolka det som att det fanns en önskan efter utveckling hos många 

av respondenterna. Det vi kunde särklilja var att individen söker en trygghet i en fast 

tillsvidaretjänst men vill ändå nå en form av självförverkligande, då kunna ha möjlighet till 

utveckling på sin arbetsplats. 
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Vi fann att det flexibla arbetet, snarare än att ge möjligheten till arbetstagaren att vara fri, 

snarare gör arbetstagaren mer fastbunden än tidigare då hen inte har möjlighet att kunna 

planera livet, och ständigt måste vara tillgänglig och prestera hårt för att inte bli av med sin 

tjänst. Arbetaren känner i en anställningsform som bemanning inte någon möjlighet att kunna 

nå självförverkligande utan fastnar i en monoton tillvaro med stabila uppgifter. Av den 

anledningen fann vi att arbetstagaren befinner sig i ett slags limbo, av att inte tillhöra något 

företag, kunna skapa sig en yrkesidentitet eller planera sitt privata liv. Att arbeta i bemanning 

blir en följd av instabil vardag där oro hos arbetstagaren blir en bidragande faktor. Friheten 

för arbetstagaren är bara en illusion.  

Tidigt i vår studie, under avsnittet frågeställning och syfte, menade vi att studiens syfte var att 

bidra till den teoretiska förståelsen av självidentitetens relation till det osäkra arbetslivet, samt 

att kunskap om individens perspektiv på anställningsformen kunde vara relevant i relation till 

personalfrågor för de organisationer som använder sig av eller arbetar med inhyrd personal.  

Bemanningsanställningar kommer med största sannolikhet inte försvinna, utan mycket tyder 

på att de i framtiden kommer fortsätta att växa på den svenska arbetsmarknaden. Vi anser det 

därför relevant att fundera över potentiella förändringar som kan förbättra 

anställningsförhållanden inom denna anställningsform. Vosko (2008, s.143) föreslår att 

förmåner som föräldraledighet, betald semester etc. ska vara tillgängliga även för arbetstagare 

inom prekära anställningsförhållanden. Detta skulle möjligtvis kunna bidra med tillräcklig 

stabilitet för att individen ska kunna erhålla trygghetskänslor rent ekonomiskt. I vår intervju 

med T35 uttrycktes en känsla av stöd från sin konsultchef som en bidragande faktor till att 

anställningen uppfattades som positiv. En god relation med konsultchef eller gruppledare, där 

den anställde vet att hen har möjlighet att få tag på denne vid behov tolkar vi därför som en 

viktig av att uppleva trygghet som bemanningsanställd. Denna deltagare uttryckte att hon 

kände sig sedd av sin konsultchef och företaget och att hon inte bara var en i mängden, något 

som ofta uttrycktes av andra deltagare.  

En annan aspekt som uttrycktes som viktig för våra deltagare var gemenskapen med andra 

anställda. Därför kan det vara av värde för kundföretaget att göra nya bemanningsanställda så 

delaktiga i arbetsplatsen som möjligt så tidigt som möjligt, genom att exempelvis tilldela en 

”fadder” som kan göra den anställda bekväm med organisationskulturen och de sociala 

normer som råder på arbetsplatsen. Återkoppling angående prestation och möjlighet att 

framföra åsikter kan bidra till att den bemanningsanställde upplever sig som en del av 

arbetsplatsen, genom att exempelvis ha möjligheten att närvara vid personalmöten. 

