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Sammanfattning 
 
 
Dagens arbetsvillkor präglas av att vara föränderliga där 
idealet är flexibilitet. En följd av detta är att 
arbetsrelationerna tenderar att blir mer tillfälliga och 
ytliga. Tidigare forskning visar bl.a. att inhyrd personal 
upplever ett utanförskap och maktlöshet i sin 
arbetssituation, vilket belyser en ojämlikhet. Utifrån 
denna bakgrund syftar denna studie till att beskriva och 
förstå den ordinarie personalens upplevelse av möte 
med inhyrd personal på arbetsplatsen. Metoden som 
använts är fenomenologisk med hermeneutiskt inslag. 
Datamaterialet består av öppna intervjuer med fem 
ordinarie personal med erfarenheter av att arbeta med 
inhyrd personal. Resultatet visar att mötet med inhyrd 
personal kännetecknas av känslan att vara otillräcklig. 
Då även ordningen förändras blir konsekvensen att 
deltagarna tvingas ta en annan arbetsroll. Lösningen är 
ofta att de inhyrda underordnas in i arbetslaget. 
Tolkningen av resultatet är att deltagarna ser de 
inhyrda som främlingar som representerar ett hot mot 
ordningen. 
 
Nyckelord: främling, inhyrd, möte, fenomenologi, 
hermeneutik 
 
Abstract 
 
The working conditions of today are characterized by being 
shifting, where the ideal is flexibility. A consequence of this is 
that labor relations tend to be more temporary and 
superficial. Previous research show that temporary workers 
experience alienation and lack of power, which illustrates an 
inequality. Based on this background, this study aims to 
describe and understand the regular staff´s experience of 
meeting with temporary workers in the workplace. The 
method used is phenomenological with hermeneutic element. 
The data consists of open interviews with five regular staff 
members who have experience of working with temporary 
workers. The results show that the meeting with temporary 
workers is characterized by a feeling of being inadequate. As 
the routine is changing the participants are forced to take a 
different role. Often the solution is to subordinate the 
temporary worker into the team. The interpretation of the 
results is that the participants see the temporary workers as 
strangers, who represent a threat to the system.   
 
Key words: Stranger, temporary worker, meeting, 
phenomenology, hermeneutic 



 
 

Förord 
 

Under denna studie har jag utvecklats som socialpsykolog och 
fenomenolog och lärt mig att studera hur människor orienterar 
sig i en ny arbetskontext samt ger sin arbetsvardag mening. Jag 
vill rikta ett stort tack till Maria Hopstadius för den handledning 
och stöd jag fått under resans gång. Den inspiration och 
engagemang som jag fått har varit ovärderligt. Även ett tack till 
min familj och vänner som motiverat mig under hela skoltiden. 
Till sist vill jag även tacka mina deltagare som generöst delat med 
sig av sina upplevelser och erfarenheter. 
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1 Inledning 

Dagens arbetsmarknad präglas av en utveckling mot en allt 
accelererande flexibilitet med olika anställningsformer. Det har 
bl.a. medfört en blomstring av bemannings - och 
inhyrningsrekryteringsföretag, vilket innebär att människor med 
varierade positioner hyrs ut till företag. Uthyrningen medför att 
personerna behöver samarbeta under kortare eller längre perioder 
i skilda organisationer och det samarbetet upphör då behovet inte 
längre finns (Håkansson & Isidorsson, 2004:187). Sedan 
arbetsförmedlingen förlorat sitt monopol på uthyrning av personal 
har bemanningsföretagen växt från 3000 anställda under år 1993 
fram till 60 000 under år 2010 (www.bemanningsforetagen.se). 
Detta innebär att företag idag har en större möjlighet att hyra in 
personal för kortare eller längre anställningar. Det är fördelaktigt 
för företagen, då dessa inte längre behöver ha så många ordinarie 
anställda, vilket är optimalt om efterfrågan på tjänsten eller 
produkten är låg. När sedan efterfrågan ökar hyr företagen in 
extra personal (Isaksson & Bellaagh, 1999:247). En annan 
återkommande anledning företagen har för att hyra in tillfällig 
personal är att täcka upp för någon ordinarie personal som är 
sjukskriven (Håkansson & Isidorsson 2004:196).  

Utveckling av flexibla anställningar har visats vara oumbärlig 
tillgång för organisationer. Detta för att kunna hantera en allt 
ostabilare omvärld och överleva i tider av snabba 
konjunktursvängningar och finanskriser, genom reglering av sin 
personalstyrka. En sådan utveckling har också betytt att 
organisatoriska gränser och anställningsrelationer blivit allt mer 
oskarpa och svåra att hantera. Det har i sin tur väckt frågor om 
medarbetarnas arbetstrivsel, känsla av tillhörighet, samarbete 
och delaktighet bland såväl ordinarie som inhyrd personal. (se 
bl.a. Isaksson och Bellaagh, 1999:257; Håkansson & Isidorsson, 
2004: 203-204; Olofsdotter, 2008:50–51; Peterson, 2007:38) 

Mitt övergripande intresse med denna studie har varit att se hur 
människor orienterar sig i den nya arbetskontexten samt bringar 
mening i sin arbetsvardag, hur de relaterar sig till varandra. Vilka 
positiva respektive negativa aspekter i sina relationer ordinarie 
personal och inhyrd personal upplever och erfar de när de möter 
varandra på arbetsplatsen. En medveten fokus har legat vid att 
förstå dessa relationer ur ordinarie personalens perspektiv, dvs. 
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jag har riktat ett intresse mot ordinariepersonalens egna 
upplevelser av arbetsrelationer med inhyrd personal på den egna 
arbetsplatsen  

En sådan uppmärksamhet har gjort att min studie med fördel 
kan relateras till arbetslivsforskningsfältet som spänner över ett 
stort fält – från social forskning om arbetsförhållanden, relationer 
och arbetsorganisering till forskning om arbetslöshet, ledarskap 
och skiktning på arbetsmarknaden. Jag hoppas att resultaten i 
denna studie kan bidra till en ökad förståelse för hur människors 
arbetsrelationer förefaller och förhoppningsvis förbättras mot ett 
större välbefinnande på arbetsplatsen.  

2 Tidigare forskning 

Nedan kommer en presentation av de forskningsbidrag som har 
varit betydande för min studie. Anledningarna till översikten har 
varit flera. För det första har det varit betydelsefullt att få en 
överblick över vilka studier som finns inom det givna fältet 
arbetsrelationer och arbetsorganisering. Detta i syfte att 
problematisera och precisera min egen forskningsfråga och kunna 
sätta min egen studie i en viss forskningstradition. För det andra 
har det varit av vikt att få se vilka begrepp och teorier som är 
relevanta i de lästa av mig forskningsbidragen. Slutligen har det 
varit av relevans för mig att se om det finns frågor som inte blivit 
besvarade utifrån den sökningen jag har gjort.  

Jag har letat i olika databaser och utnyttjat olika sökord för att 
kunna finna relevant forskning på området för arbetsrelationer 
och arbetsorganisering. Några exempel på sökord jag har använt 
mig av är: organisationsutveckling, arbetstrivseln, 
arbetsrelationer, välbefinnande på arbetsplatsen, bemanning, 
inhyrning och uthyrning m.m. Frågorna jag har ställt till bidragen 
kan sammanfattas som följande:  

Vad finns det på området? 

Vilka begrepp och teorier är relevanta i de 

forskningsbidrag jag läst? 