Utvecklingsmöjligheter, eller åtminstonde möjligheten till varierade arbetsuppgifter kan bidra 

till motivation. En av våra deltagare, U25, blev efter att ha arbetat via bemanning vid ett 

företag efter ett och ett halvt år heltidsanställd. Hon beskrev att hon då fick mer information 

angående hur arbetsplatsen fungerade och hur alla delar av maskinen höll ihop, och att hon då 

upplevde sina arbetsuppgifter som mer meningsfulla. Genom att ge den anställde information 

om hur arbetsplatsen fungerar kan den anställda potentiellt uppleva sig själv som viktigare för 

arbetsplatsen och värdera sin möda högre. De flesta som vi intervjuat uttrycker att de helst vill 

distansera sig från bemanningsanställningar, att känna sig som en outsider kan därför innebära 

att risken är större att man inte stannar. Finns det ett intresse för kundföretaget att ha kvar 

anställda som vill jobba då behovet finns är det viktigt att de känner att de trivs. En annan 

lösning för att behaga arbetstagarna inom bemanning är möjligtvis att ge dem en möjlighet att 

få vara på samma ställe iden mån det går så det skapar en känsla av trygghet, samt ger dem en 

möjlighet att skapa relationer och få en arbetsgemenskap. Genom det skulle 

rekryteringsfirman och bemanningspersonalen kunna skapa en bättre relation. Att ledningen 

på bemanningsföretaget är närvarande är en central aspekt, då arbetstagaren för att undvika 
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känslor av osäkerhet behöver en bekräftelse samt veta att det finns stöd och hämta hos sin 

arbetsgivare som i vilken tillsvidaretjänst som helt. 

 

Vårt resultat i relation till tidigare forskning 
 

Till en början verkade sökningen efter relevanta studier enkel, då vi fann en gedigen mängd 

artiklar som berörde ämnet. Forskning kring bemanningsföretag, osäkra anställningar och 

prekariatet är dock väldigt bred, vilket utgjorde en utmaning för oss att finna relevant 

forskning som kunde bidra rent specifikt till vår frågeställning. En annan utmaning för oss var 

att finna forskning som var relevant och applicerbar just för en svensk arbetsrättslig kontext, 

som deltagarna i vår studie är verksamma inom. Vi var då tvungna att väga den globala 

kontexten mot den lokala, då det å ena sidan råder relativt stora skillnader i regleringen av 

arbetsmarknaden mellan olika delar av världen, och arbetsmarknaden å andra sidan kan anses 

vara mer globaliserad och homogen än tidigare (Watson, 2012, s.111). I slutändan bedömdes 

varje artikel separat, och de forskningsartiklar som ansågs vara av särskilt intresse i relation 

till vår frågeställning valdes ut. Vi har därför valt att ha med ett fåtal studier som utförts 

utanför Sverige, i de fall då vi ansåg att studien var av särskild relevans.  

 

I relation till vår huvudtolknings första tema, Strävan efter kontinuitet i ett föränderligt liv 

kontra strävan efter självförverkligande, fann vi att det för den bemanningsanställde ska 

finnas både trygghet och utvecklingsmöjligheter i relation till anställningsformen. Temat visar 

att individen både strävar efter möjligheten att styra sitt eget arbetsliv, och möjligheten att 

uppleva trygghet. Att frivilligt välja anställningsformen visade sig i tidigare forskning som en 

förutsättning för att trivas som bemanningsanställd. Bellaagh och Isakssons (1999) studie och 

Rainsford, Maloney och Popas (2019) studie visar att individen upplever en strävan efter att 

erhålla kontroll över sitt eget arbetsliv. Detta passar väl in i vårt tema, som visar att 

människan är en aktör som strävar efter självförverkligande, som vill kunna styra sitt eget 

arbetsliv och sina arbetsuppgifter. Samtidigt tillför vi något nytt till tidigare forskning, då vi i 

större utsträckning belyser individens aktörskap och menar att arbetstagaren hamnar i ett slags 

dilemma där individen väger den ena aspekten mot den andra. Självförverkligande upplevs av 

många deltagare som inkompatibelt med trygghet. Vårt resultat är även relevant i relation till 

Olofsdotters (2009) studie som visar att bemanningsanställda ofta finner arbetet som 

inkompatibelt med den stabilitet och säkerhet som behövs för att kunna leva ett vuxet liv med 

de ansvarsområden som detta innebär. 

I relation till tidigare forskning visar temat Frihet från kontra frihet till att bemanningsarbete,  

trots sina flexibla arbetstider, ofta gör den bemanningsanställda ännu mer fången än tidigare. 

Det leder även till känslor av isolering som kan leda till att människan underkastar sig 

auktoriteter då den känner ett behov av tillhörighet (Fromm, 1993, s.152.). Individen är ofta 

fri att styra sina arbetstider, fri från de strukturer som en fast anställning ofta innebär. 

Arbetstagaren är inte tvungen att förhålla sig till ett schema, och har möjlighet att knyta nya 

kontakter och kanske även befinna sig på olika arbetsplatser. I detta avsnitt drar vi en liknelse 

i relation till gemenskap där Olofsdotter (2008) visar att de bemanningsanställda kan uppleva 

sig som outsiders på arbetsplatsen. Gemenskapen är otrolig viktig och vi kunde se att de 

bemanningsanställda blev särbehandlade, precis som i Olofsdotters studie. Dock anser vi att 

detta tema till stor del fyller en kunskapslucka, då frihet inte är något som direkt diskuteras i 

tidigare forskning.  

I temat Mellan det förflutna och nuet fann vi att befinna sig i ett konstant nu och mitt emellan 

två företag blir arbetstagarens vardag inom bemanning. I Håkansson och Isidorsson studie 
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Användningen av inhyrd arbetskraft tar de upp att relationerna på grund av ökad användning 

av inhyrd arbetskraft bidra till att relationerna förändras på arbetsmarknaden och den inhyrda 

måste förhålla sig till ett triangulärt förhållande, vilket innefattar affärsrelationen mellan 

kundföretaget, inhyrda och bemanningsföretaget. I vårt tema fann vi till stor del liknande 

resultat. Relationerna på en arbetsplats förändras i och med bemanningspersonal. Våra 

respondenter kunde ibland även känna sig övervakade av de ordinarie anställda och ledning 

på kundföretaget. Deltagarna uttryckte även en ”vi och dom – känsla” mellan bemanning och 

den ordinarie personalen. Att befinna sig i limbo och vara i det ständiga nuet kan relateras till 

Bellaagh och Isakssons (1999) undersökning Uthyrd men fast anställd. Den ekonomisk 

otrygghet, brist på ansvar och möjligheten till att påverka på sin arbetsplats samt att skapa 

relationer, kan kopplas till det konstanta nuet och att befinna sig i limbo. Eftersom den 

bemanningsanställde inte har möjlighet att få utvecklas och känna trygghet. En arbetare 

behöver ansvar för att kunna få känna sig delaktigt och tillhörighet. De bemanningsanställda 

hamnar i en form av utanförskap. 

 

Vår studie fyller en lucka genom att den belyser upplevelsen av bemanning via ett existentiellt 

perspektiv. Den forskning som tidigare bedrivits inom området är till stor del väldigt negativ, 

där arbetstagarna beskrivs som offer för anställningsformen. Vi anser att det existentiella 

verkligen fångar upp motsägelser och nyanser, hur människor relaterar till sitt arbete, hur 

arbetet är del av deras livsvärld, hur de ser sig själva, deras drömmar och önskningar. Vi har 

genom det existentiella perspektivet kunna lyfta djupet av deras upplevelser av att arbeta som 

en bemanningsanställd. Genom ett existentiellt perspektiv har vi med andra ord kunnat ta del 

av individernas livsvärld.  

 

Vårt resultat i relation till teoretiskt och begreppslig referensram 
 

Ett av målen med studien var att utvidga den teoretiska förståelsen av självidentitetens 

relation till det osäkra arbetslivet. Teorin blir betydelsefull för huvudtolkningen i en 

hermeneutisk metod, eftersom den agerar metodologiskt verktyg till analysen. Att vi valde att 

använda oss av dubbla teorier med både existentiellt och samhällsvetenskaplig inriktning var 

en förutsättning för att kunna skapa en bredare förståelse för bemanningsanställdas situation 

och hjälp för att tolka och förstå deras upplevelse.  