Finns det frågor som inte har blivit besvarade? 
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2.1 Kortfattad presentation av tidigare forskning
  

En betydande källa för min studie har varit Catherine E. Connelly 
och Daniel G. Gallaghers forskningsöversikt Emerging trends in 
contingent work research från 2004. Rapporten tar upp hur den 
traditionella fasta- heltidsanställningen har utgjort basen för 
mycket av arbetslivsforskningen. Allt ökade tillfälliga 
anställningar har enligt Connelly och Gallagher medfört en 
expansion av undersökningar med fokus på de konsekvenser 
tillfälliga anställningar har för de inblandade. I 
forskningsöversikten lyfts bl.a. de aktuella definitioner av vad som 
kan räknas som tillfällig anställning. En återkommande definition 
i befintlig forskning är enligt Connelly & Gallagher den som själva 
bemanningsföretagen erbjuder. Den uttrycker en uttalad 
förståelse mellan tre parter att anställningen är på en bestämd 
tid, dvs. mellan bemanningsföretaget, den anställde på 
bemanningsföretaget och kundföretaget. Andra definitioner 
påpekas i rapporten vara de som anses vara frilansande arbetare 
eller säsongsarbetare. (ibid. s. 959–961).  

Forskningsöversikten pekar vidare på att inhyrd personal 
upplever olika grad av arbetsengagemang. Gradskillnaden är 
beroende av formerna av tillfällig anställning samt om den 
tillfälliga anställningen valts frivilligt. Resultat pekar på att de 
inhyrda dessutom upplever sina arbetsvillkor olika även här 
beroende om den tillfälliga anställningen har valts frivilligt (ibid. s. 
962–965). Connelly & Gallagher menar att under de senaste åren 
har intresset för välbefinnande och hälsa, både fysiska och 
psykiska på arbetsplatsen ökat. De upplyfter resultat som pekar 
på att många inhyrda och tillfälligt anställda upplever stress och 
kroppsliga besvär av sitt arbete (ibid. s. 967–968).  

När det kommer till den ordinarie personalens upplevelse av de 
inhyrda visar Connelly & Gallager att om företag hyr in personal 
för att dra ner på budgeten har den ordinarie personalen en 
tendens att inte vilja integrera den inhyrda i arbetslaget. 
Osäkerhet om sin egen anställning kan upplevas av den ordinarie 
personalen om företaget använder inhyrning av personal som en 
ekonomisk ledningsstrategi.    

Ett annat bidrag som jag har tagit del av är Gunilla Olofsdotters 
avhandling Flexibilitetens främlingar – om anställda i 
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bemanningsföretag från 2008. Fokus i avhandlingen ligger på den 
inhyrda personalens upplevelse av tillhörighet och utanförskap i 
relation till företagens ordinarie personal. Detta med hänsyn till 
att inhyrda arbetar på ett företag men är anställda av ett annat, 
vilket innebär att de befinner sig i ett gränsland (Olofsdotter, 
2008:1-2). Avhandlingen visar att människor som hyrs ut till 
skilda organisationer och företag via bemanningsföretag upplever 
sin arbetssituation som svår och har ett starkt krav på sig att 
vara flexibla. På en avgränsad tid ska den inhyrde sätta sig in i 
arbetsuppgifter och kunna hantera nya relationer med övriga 
medarbetare på ett smidigt sätt. Svårigheten enligt Olofsdotter, 
kommer även från det faktumet att pga. sin tillfälliga anställning 
upplever den inhyrde svårt att komma in i arbetsgruppen och den 
upplever att man aldrig kan bli en riktig gruppmedlem i 
arbetslaget.  Den inhyrde känner sig inte bli insläppt och fullt 
accepterad som gruppmedlem och ofta ser sig själv som en 
främling och outsider.  

Andra svårigheter hennes forskning visar, är att den inhyrde 
personalen upplever dessutom en känsla av att vara utbytbar då 
företaget utnyttjar dennes kompetens enbart vid behov. Vilket i 
sin tur innebär krav på den inhyrde ideligen ska vara redo att 
sluta med kort varsel. Även här kan konsekvensen bli att inhyrd 
personal inte bemödar sig att fästa sig vid de tillfälliga kollegorna 
(ibid. s. 50–51). Genom att de inhyrdas närvaro är temporär och 
att de måste vara beredda på att avsluta sina uppdrag på kort 
notis kan det bli jobbigt att avsluta väl etablerade relationer till 
den ordinarie personalen. Den inhyrde utvecklar förmågan att 
kunna dels vara nära men även hålla ett avstånd för att inte 
uppleva besvikelse då uppdragen måste avslutas. Det gäller att 
hela tiden se framåt och vara positiv till nästa uppdrag vilket 
leder till att de inhyrda utvecklar ”social surfing” som en 
nödvändig egenskap. Utrustade med en sådan egenskap får de 
inhyrda möjlighet till att upprätthålla den balans mellan närheten 
som krävs på varje arbetsplats samtidigt det avstånd som ändå 
uppstår mellan gruppmedlemmarna då uppdraget eller 
anställningen är temporära (ibid. s. 52).  

Olofsdotter menar vidare att på en arbetsplats är det ordinarie 
personal som ofta bestämmer vad den inhyrde ska göra och även 
beslutar om hur själva uppgiften ska utföras. Ofta med insikten 
om att den inhyrde saknar den nödvändiga kompetensen. Genom 
att inte få något förtroende upplever de inhyrda en känsla av 
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maktlöshet. Även det faktum att de kan bli placerade vart som 
helst kan förstärka denna känsla (ibid. s. 16). I fråga om den 
ordinarie personalen och deras samarbete med inhyrda visar 
Olofsdotter att det samarbetet kan vara problemfyllt. I de fall där 
företagen med avsikt att strama till budgeten hyr in annan 
personal kan den ordinarie personalen uppleva minskad 
motivation till sitt arbete. Det kan även skapa påfrestningar på 
relationen mellan de ordinarie och de inhyrda eftersom de 
ordinarie personal kan vara oroliga över sina egna anställningar 
(ibid. s. 17).  

En slutsats Olofsdotter drar är att bemötande av inhyrd personal 
från övriga medarbetare kan variera. Å en sida kan den inhyrde 
personalen betraktas som ett nödvändigt komplement utifrån sin 
professionalitet, å andra sidan kan det bemötande präglas av 
nonchalans (ibid. s. 16). 

Ett tredje betydande bidrag för min studie är studien Flexibilitet 
och förtroende i avreglerande organisationer från 2007 av Helen 
Peterson, där hon undersöker flexibilitetens konsekvenser för 
inhyrd personal (Peterson, 2007:27–28). Petersons resultat visar 
att inhyrd personal upplever sig som en arbetsstyrka som 
utnyttjas bara vid behov, något som gör att även 
arbetssituationen upplevs som osäker. Vidare visar hennes studie 
att inhyrda behöver ha och förväntar sig att få stöd från 
arbetsgivare, trots en mer avreglerande kontakt med arbetsgivare 
och krav på självständigt arbete. Om detta behov förblir ouppfyllt 
kan den inhyrde inte bara uppleva ohälsa och bristande trygghet 
utan även hans/hennes lojalitet och arbetsinsats kan minska 
(ibid. s. 38).  

Peterson problematiserar sina resultat i termer av förtroende som 
en viktig del av arbetstagares förväntningar på arbetsgivare och 
sitt arbete. Om det existerar positiva förväntningar på den andra 
personen att handla osjälviskt och rättvist i lägen där osäkerheter 
råder är relationen präglad av förtroende. Detta förtroende bidrar 
sedan till att samarbete ökar mellan parterna vilket i sin tur 
minskar arbetskonflikter. Petersson framhåller att i dagens mer 
decentraliserade organisationer har arbetsgivarna förtroende till 
arbetstagarna bl.a. genom att de ges kapacitet att ta eget ansvar, 
arbeta självständigt och vara flexibla. Allt detta utan att de ska 
behövas övervakas eller handledas. Förtroenderelationen mellan 
parterna på arbetsplatser fungerar därför som underlaget till den 
flexibilitet arbetstagare ska ha.  
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Ytterligare ett resultat som Petersson framhåller är att ordinarie 
personal uppvisar en tendens att uppfatta orättvisa mer än de 
inhyrda. Konsekvenserna vid upplevd bristande ansvar från 
arbetsgivare eller orättvisa arbetsvillkor blir ofta att arbetstagare 
tappar förtroende i takt med ett minskat välbefinnande och 
solidaritetskänsla (ibid. s. 29–30). 

Hannes Kantelius studie Inhyrningens logik – Långtidsinhyrda 
arbetare och tjänstemäns utvecklingsmöjligheter och upplevda 

anställningsbarhet från 2010 har varit det fjärde betydande 
bidraget för min studie. Den berör frågan om arbetsvillkoren för 
inhyrd personal med en extra fokusering på huruvida inhyrd 
personal upplever sina möjligheter till anställning och utveckling 
(Kantelius, 2010:6-7).  

Studiens resultat visar att företag som hyr in personal, strävar 
ofta efter att behålla samma inhyrda personal, så länge som 
behovet finns. Detta eftersom det oftast kan ta lång tid att lära 
upp till olika arbetsuppgifter. Den inhyrde har därmed inte 
möjlighet att utvecklas genom att gå runt på olika arbetsplatser. 
Utan måste vara kvar på ett och samma ställe och utföra samma 
arbetsuppgifter. Företagen som hyr in har samtidigt inte 
skyldighet att erbjuda den inhyrda någon fortutbildning och 
kompetensutveckling. Konsekvenserna som följer är bristande 
utvecklingsmöjligheter för den inhyrde till skillnad från 
möjligheterna som erbjuds ordinarie personalen. Något som också 
upplevs försämras är anställningsbarheten i förhållande till den 
ordinarie personalen (ibid. s. 23). 

De inhyrdas arbetsrelationer och arbetsvillkor problematiseras 
även i ett femte bidrag av Katalin Bellagh och Kerstin Isaksson. I 
sin studie Uthyrd men fast anställd från 1999 visar de att 
arbetstillfredsställelse samt synen på det goda arbetet är en 
signifikant del av en individs liv. Syftet med deras studie är att ta 
reda på mer om denna nya och tilltagande grupp av arbetare på 
den svenska arbetsmarknaden och hur de inhyrda upplever sina 
arbetsvillkor (Bellagh & Isaksson, 1999:6).  

Studien uppvisar att de inhyrda kan pendla mellan en positiv 
känsla av att ha frihet att välja mellan olika arbeten, mot en 
negativ känsla och en oro över en osäker ekonomi då det finns 
dagar det inte finns arbete. Inhyrd personal erfar två sidor av den 
omväxling av arbete de har. Dels som något positivt med sociala 
möten, men också negativ då dessa möten ofta förbli sporadiska 
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och temporära, något som bidrar till en stark känsla av 
utanförskap (ibid. s. 9–11). En annan aspekt som uppkommer i 
studien är att inhyrd personal anser att det krävs specifika 
personliga egenskaper av dem i sitt flexibla arbete. Bland annat 
krävs det en förmåga att anpassa sig och att kunna läsa av vad 
andra vill (ibid. s. 14). Att arbeta som inhyrd förknippas med en 
ovisshet inför framtiden, eftersom nya arbeten bokas allteftersom. 
Utfallet av detta är att inhyrd personal får det betydligt svårare att 
planera sitt arbete och sin fritid på samma sätt som ordinarie 
personal kan göra (ibid. s. 18).  

I det sjätte bidraget ses hur den inhyrda personalens arbetsvillkor 
och arbetsrelationer berörs. I Isaksson och Bellaghs andra studie 
Vem stöttar Nisse? Socialt stöd bland uthyrd personal, även den 
publicerad 1999. I denna beskrivs att de tillfälligt anställda möter 
en arbetsdag kännetecknad av en bristande kontinuitet i sina 
relationer, mycket pga. flertalet nya arbeten och de möten som 
uppstår. Med referenser från tidigare studier som pekar på att 
ordinarie personalens arbetsförhållanden leder till ohälsa och 
stress om det saknas tillräckligt med socialt stöd på 
arbetsplatsen. Med det visar författarna i sin studie att det stödet 
är lika betydelsefullt även för den inhyrde personalen och stress 
kan motverkas om stödet finns i arbetsgruppen. Det kan handla 
om att personal runt om lyssnar, uppvisar empati, ge bekräftelse 
och information eller rent av hjälper rent praktiskt (ibid. s. 249).  

Även här blir frågan om en upplevs utanförskap och 
oförutsägbarhet påtagligt då människor hyrs in under tillfälliga 
premisser till olika företag som leder till en bristande kontinuitet 
av sociala relationer på arbetet. Det tar tid att skapa relationer 
och att bli medlem i en grupp, något som inhyrda har svårt att få 
till, konstaterar Isaksson & Bellaagh (1999:256).   

I ett sjunde bidrag Att avgränsa det gränslösa 

sjuksköterskearbetet, från 2003 fokuserar arbetslivsforskarna 
Michael Allvin, Annika Jacobson och Kerstin Isaksson på 
sjuksköterskor som agerar som inhyrda. Syftet med deras studie 
är att undersöka bemanningssköterskornas unika arbetsvillkor 
och att se vilka möjligheter till att få kontroll över sitt arbete 
dessa kan ge (Allvin, m.fl., 2003:12). Målgruppen är 
sjuksköterskor som arbetar tillsammans med andra 
sjuksköterskor men är anställda av ett annat företag och hyrs in 
för temporära anställningar (ibid. s. 17). I studiens resultat går att 
utläsa att bemanningssköterskorna upplever sina arbetsrelationer 
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som diffusa. Alla sjuksköterskor oavsett anställningsform har i 
stort sett samma arbetsuppgifter, men vissa arbetsuppgifter 
såsom kontorsarbete får endast utföras av ordinarie anställda 
sjuksköterskor. Detta menar Allvin m.fl. medför en växande 
känsla av utanförskap bland bemanningssjuksköterskorna (ibid. 
s. 56).  

Utanförskapet förstärks av känsla av underlägsenhet hos de 
inhyrda då de inte har rätt att ta itu med problem då de uppstår, 
utan måste hela tiden rapportera det till chefen på plats. Det gör 
att de inhyrda sjuksköterskorna dra sig för att komma med idéer 
och förslag till förbättringar i det dagliga arbetet, då det upplever 
att deras röst inte hörs och deras synpunkter inte 
uppmärksammans. (ibid. s. 23). Dock visar studien att det finns 
även positiva aspekter av att arbeta som 
bemanningssjuksköterska. De må saknar kontroll över sina 
arbetsuppgifter, men de upplever kontroll på att kunna välja 
arbetet i sig. Detta mycket tack vare sin utbildning och 
kompetens som är anses vara åtråvärda på arbetsmarknaden 
(ibid. s. 60). 