 

Teorin har under studiens gång använts för att utvidga vår förståelse av fenomenet, vilket i sin 

tur har varit grundläggande till själva tolkningen. Vår teoretiska förståelse, tillsammans med 

vår erfarenhet, har utformat vår förförståelse då vi tolkade vårt material. Fromms 

existentialism i Flykten från friheten och Att ha eller att vara har varit riktigt intressant att ta 

in i relation till vår frågeställning, då vi funnit båda böcker relevanta i relation till de 

upplevelser som våra deltagare uttrycker.  

I vår huvudtolkning Arbetstagaren i limbo kunde vi se att den bemanningsanställde befinner 

sig i ett slags limbo. Hen står mitt emellan de trygga traditionella anställningarna och 

möjligheten till ett självförverkligande inom arbetslivet. Det prekära är det som kan relateras 

till detta, en kortsiktig och osäker tillvaro inom arbetslivet. Våra spänningar belyser olika 

aspekter av detta limbo, men visar samtidigt att det råder kontinuitet mellan dem. 

I Strävan efter kontinuitet i ett föränderligt liv kontra strävan efter självförverkligande visar i 

relation till Fromm att människan står med ena foten i ägandets livsform med målet att nå 

varandets livsform. Samhällets strukturer och normer för hen dock åter tillbaka till ägandets 

livsform. I ett samhälle med kapitalistisk anda är varandet med kritisk tänkande inte något 
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som strukturen uppmuntrar arbetstagaren till. Människan söker trygghet - något som 

människan upplever i att falla tillbaka på och lita på det som är. Fromm anser att målet för 

människan är att nå varandets livsform. I att vara är människan levande och uppnår mänsklig 

mognad, samt kritiskt tänkande. Våra respondenter sökte både tryggheten och ett 

självförverkligande, dock fann vi i vårt resultat att det fanns svårigheter i att kunna få denna 

trygghet och möjlighet till självförverkligande i en tjänst som bemanningsanställd. 

Tryggheten inom en anställning som bemannings anställd fanns inte ansåg våra respondenter. 

Detta kan vi relatera till att det saknas arbetsrelaterad trygghet i form av de sju punkter som 

Standing talar om. Dessa medarbetarrättigheter erbjuds i traditionella anställningar och bidrar 

till en anställningstrygghet. Den bemanningsanställde anser att detta är något som saknas i en 

anställning under bemanning. Standing påtalar att utan anställningstrygghet kan vrede, anomi 

och alienation bli följden och detta kunde vi i viss grad även urskilja hos våra respondenter. 

Vi menar att de faktorer som Fromm talade om redan då böckerna utgavs på många sätt 

införlivas för den moderna arbetstagaren som arbetar inom bemanning. I Frihet från kontra 

frihet till kunde vi se att individen strävar efter frihet från yttre auktoriteter, men att denna 

frigörelse inte nödvändigtvis innebär att individen har frihet till självförverkligande. Fromms 

existentiella teori Flykten från friheten är relevant till studien, eftersom då människor 

upplever ensamhet och ångest skapar hen olika flyktmekanismer. En ökad isolering bidrar till 

att människan underkastar sig auktoriteter, och riskerar därmed att förlora sig själv. Vårt 

resultat visade att den bemanningsanställde upplever sig osedd av sin arbetsgivare, och de 

upplevde ofta svårigheter att skapa gemenskap med de anställda på kundföretaget.  

I vår sista spänning Mellan det förflutna och nuet beskriver vi att den bemanningsanställdes 

tillvaro består av ett ständigt nu, utan möjlighet till att kunna planera sitt liv. Livet står i ett 

viloläge där man inte kan ta sig vidare. Den bemanningsanställde får svårigheter att kunna 

göra långsiktiga val som Standing pekar på. Detta bidrar till en själslig oro enligt Standing. 

Standing talar även om att överflödiga arbetare utan svårigheter görs av med. Detta kunde vi 

styrka i vårt resultat att det fanns en oro över detta. 

På många sätt har Standing och Fromms teorier upplevts som väldigt olika för oss. Vi anser 

dock att detta samtidigt har bidragit till en fördjupad förståelse där vi har kunnat tolka och 

förstå fenomenet från olika håll. Standing talar om den prekära tillvaron för arbetarna och hur 

den flexibla arbetsmarknaden leder till en konstant oro för individen. De olika former av 

arbetsrelaterad trygghet finns inte inom prekariatet och våra respondenter beskriver en 

upplevelse av det Standing framställer. Likaså beskriver Sennett denna flexibla 

arbetsmarknad, som består av ett ständigt risktagande. Sennett tar upp hur de sociala 

nätverken och lojaliteten förlorar sitt värde. Detta leder till att arbetaren förlorar sin 

yrkesidentitet, slutligen kvarstår frågan hos individen: vem behöver mig på denna utbytbara 

arbetsmarknad? 

 

Sammanfattningsvis har vi i vår tolkning framfört att det inom bemanningsanställningar finns 

otrygghet, som Standing menar. Det finns en brist på frihet, som Fromm menar. Den 

otrygghet som karaktäriserar bemanningsanställningar påverkar dessutom identiteten, som vi 

relaterar till den teori Sennett förmedlar i När karaktären krackelerar. Samtidigt belyser vi att 

människan strävar efter självförverkligande, att kunna styra sitt eget arbetsliv. Vi anser därför 

att vi bidragit till en mer nyanserad förståelse av fenomenet.  
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Metodologiska reflektioner 

Hermeneutisk metod upplevdes på många sätt som ett naturligt val, och samtidigt som en 

utmaning för oss. Vi hade båda under tidigare uppsatskurser utfört varsin diskursanalys och 

ville därför utmana oss med en annan metod. Hermeneutiken kan som metodologiskt verktyg 

ge en djupare förståelse och innebörd till det fenomen man studerar och genom denna metod 

kunde vi besvara vår frågeställning. Att kunna förmedla denna djupa innebörd är stort och vi 

upplever detta som något som är meningsfullt för oss. Den hermeneutiska metoden har gett 

oss möjlighet att undersöka fenomenet och dess inverkan på individen på djupet, något vi 

upplever att vi inte hade haft samma möjlighet till via en annan metod.  

En aspekt av hermeneutiken som vi ansåg som särskilt spännande var dialogen, både i relation 

till de vi intervjuade och själva materialet som tolkades.  Inom hermeneutiken är det i 

dialogen man möts i en ny horisontsammansmältning och genom detta når en förståelse. Vi 

har upplevt att våra intervjuer har varit otroligt givande, och verkligen förvånats över hur 

öppna våra respondenter varit med sina erfarenheter. Våra dialoger med våra respondenter har 

varit fantastiska och de ville verkligen dela med sig av deras upplevelse. Vi kände ett ansvar 

att förmedla deras upplevelse på ett trovärdigt sätt, något som hermeneutiken gjorde möjligt.  

Våra egna reflektioner och förförståelse 

 
Vi hade från början tänkt studera upplevelsen av att gå från fast anställning till en 

bemanningsanställning. Dock var vi tvungna att utvidga vår frågeställning, då det annars 

kunde leda till problem att få tag på respondenter till studien.  

 

Då vi påbörjade denna studie bestod vår förförståelse av våra tidigare erfarenheter som 

bemanningsanställda. Dessa erfarenheter var i regel negativa, något som vi tror till viss del 

har att göra med att vi båda arbetat inom lager, som ofta kan innebära ett tungt arbete med 

låga utvecklingsmöjligheter. Då vi med en öppenhet gick in för vad vi kom att möta har vår 

dåvarande förförståelse förändrats. Det innebär inte att vår syn på bemanning har ändrats helt 

och hållet, men vi ser idag bland annat fler möjligheter med anställningsformen än tidigare. 