En känsla av utanförskap visas även i det åttonde bidraget, 
Marika Hansons studie Det flexibla arbetets villkor – om 

självförvaltandets kompetens från 2004, även om målgruppen i 
denna studie är annorlunda. Studien fokuserar på frilansande 
journalister som arbetar för en eller flera tidningar och därför 
saknar en fast plats på tidningens kontor. Journalister som 
arbetar utifrån sådana premisser får uppdrag av företag som de 
sedan på egen hand ska slutföra, oftast hemifrån. I studiens 
resultat går det att utläsa att den målgruppen uppskattar sin 
frihet men på samma gång längtar efter en gemenskap med 
arbetskollegor (Hanson, 2004:99–100). Likt bemanningsuthyrda 
har frilansande journalister oftast ingen kontroll över vilka 
arbetsuppdrag de ska göra eller hur många. Uppdragen upplevs 
ofta som enkla och tråkiga, då det oftast är ordinarie personal får 
de mer kontroversiella och spännande uppdragen, som då blir 
lättare att kontrollera av tidningen (ibid. s. 85).  

Hansson resonerar att ju mer frihet och kvalifikation desto mer 
människor kan självförverkliga sig. Då upplevs arbetet som 
tillfredställande. Genom att tillgodose individens behov av 
tillhörighet, trygghet på ett emotionellt plan anses det också 
kunna bidra till att uppnå maximalt engagemang och inspiration 
till sitt arbete (ibid. s. 5-6). Resultatet visar även att om 
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människor kan balansera arbetets krav och sina egna 
handlingsmöjligheter minskar stress och ohälsa. En individ med 
låga handlingsmöjligheter i ett arbete med höga krav anses vara 
stressbildande. Det går heller inte att undgå att en helhetssyn 
krävs för att avgöra vad ett gott arbete är, konstaterar Hanson 
(ibid. s. 7-8).  

Ett nionde bidrag som jag har tagit del av med relevans för min 
studie är studien av Mia Bäckman Ingroup/outgroup bias i 
relation till arbetstrivseln – Anställningsform och arbetsgrupper 

inom telemarketingbranschen från 2008. I studien är syftet att se 
om ordinarie personal tenderar att göra skillnad mellan sin egen 
personaltillhörighet och den inhyrda personalen. Bäckman visar 
att ordinarie personal tenderar att ha bättre sammanhållning och 
uppvisar en betydligt större gemenskap med sin egen arbetsgrupp 
än med inhyrd personal. Det gör att ordinarie personal presterar 
högre än inhyrd personal, vilket i sin tur leder till att de inhyrda 
får en lägre status menar Bäckman (Bäckman, 2008:10). 

2.2 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Mycket i befintlig forskning jag tagit del av pekar på att, då en 
föränderlig arbetstillvaro där flexibla strategier och ekonomisk 
kalkylering prioriteras högt, blir arbetsvillkoren väl komplexa och 
människors arbetsrelationer utmanas. Dessa kännetecknas av 
påtagliga krav av att kunna växla mellan olika arbetsplatser och 
ständigt hålla tillfälliga och ofta ytliga sociala relationer då 
arbetsplatsen varierar. Arbetsrelationerna mellan ordinarie och 
inhyrd personal kan ofta bygga på ett ojämlikt förhållande där 
oftast är den ordinarie personalen som har ett tolkningsföreträde i 
hur arbetsuppgifterna ska genomföras och kan tilldela mindre 
kvalificerade uppgifter till den inhyrde. En sammantagen bild av 
studiernas resultat visar att denna ojämlikhet tillsammans med 
en bristande gemenskap och kontinuitet i arbetet leder till en 
känsla av vi och dem och utanförskap för inhyrd personal. Den 
inhyrde får ofta förlita på sig själv och sin förmåga till social 
surfing och flexibilitet som ett resultat av sin temporära 
arbetssituation. I förlängningen kan det innebära utveckling av en 
outsiderstatus och främlingskap, något som varken gynnar 
arbetstrivseln eller arbetsmotivationen och engagemanget hos 
inhyrd personal.  
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Den generella bilden som befintlig forskning visar är också att en 
prioriterat fokus i studierna har varit den inhyrda personalens 
perspektiv. De flesta av studierna jag har tagit del av riktar sitt 
intresse mot just dem inhyrdas egna erfarenheter och upplevelser 
av sina arbetsvillkor och arbetsrelationer utifrån sin temporära 
anställningsform. Jag har kommit i kontakt med flera rika och 
nyanserade resultat som visar svårigheterna för de inhyrda vad 
det gäller deras utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, 
frihet och kontroll över sin arbetssituation, hälsoaspekter, lojalitet 
och uppvisat engagemang jämfört med ordinarie personal. 
 

3 Problemdiskussion & syfte  

Det jag kan också konstatera i ljuset av den forskning jag har 
tagit del av är att bilden av en arbetsplats som en stabil där 
medarbetarna känner varandra och uppvisar tydliga roller är på 
väg att helt suddats ut. Som socialpsykolog i skolningen är 
studier av människors upplevelser, erfarenheter och ageranden i 
en kontext beroende av andras sätt att känna, tänka och agera av 
ett yttersta intresse. Som socialpsykolog finner jag vardagslivets 
institutioner, i det konkreta fallet arbetsplatsen, som en mycket 
spännande forskningsarena att studera. Detta sett utifrån att 
genom aktörernas deltagande, upplevelser och erfarenheter på 
arbetsplatsen får självet sitt fäste och sina konturer (Johansson & 
Lalander, 2010). I en socialpsykologisk anda utgår jag från 
antagandet om att varje socialt samspel bygger på aktiva 
processer mellan olika inblandade aktörer som ömsesidigt 
påverkas i ett särskilt sammanhang. Då befintlig forskning hittills 
har haft en prioritet på att lyfta fram den inhyrde personalens 
röst och deras egna erfarenheter av den arbetskontext som de 
ingår i, med termer av upplevelser av främlingskap och outsider, 
ser jag en risk i att den ordinarie personalens erfarenheter och 
upplevelser av mötet med den inhyrde hamnar i skymundan. 
Därav min ambition att rikta ett intresse mot ordinarie 
personalens upplevelser och erfarenheter av mötet med inhyrd 
personal på den egna arbetsplatsen. Ambitionen är att komma 
något längre än den spekulativa grund som människor normalt 
utgår ifrån i sin vardag när de erfar, upplever och resonerar kring 
olika fenomen i sin omedelbara omgivning.  

Det är mot bakgrund till det som jag formulerar syftet med den 
föreliggande studien. Syftet är att beskriva och förstå ordinarie 
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personals upplevelser och erfarenheter av den inhyrda personalen 

på den egna arbetsplatsen. Min forskningsfråga är: Vilka 

innebörder konstituerar kärnan i upplevelsen av mötet med den 

inhyrda personalen? Jag söker efter den essentiella, dvs. 
kärnfulla, underliggande meningen av mötet med inhyrd personal 
såsom den erfars och upplevs av den ordinarie personalen på den 
egna arbetsplatsen.  