Under vissa tillfällen blev vi förvånade av vårt material, och blev då tvungna att ifrågasätta 

vår förförståelse. En händelse som påverkade vår förförståelse var då vi utförde en gemensam 

intervju med en av våra deltagare, T35. Vi hade i våra intervjuer dittills fått en ganska negativ 

respons från våra deltagare, men denna deltagare uttryckte att hon i regel hade väldigt positiva 

erfarenheter av att arbeta via bemanning. Denna information gjorde att vi blev tvungna att 

utvidga vår förståelse. Detta ledde till att vi fick en annan bild av att arbeta som 

bemanningsanställd, och att det inte behöver vara sämre förhållande i och med anställning. Vi 

började förstå att andra faktorer, som exempelvis om man upplever stöd från sin chef, sina 

medarbetare och att man kan utvecklas med sin sysselsättning. T35 upplevde även att den 

egna personligheten har stor inverkan på hur man upplever sin situation. Inställningen verkar 

ha en viss betydelse. Det som var så intressant med denna aspekt var att det skilde sig så 

radikalt från vår uppfattning samt de flesta av våra respondenters. Vi har teoretiserat att 

respondentens utbildning och möjlighet till utveckling har bidragit till denna positiva syn.  

 

Kritik 

Vi har båda tidigare arbetat som bemanningspersonal, och på många sätt har vi kunnat 

relatera till de upplevelser som våra deltagare uttryckt under intervjuernas gång. Att vi 

tidigare arbetat inom bemanning båda två kan ses både som en brist och som en styrka i 
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relation till vår studie. En risk med hermeneutiska studier är att forskaren bekräftar sina 

antaganden snarare än att försöka nå en ny förståelse. Vår förhoppning är dock att läsaren får 

en känsla för våra deltagares upplevelser genom de citat som finns i tolkningsavsnitten, då 

många av våra deltagare uttryckte väldigt starka känslor och hade väldigt starka upplevelser. 

Vi har även redogjort för motsägelser i vårt material, och försökt utveckla dessa motsägelser 

snarare än ignorera dem. Det har varit viktigt för oss att presentera en tillförlitlig bild av våra 

deltagares upplevelser, och samtidigt har vi ämnat att belysa potentiella möjligheter med 

anställningsformen. Vår förhoppning är att detta har bidragit till ett nyanserat resultat. 

Sveriges arbetskraft rymmer alltmer mångfald. Många som arbetar inom bemanning är 

kvinnor, unga och invandrare. Till en början var det därför vår avsikt att spegla detta i vårt 

urval. Vi har dock inte, främst på grund av brist på tid, haft möjlighet att diversifiera vårt 

urval inom detta område. Eftersom invandrares möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden 

är otroligt relevant, anser vi därför att denna aspekt som bristfälligt i vårt urval. Tiden har 

varit vår största begränsning, och genom att göra denna studie med mer tid tillgodo skulle 

man kunna gjort ett större urval på deltagarna till studien. Med prekära anställningar på en 

flexibel arbetsmarknad innebär att det tillkommer flertal korrtidsjobb. Standing menar att det 

är i högre grad är fler kvinnor än män som hamnar i prekariatet. (Standing, 2011, s.94) 

Därmed försvarar vi vårt urval då det är mer kvinnor än män som vi intervjuat. 

Något som vi vill lyfta fram som kan vara viktigt att ta hänsyn till är något som Watson 

(2012, s.244) betonar, då han menar att en arbetstagares värderingar och prioriteringar kan se 

olika ut under olika perioder under sina liv. En arbetstagare som är ung och arbetslös kan 

exempelvis lägga större vikt vid personlig utveckling och flexibilitet än en arbetstagare som 

exempelvis förväntas kunna stadga sig och försörja en familj. Individen gör under sitt 

arbetsliv sina egna val beroende på vad hen anser är viktigt under en specifik period eller i en 

specifik kontext. Vidare menar Watson (2012, s.253) att de val en arbetstagare gör samtidigt 

starkt influeras av de möjligheter individen har, beroende på kön, klass, etnicitet, 

utbildningsnivå etc. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke när det kommer till våra 

intervjuer, och vår uppsats i stort. Denna uppsats ämnar belysa upplevelser av en liten del av 

en stor grupp arbetstagare och gör därför inte anspråk på att vara generaliserbart. Det är dock 

samtidigt viktigt att påpeka att de uppfattningar våra deltagare har angående sin tillvaro med 

största sannolikhet har, och i framtiden kommer, förändras. Vi har tagit del av en relativt 

specifik, väldigt liten grupp människors upplevelser, vilket påverkar vårt resultat. Vi vill 

betona att det säkerligen finns en hel del arbetstagare som söker efter den ombytlighet och 

flexibilitet som bemanning innebär.  

Samhällelig relevans 
 

Bemanningsanställningar är en anställningsform som ökar i samhället och prekära tillvaron 

kan anses drabba många individer. Eftersom forskning visat att den osäkra tillvaron kan leda 

till svårigheter att kunna skapa sig en stabil tillvaro är det viktigt att lyfta orsaken kring dessa 

aspekter. Familjelivet kan bli drabbat på grund av oregelbundna arbetstider, och ekonomisk 

oro kan bli återkommande då man inte vet hur mycket man tjänar under en månad om man är 

bemanningspersonal som blir inringd. Yrkesidentiteten och de sociala relationerna är två 

faktorer som lyser med sin frånvaro för den bemanningsanställde. Med ovanstående 

påståenden anser vi att studien har en enorm samhällsrelevans. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
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Då vi först och främst tagit del av individens upplevelser anser vi att det skulle vara intressant 

att ta reda på hur bemanningsföretagen uppfattar situationen för bemanningsanställda i 

relation till vårt resultat. Hur resonerar de angående de bemanningsanställdas 

anställningsvillkor, och vad man kan göra för att skapa trygghet i deras anställning samt ge 

möjligheter till att kunna få utvecklas? Det vore även intressant att ta reda på varför ordinarie 

personal på företag upplever bemanningsanställda som något ogynnsamt, eftersom detta var 

något återkommande i intervjuerna. Hur påverkar inhyrningen av bemanningsanställda 

motivation och sammanhållning bland ordinarie anställda, och hur resonerar de angående sina 

arbetsuppgifter? Hur skulle man kunna lösa bristen på gemenskap och främja eventuella 

samarbeten, istället för att ha en konfliktfylld tillvaro som det beskrivs vara i nuläget? Ett 

annat förslag till fortsatt forskning som vi skulle anse intressant är en fokus på prekära 

anställningsförhållanden i relation till immigranters möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning  

• Kan du berätta lite om dig själv, ditt liv, din familj m.m.…  

 

Hur gammal är du?  

 

Hur ser din familjesituation ut?  

 

Har du någon tidigare utbildning?  

 

Kan du berätta lite om dina tidigare anställningar? 

 

• Vad ville du bli när du var liten? 

 

Vad är ditt drömjobb? 

 

Första jobbet, vad gjorde du då? 

 

Vad är det bästa/sämsta jobbet du haft? 
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• Kan du berätta om den anställningsform du har idag?  

 

Hur länge har du jobbat under denna typ av anställningsform? 

 

Hur kommer det sig att du har en tjänst via ett bemanningsföretag idag?  

 

Finns det något du anser är positivt med att arbeta via bemanningsföretag? 

 

Finns det något du anser är negativt med att jobba via bemanningsföretag? 

 

 

Inflytande  

• Upplever du att du har utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats?  

 

Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde att du hade möjlighet att påverka på din 

arbetsplats? 