Genom att se att världen är såsom aktörerna själva upplever den 
och att de sedan ger mening till det som upplevs utgår jag från en 
fenomenologisk förståelse och ansats (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström, 2008:115). En fenomenologisk förståelse för mig innebär 
att fenomenet mötet med den inhyrda personalen kan enbart 
förstås genom att ta del av just aktörernas levda erfarenhet. Det 
är först då som det bli möjligt för fenomenet att uppenbara sig 
och ta en form (ibid. s. 96). Med en fenomenologisk förståelse blir 
det möjligt att komma fram till fenomenets väsen, dvs. nå fram till 
en allmängiltig slutsats och en inre kärna beträffande det 
undersökta fenomenet. 

3.1 Aktör eller struktur – studiens analysnivå 

Fokus på aktörernas levda erfarenhet, har för min del medfört en 
analys på en mikronivå med brännpunkt på aktören snarare än 
på strukturerna. I sociologi har analyser utifrån aktörer, 
respektive strukturer länge hållit sig tydligt åtskilda. Enligt 
Giddens (1984:25) har ett sådant analytiskt särskiljande mellan 
betydelsen av strukturella sammanhang och aktörens handlingar 
visats sig vara utmanande i sociologisk forskning. Ett sätt för mig 
att handskas med en sådan utmaning som Giddens påtalar har i 
den föreliggande studien inneburit jag först och främst varit 
intresserad av själva upplevelsen såsom den erfars av aktörerna 
själva. Detta trots min acceptans om att såväl aktör som struktur 
fungerar som en dualitet i skapandet av ett fenomen. Uttryckt på 
ett annat sätt innebär detta en acceptans om att tankar, 
upplevelser och erfarenheter styrs av såväl individuella skillnader 
som av en strukturell kontext av regelverk och organiserade 
resurser med givna arbetsvillkor för såväl ordinarie personal som 
inhyrd arbetskraft. Men dessa strukturella förutsättningar har jag 
betraktat som själva medlet, medans produkten som har 
möjliggjort konstituerande av fenomenet, har ändå varit 
människors tankar, upplevelser och erfarenheter. Stöd har jag 
hämtat även från fenomenologen Bengtsson (2001:71) som menar 
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att analytisk fokus på den levda erfarenheten kan mycket väl 
fungera som slags brygga mellan dessa motsatser.  

4 Disposition  
 
Texten är fortsättningsvis ordnad på följande sätt: Nästa kapitel 
är en genomgång av studiens bärande ansats. Efterkommande 
kapitel omfattar valet av forskningsdesign samt studiens 
genomförande och analysförfarande. Det sjätte kapitlet visar 
studiens resultat och i kapitlet efter det diskuteras resultatet i 
relation till tidigare forskning. Kapitel åtta innehåller en 
metoddiskussion och i det sista kapitlet tas det upp en möjlig 
tolkning av fenomenet möte med inhyrd personal på 
arbetsplatsen. 

5 Studiens bärande ansats 

I den föreliggande studien har en fenomenologisk förståelse och 
fenomenologisk ansats valts med avsikten att så nära som möjligt 
åskådliggöra fenomenets inre stuktur sett ur ordinarie 
personalens egna upplevelser och erfarenheter.  

Fenomenologi söker kärnan i det centrala, underliggande 
meningen av upplevelsen och beskriver meningen den levda 
erfarenheten för flera människor har inom ramen för ett givet 
fenomen. Fenomenologi i sin moderna form är en filosofi som 
utvecklades i början av 1900-talet av den tyske matematiken och 
filosofen Edmund Husserl (Bengtsson, 2001:19–20). Själva 
termen fenomenologi hade förekommit tidigare men det var först i 
och med Husserls bidrag som fenomenologi har fått sin form. Då 
det idag finns olika varianter av fenomenologi är det rättare sätt 
att tala om en fenomenologisk rörelse snarare än en enhetlig 
tradition, tipsar oss Bengtsson om (ibid. s. 26).  

Utifrån en fenomenologisk mening ses en godtagbar kunskap vara 
subjektiv (Bengtsson, 2001:34). I de fall där färdiga mallar 
använts för att nå kunskap ses en risk att kunskapen om 
fenomenet förvanskats för att passa modellen. Kunskap om 
världen blir möjlig att få genom att obevekligt och metodiskt 
utforska hur människor upplever världen. Fenomenologi används 
därmed som en filosofi och som en metod (Husserl, 1989:78; 
Bengtsson, 2001:26; Dahlberg, m.fl., 2008).  Genom 
undersökningar av den mänskliga erfarenheten bringas en 
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förståelse av världen. Detta i likhet med Kumlin som beskriver 
människan som unik, med en förmåga att skapa mening av sin 
värld. Människan gör om och förstår sin värld och dess mening 
på ett symboliskt plan. Vilket innebär att verkligheten finns 
representerad i individens huvud. Symboler som t.ex. språket i 
sin tur formas i den omgivning som finns. På så sätt skapas 
meningsfulla begrepp som representerar fenomenet av människan 
(Kumlin, 2006:172).    

Valet av en fenomenologisk ansats innebär att studien har börjat i 
deltagarnas levda erfarenhet, dvs. i deras livsvärld. Människans 
livsvärld som är fenomenologins bärande perspektiv, är denna 
värld där människor lever sina liv och står i ett kommunikativt 
förhållande till, alltså underlaget där de tänker, handlar och 
förhåller sig till (Dahlberg m.fl., 2008:33, 113-115; Aakvaag, 
2011:86; Bengtsson, 2001:46; Kumlin, 2006:191).   

Nedan presenteras några centrala bilder av livsvärlden som har 
varit av betydelse för utvecklingen av den fenomenologiska 
rörelsen. Inspirationen kommer från fenomenologins grundare 
Edmund Husserl, Alfred Schütz, Peter Berger och Thomas 
Luckmann.  

5.1 Bilder av livsvärlden 

Fenomenologins genombrott uppstod då Husserl övergav den 
psykologiska ansatsen som har genomsyrat hans tidigare 
forskning och även präglat hans samtida syn på vetenskaplighet. 
Husserl vände sig kritisk mot psykologismen, dvs. att en ren logik 
enbart behöver betraktas som ett psykiskt faktum och aktivitet. 
Han implementerar istället idén om att ting, som upplevs genom 
den naturliga inställningen i vår livsvärld upplevs också som 
potentiella ting för ett medvetande. Att enbart räkna med att allt 
kan reduceras till psykiska aktiviteter är riskabelt för 
vetenskapen, enligt Husserl. Detta då vetenskapen kan förlora sin 
betydande roll för människorna och deras daliga liv. Människan 
förhåller sig ofta naivt och oreflekterat med sin naturliga 
inställning till sin livsvärld. Fenomen som upplevs anses alltså 
redan ha en mening, vilken inte behövs begrundas (Bengtsson, 
2001:45–46; Giorgi, 2009:10). Det betyder att den kunskap som 
finns i livsvärlden är grundad på de sinnesintrycken som upplevts 
tidigare (Dahlberg, m.fl., 2008:37–38). Dessa tidigare erfarenheter 
människor har, påverkar därför hur verkligheten förstås och det 
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är här som vetenskapen måste hämta sin kunskap, menar 
Husserl. 