 

Upplever du en gemenskap med de andra anställda på din arbetsplats?  

 

Upplever du att du får stöd på din arbetsplats av dina kollegor? 

 

Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde att du fick stöd av dina kollegor?  

 

Kan du berätta om ett tillfälle då du upplevde att du uppskattades av din chef/fick stöd 

av din chef? 

   

(O)trygghet  

• Upplever du att din anställningsform är trygg? 

 

Tänker du ofta på din anställningsform? Upplever du oro över din anställningsform? 

 

Vad är det du är orolig för?  

 

Tänker du mycket på din anställningstrygghet på din arbetsplats?  

 

Tänker du mycket på din säkerhet på arbetsmarknaden? Tänker du på vad som skulle 

hända ifall du skulle förlora ditt jobb? 

 

Vilka av dina egenskaper och förmågor upplever du vara mest värdefulla på din 

arbetsplats.  

 

Flexibilitet/anpassningsbarhet 

• Upplever du din arbetsplats/dina arbetsuppgifter som stabila eller sker det ofta 

förändringar?  

 

Kan du berätta om en förändring som var svår? 

 

Kan du berätta om en förändring som var positiv? 
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Vad ser du för begränsningar med din anställningsform? 

 

Vad ser du för möjligheter med din anställningsform?  

 

Alienation – från sina arbetsuppgifter  

• Känner du att dina arbetsuppgifter är meningsfulla?  

 

På vilket sätt är dina arbetsuppgifter är meningsfulla för dig?  

 

Kommodifiering – arbetstagaren blir ett objekt  

• Upplever du att du måste marknadsföra dig på arbetsmarknaden?  

 

Vilka egenskaper är det då du lyfter fram?  

 

Kan du berätta om vilka verktyg du använder för att marknadsföra dig på 

arbetsmarknaden?  

 

Möjligheter/framtid 

• Vad är enligt dig den ultimata anställningsformen?  

 

Hur skulle du vilja att ditt arbetsliv ser ut som tio år?  

 

Vad är dina mål inom arbetslivet? 

 

Känner du att du kommer att kunna nå dessa mål?  

 

Vad anser du din anställningsform ger för möjligheter?   

 

Bilaga 2: Samtyckesblankett 
 

Detta är en samtyckesblankett för deltagande av en intervjustudie som fokuserar på 

anställningar via bemanningsföretag. 

 

Syftet med studien är att studera anställningar via bemanningsföretag utifrån arbetstagares 

upplevelser och utgår ifrån intervjuer. Frågor vi är intresserade av är till exempel: 

• Hur var det att arbeta för ett bemanningsföretag? 

• Upplevde du att du hade utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 

• Vad ser du för möjligheter/begränsningar med anställningsformen? 

• Hur var din relation till kollegor och chefer på de arbetsplatser där du arbetade? 

• Vad är dina mål inom arbetslivet? 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kommer kunna dra tillbaka ditt deltagande 

senast två veckor efter genomförd intervju - du behöver i så fall inte säga varför. Studien är en 

del av vårt C-uppsatsarbete i Sociologi vid Mälardalens Högskola, och vi är helt fristående 

från din arbetsgivare. Din arbetsgivare kommer inte att få information om att du deltar i 

studien.  
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Intervjumaterialet som används i studien kommer enbart att användas för C-uppsatsens syfte. 

Ditt namn kommer att ändras och detaljer som kan avslöja din identitet kommer att 

anonymiseras innan resultatet publiceras. Ingen obehörig kommer att ta del av dina uppgifter. 

Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på Mälardalens högskolas hemsida 

(http://mdh.diva-portal.org) och i relevanta databaser. 

 

I och med att du mottagit denna blankett så godkänner du ovanstående information och deltar 

frivilligt i studien. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Studien genomförs av: 

Anna Himberg  

Rina Ålund  

 

Handledare för C-uppsatsarbetet: 

David Redmalm  
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