I ett livsvärldsperspektiv ses det som att ett fenomen kan förstås 
och begripas genom att ta erfarenheten i beaktning (Bengtsson, 
2001:47; Dahlberg, m.fl., 2008:96). Därav också fenomenologins 
bärande ide och vägledande princip - ”Zu den Sachen Selbst” (gå 
tillbaka till sakerna själva) (Bengtsson, 2001:23–26; Dahlberg, 
m.fl., 2008:32). Enbart genom att gå till sakerna själva och gå till 
den ursprungliga erfarenheten så blir det rimligt att nå en 
förståelse av fenomenet. Världen i sin tur blir förståelig genom att 
människor erfar olika fenomen. Erfarenheten blir varje 
människas tillgång till fenomenet.  Fenomenologins uppgift blir, 
enligt Husserl, att beskriva det mänskliga medvetandets sanna 
natur. Såsom det ser ut, i sin äkta och rena form, oförfalskad och 
opåverkad av förutfattade meningar vilka grundas i vetenskapliga, 
historiska eller kulturella referenser. (Bengtsson, 2001:26).  

Fenomenologins mål uppfattas av Husserl som en strävan att 
göra rättvisa till de rena erfarenheterna som människor upplever 
och erfar. Människans medvetande är alltid intentionellt enligt 
Husserl som innebär att medvetandet alltid riktat mot ett föremål. 
(Bengtsson, 2001:27–28; Giorgi 1997:237). Det innebär vidare att 
medvetandet inte bara återger något som erfars på ett neutralt 
sätt utan det som erfars får en mening. Genom att ha detta i 
tanke kan då subjektet och objektet ses som beroende av 
varandra och stå i relation till varandra. Uttryckt på ett annat sätt 
innebär att en människas önskan innebär att det finns något att 
önska och utan medvetande kan människor inte ha kunskap 
(Giorgi 1997:9, 236–237). Det är dock inte en fråga om att 
varseblivningen representerar ett objektivt faktum, utan att det 
som erfars alltid har en mening. (Bengtsson, 2001:28–29). I en 
fenomenologisk studie framgår därför inte en objektiv förklaring 
av ett fenomen utan fokus ligger vid den kvalitativa aspekten i 
upplevelsen. (Giorgi, 2009:4).  

5.2 Livsvärlden erfars som intersubjektiv  

Husserl har varit den första att etablera livsvärlden som ett 
begrepp, men den som förde in begreppet på den sociologiska 
arenan är Alfred Schütz. Hans stora bidrag skulle jag kunna 
sammanfatta som ett sätt att problematisera förhållandet mellan 
den naturliga inställningen och skapandet av mening i livsvärlden 
(Aakvaag, 2011:83). Enligt hans resonemang finns det en mening 
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i den sociala verkligheten och i de handlingar som människor 
utför. Denna mening i sin tur leder till ytterligare handlingar 
(Schütz, 1999:34–35; Bengtsson, 2001:73).  

För Schütz är det fullt möjligt att ha två inställningar till världen. 
Den ena inställningen är den teoretiska som innebär att det finns 
en objektiv kunskap om världen människor lever i. Det är en 
strävan att göra världen logiskt begriplig uttryckt i ett språk som 
är mer akademisk. En sådan teoretisk inställning leder till ett 
avståndstagande och en betraktande position Det är dock inte 
den ursprungliga, då alla forskare och vetenskapsmän i grunden 
är vanliga människor som förhåller sig till sin värld på ett mer 
naturligt sätt. Den ursprungliga finns i den naturliga 
inställningen till världen som utgör grunden för alla vidare 
inställningar till världen. Allt som upplevs i denna naturliga värld 
kan sägas är oreflekterat och bringar mening till det som upplevs. 
I den naturliga inställningen till världen är man inte 
avståndstagande och passivt betraktande, här är människan i 
allra högsta grad deltagande och engagerad i de situationer som 
uppkommer och som berör. (Schütz, 1999:30/1999:120–121).  

Just det faktum att individen engagerar sig, då det är något i 
situationen som berör denne innebär för Schütz att individen 
upplever sig vara i centrum av livsvärlden. Livsvärldens 
strukturella uppbyggnad för människan grundar sig på det sättet 
i det som händer just för ögonblicket och vad som är i närheten. 
Ju närmare desto viktigare och mer uppmärksamhet får det som 
händer (ibid. s. 33–34). Likväl menar Schütz att det som händer i 
livsvärlden inte problematiseras av människan. Den tilltron till 
livsvärlden innebär att den tas för given och gör att vi kan med 
trygghet förhålla oss till andra människor och saker.  En trygghet 
som bottnar i det faktum att människan ser världen som ordnad. 
Genom människors tolkningar av världen byggs det upp en 
struktur där saker och ting ses ha mening och hänga ihop. I och 
med denna klassificering ges även möjlighet att kunna förutsäga 
vad som ska hända i vissa situationer eller hur människor ska 
agera. Tryggheten kan dock kullkastas om något oväntat eller 
otrevligt händer (ibid. s. 101). Livsvärlden erfars gemensamt och 
ses vara intersubjektivt, tack vare den socialisation människan 
genomgår för att kunna leva i ett samhälle där kulturella normer 
gör att människor kan dela livsvärlden (ibid. s. 90). 
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5.3 Människan som skapare av sin livsvärld 

En nyanserad bild av livsvärldsbegreppet finner jag även i två av 
Schütz studenter Peter L. Berger och Thomas Luckmann. Dessa 
som trots sin mikrointeraktionistisk orientering även för in 
strukturella element i sin analys. Detta genom att studera hur 
samhällets strukturer blivit till något som inte tyckts kunna 
påverkats eller ha uppkommit av samhällsmedlemmarna. Det vill 
säga att samhället kan vara något som uppfattas som en objektiv 
verklighet. Människor är skapare till alla sociala fenomen och i 
situationer agerar de utifrån sin tidigare vetskap och erfarenheter 
med handling som ha mening, menar Berger och Luckmann. Det 
innebär att människors handlingar är aktiva med ett mål och 
genom sitt handlande sker det oundvikligt förändringar i deras 
omvärld vilket även påverkar andra. Det är på det viset som 
människan skapar sin livsvärld (Berger & Luckmann, 1979:153–
154). 

Människor är nyfikna och de agerar utifrån just sin nyfikenhet 
och inte utifrån rena instinkter. Det som alltså styr människors 
sociala beteende är sociala överenskommelser och inte några 
instinkter. På det sättet institutionaliserar människan sin värld, 
där institutionen står för ett meningsfullt och ett, på förhand 
bestämt, sätt att vissa saker. Denna institutionalisering sker 
under förutsättningen att det finns en gemensam och 
överenskommen kulturell underbyggnad med symboler som ligger 
till grund för gemensamma meningstolkningar eller typifieringar. 
Detta trots att det finns givna roller som utifrån de givna 
normerna ger vägledning i det beteendet som förväntas. Det 
förutsätts även att institutionen är sanktionerad och att det finns 
en legitimitet till det som institutionen står för. Det är på det 
sättet som verkligheten tycks bli oberoende av 
samhällsmedlemmarna. Genom att människor följer 
institutionernas förutbestämda handlingar på ett rutinmässigt 
sätt blir kopplingen mellan handlingen och individen försvagad. 
Det är som att samhället går sin egen väg och 
samhällsmedlemmarna bara följer med (Berger & Luckmann, 
1979:69–70; Aakvaag, 2011:95–96). Människor följer 
institutionernas rutiner tack vare en internalisering som sker, 
dvs. en assimilering av institutionernas regler. Denna process 
kallar Berger och Luckmann för socialisering (Berger & 
Luckmann, 1979:153, 165).  
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5.4 Att handskas med livsvärldsbegreppet - 
sammanfattning 

Utifrån den förståelse för och resonemang kring livsvärlden som 
Husserl, Schütz samt Berger och Luckman erbjuder har jag 
handskats med begreppet livsvärlden som en i grunden 
meningsfull, men där meningarna inte är givna av sig själva. 
Dessa skapas av människor i ett ständigt socialt samspel med 
andra människor. Människors naturliga inställning är deras 
vardagliga upplevelse av livsvärlden. Människor tar den för givet 
och reflekterar inte över det meningsinnehåll som de uppfattar. I 
min konkreta studie har ett sådant förhållningssätt inneburit att 
genom att fokusera på deltagarnas egna upplevelser som de i sin 
naturliga inställning har jag kunnat lyfta fram och beskriva de 
innebörder som konstituerar undersökta av mig fenomen.  

Att utgå från livsvärlden betyder att det fragment av den sociala 
verkligheten som jag har valt att studera inte har upplevts som 
enskild utan som gemensam (intersubjektiv) av alla inblandade i 
den i en ständig interaktion med andra människor:  

Genom att vi lever tillsammans och interagerar med andra 
människor i världen är världen på ett grundläggande sätt 
intersubjektiv. Det är en värld som jag inte ens i min ensamhet är 
fullkomligt ensam i, ty alla föremål i världen är principiellt 
tillgängliga för alla människor (Bengtsson, 2001:91). 

Vidare innebär att jag har försökt vara närvarande för fenomenet 
och dess verkliga uttryck och beskrivningen har kommit rakt 
utifrån det som deltagarna delgivit (Giorgi, 2009:77). Ett fenomen 
kan förklaras vara ”det som visar sig”, i en konkret verklighet. För 
att klargöra krävs ett upprepat åskådande, sökande, inlevelse, 
särskiljande, tydande, prövande och lösgörande (Lindén, 
Westlander & Karlsson, 1999:85).   

5.5 Att kritiskt granska livsvärlden – ett reflexivt 
förhållningssätt 

Att hantera en för givet tagen livsvärld kritiskt är den stora 
svårigheten med att verka fenomenologiskt. Detta har även varit 
en utmaning för mig i den konkreta studien. Tanken är att kunna 
behålla en öppenhet genom att som forskare sätta åt sidan eller 
inom parentes all sin tidigare förförståelse om fenomenet för att få 
möjlighet att se fenomenets sanna helhet (Bengtsson, 2001:26). 
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Giorgi (2009:91) menar att fenomenet uppdagar sig om forskaren 
kan se på det med ”fräscha ögon”. Denna attityd kallas för epoché 
och är en del av reduktionens procedur. Det innebär att vikten för 
att åstadkomma en trolig analys måste läggas på ett ständigt 
reflekterande (Dahlberg, m.fl., 2008:60–62). Genom att reflektera 
och tänka över vad jag redan visste om fenomenet har jag kunnat 
åstadkomma en önskad distans. Genom att klarlägga min 
förförståelse har jag kunnat ifrågasätta det och uppnå gränsen för 
min kunskap om och min naturliga inställning till det. Detta har i 
sin tur hjälpt mig i datainsamlingen och databearbetningen. Det 
har för mig inneburit att överge den självklara föreställningen av 
fenomenet. På så sätt har jag i ett senare skede kunnat urskilja 
de essentiella aspekterna av det, eftersom de aspekter som inte 
går att ändra på är fenomenets essens. Den kunskap som skapas 
är då om vad någonting essentiellt är (Giorgi, 2009:90). Det jag 
har eftersträvat har varit att vara öppen för det som inte har varit 
uppenbart (Dahlberg, m.fl., 2008: 60-62; Giorgi, 2009:92).  

Då min nyfikenhet om att veta mer om fenomenet har ökat fick 
studiens respondenter ett större utrymme att uttrycka sina egna 
upplevelser. Jag har lagt stor vikt vid att inte ställa så många 
frågor, som har kunnat vara ledande, utan försökt få 
respondenterna att utveckla sina erfarenheter och upplevelser. 

5.6 Meningstydande tolkning  

Den tolkning som eftersöks i fenomenologin är av en 
meningstydande karaktär (Szklarski, 2002). Jag har försökt 
studera deltagarnas subjektiva upplevelser, dvs. rent kvalitativa 
aspekter av medvetandet. Detta i sig har varit en svårighet 
eftersom det inte går att uppleva något exakt som den andre har 
upplevt det. Den förståelse som fås när den andre förmedlar sin 
upplevelse är alltid präglad av min egen förförståelse. När det 
kommer till att tolka utsagorna går det inte att förbise att 
forskaren har en förförståelse, som även kan ses som ett villkor 
för att ens göra en analys och finna meningen av ett fenomen 
(Vikström, 2005:47–48; Dahlberg, m.fl., 2008:143).  

I en meningstydande tolkning tas både den underliggande och 
den uttryckliga meningen i beaktning. Det jag har strävat efter är 
att så noga som det gått avkoda den språkligt anförtrodda 
innebörden, men även den betydelse den har dvs. den 
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underliggande meningen.  Då den klassiska fenomenologin tar 
avstånd från detta har jag i det sammanhanget hämtat 
inspiration av Martin Heidegger. Han ses som grundaren för den 
existentiella hermeneutiken, som menar att ett fenomens mening 
är obundet från tid och rum och den är därmed inte en egenskap 
hos fenomenet utan betydelsen formas av erfarenhet och i hur 
den används (Heidegger, 1998:125; Stoehrel, 2008:45). Heidegger 
har på det sättet fört in hermeneutiska inslag i fenomenologi just 
med argumentet att forskaren aldrig kan gå helt och hållet 
utanför sitt förhållande med världen och till sitt väsen alltid är 
reflekterande (Skott, 2004:65).  

Tillsammans med fenomenologins meningstydande tolkning och 
hermeneutiska inslag har jag utnyttjat såväl en deskriptiv 
fenomenologisk metod som har hållit mig nära empirin i strävan 
att beskriva och hitta den rena kunskapen om fenomenet. För att 
i ett nästa steg försökt tolka och därmed få en ökad förståelse för 
fenomenet (Szklarski, 2002:7-9). Denna ökade förståelse blir 
möjlig genom att med den nya kunskapen om fenomenet återgå 
till litteraturen.    

De hermeneutiska inslagen i min analys har jag fört in genom att 
kombinera min roll som betraktare och tolkare. Jag har tagit del 
av deltagarnas berättelser om sina egna erfarenheter. Vilket i sig 
ses ha startat den tolkande processen. Både jag och mina 
respondenter tolkar världen genom språket (Stoehrel, 2008:46). 
Tolkning och mening är sammanflätade, dvs. att ge någonting en 
mening innebär först en tolkning av det. Det innebär att min 
studie har en kvalitativ metod (Szklarski, 2002:1).  

6 Metod 

Framställningen i det kapitlet omfattar valet av forskningsdesign 
samt studiens genomförande och analysförfarande i enighet med 
fenomenologin.   

6.1 Forskningsdesign 

Mitt arbetssätt har följt ”upptäcktens väg”, ett induktivt 
arbetssätt, vilket är karakteristiskt för kvalitativ forskning. Även 
om den kvalitativa metoden erbjuder en mängd olika alternativ 
kan den visa upp en enhetlig tanketradition.  
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Jag har genomfört öppna intervjuer med fem personer, där min 
inledande fråga var Hur är det att arbeta med inhyrd personal? 
Anledningen till att ha öppna intervjuer var att förmå 
respondenterna att verkligen berätta sina innersta upplevelser 
utan att jag som forskare påverkade. Min roll i samtalet blev att 
lyssna och försöka uppmuntra till att berätta mer om det de 
tyckte var viktigt. Detta ömsesidiga utbyte karakteriserar en 
kvalitativ intervju, som jag använt mig av. Min grundinställning 
inför varje intervjusamtal var att hålla det på en vardaglig nivå, 
nästan som när man pratar med en vän. Anledningen till detta 
var att det avdramatiserade intervjusituationen och 
respondenterna blev mer bekväma att dela med sig av sina 
innersta upplevelser (Neuman, 2011:449–450).  

Då intervjun var öppen präglades mina frågor av att vara 
beskrivande. I början av samtalet bad jag respondenten beskriva 
hur arbetsdagen är, vilka arbetsuppgifter som ingår för att senare 
övergå till att få beskrivningar om personerna på arbetsplatsen. 
Syftet med detta var dels att få igång ett samtal som närmar sig 
det fenomen som jag var intresserad av, men även att få 
respondenten att slappna av. Därefter fokuserade jag mycket på 
att fråga om hur de situationerna som respondenten beskrev 
upplevdes (Neuman, 2011:453).  

Något som även hade betydelse för min studie var frågan om 
respondenternas beskrivningar gick att lita på. Det viktiga var ju 
att det som beskrevs skulle skildra det fenomen jag var ute efter, 
dvs. mötet med den inhyrda personalen (Kvale & Brinkmann, 
2009:264). Den öppna intervjun har varit ett steg till att få giltiga 
beskrivningar. Det som sedan blev giltig data var därmed deras 
mening av upplevelsen av fenomenet. 

Den inledande kontakten med deltagarna gjordes per telefon. Två 
av studiens respondenter var bekanta för mig och resterande var 
bekantas bekanta. Platsen för intervjun bestämdes av 
respondenterna, det utifrån var det skulle vara bekvämast för 
dem. Majoriteten av intervjuerna var i deras hem, i annat fall ägde 
intervjun rum i ett grupprum på Mälardalens högskola. 
Intervjuerna varade i ca 30-40 minuter. Ett missiv brev skickades 
ut med avsikt att informera om syftet med min studie och för att 
ge mina kontaktuppgifter, se bilaga 1.  
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6.2 Urval  

I enighet med fenomenologin har jag försökt söka mig till en 
variation i mitt material (Moustakas, 1994:107; Patton, 
2002:230). Bara en empirisk variation möjliggör en djupare grund 
för det undersökta fenomenet. Strävan efter variation har lett till 
ett strategiskt urval av fem respondenter. Följande två krav har 
tagits i beaktning: 

1. Samtliga respondenter är personer med långa 
erfarenheter av fenomenet, dvs. de har i sin konkreta 
arbetsvardag arbetat vid flera tillfällen med inhyrd personal. 

2.  Respondenterna arbetar inom olika branscher med ett 
förenande drag att i samtliga branscher inhyrning är en väl 
accepterad verksamhetsstrategi.   

6.3 Presentation av respondenterna 
 
Anna är i 25 års ålder och arbetar på en förskola sedan 5 år 
tillbaka. 
Bo är i 40 års ålder och arbetar på en byggfirma sedan 10 år 
tillbaka. 
Janne är i 40 års ålder och arbetar på ett servicehus sedan 7 år 
tillbaka. 
Lisa är i 40 års ålder och arbetade i ett skolkök under en lång tid. 
Marianne är i 35 års ålder och arbetar för ett städbolag sedan 5 
år tillbaka. 

6.4 Etiska överväganden   

Studiens etiska överväganden grundar sig i Vetenskapsrådets 
forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. De fyra krav som ställs på 
forskare är information, nyttjande, samtycke och konfidentialitet 
har jag följt genom hela arbetet. Innan intervjun startade 
berättade jag åter om min studie och vad studiens syfte var och 
att deltagande var frivilligt. Efter att jag även fått samtycke till att 
få spela in intervjun försäkrade jag respondenterna om att det 
inspelade endast skulle användas och lyssnas av mig och att det 
senare skulle raderas. Jag berättade även att allt var 
konfidentiellt, vilket innebär att alla respondenterna förblir 
anonyma. De ändras istället till figurerade namn. (Kvale & 
Brinkmann, 2009:92; Vetenskapsrådet, 2010).  
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6.5 Fenomenologisk metod 

Den modell av analysförfarande jag följt är den som Amadeo 
Giorgi presenterar (Wertz, 2005:169–170). Den består i ett antal 
steg som forskaren går igenom efter att ha samlat på sig det 
empiriska materialet. Enligt Giorgi ska därefter det transkriberade 
intervjumaterialet analyseras i olika steg. Steg ett går ut på att 
läsa igenom hela materialet för att få en helhetskänsla. Andra 
steget består av att dela in materialet i olika meningsenheter som 
har det aktuella fenomenet i centrum. Steg tre innebär att 
respondentens vardagliga språk översätts till ett mer akademiskt 
språk, i mitt fall med socialpsykologiska begrepp. I detta steg 
reflekterar forskaren fenomenologiskt och har till uppgift att 
beskriva fenomenets fenomenologiska struktur. I det fjärde steget 
sammanförs meningsenheterna som transformerats till att visa 
fenomenets struktur. Detta ska göras individuellt för alla 
intervjuer för att därefter i nästa steg föra samman alla 
intervjuers individuella struktur till en gemensam struktur av 
fenomenet (Karlsson, 1999:331–332; Giorgi, 2009:128–137).  

6.6 Studiens analysförfarande 

Analysgenomförande av mitt datamaterial har skett i olika steg i 
enighet med Giorgis modell.  

Första steg 

I ett första steg gjordes noggranna läsningar av alla 
transkriberade intervjuer. Först av allt har jag strävat efter att få 
en preliminär uppfattning av allt transkriberat material, dvs. få en 
uppfattning om upplevelsebeskrivningen av fenomenet för var och 
en av respondenterna. En känsla för helheten har krävts därmed 
för att få en komplett bild. Inför detta har jag, enligt Giorgi, 
strävat efter att inta den fenomenologiska reduktionen som 
attityd. Detta gjordes för att öka min öppenhet för saker som de 
visar sig för mig som forskare. Denna reduktion särskiljer 
fenomenologin från andra kvalitativa metoder. Detta eftersom 
helhetsläsningen görs samtidigt som en känslighet för 
meningsändringar som deltagarna gör i sina beskrivningar 
(Giorgi, 2009:128-129). 

Nedan följer ett utdrag ur en av intervjuerna som kan illustrera 
hur min analys har gått till i enighet med deskriptiva 
fenomenologiska metoden. I det utdraget berättar en av 
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respondenterna av sin erfarenhet av att möta och arbeta med 
vikarie:  

/…. / det är ingen idé för det går åt så mycket tid och energi bara 
för att visa vad du ska göra och hur du ska göra. Och vissa är så 
trögfattade, att frågar inte ens vad de ska göra. De går och sätter 
sig i soffan. Då känner jag, då gör jag jobbet åt dig /…/ asså det 
har ju varit så vissa gånger att man har varit själv. Och får man en 
vikarie som är... asså det finns skillnad på vikarie och vikarie. 
Vissa är ju så att bara de kommer in så ser man att det här är 
någon som vill jobba /…/ Liksom va skönt, man kan slappna av 
och dom kan ta mer ansvar. Men sen så finns dom vikarier som 
bara kommer in och säger hej... bryr sig inte om barnen utan går 
och sätter sig i soffan. Och då känner man, OK ska jag behöva lära 
dig… alltså det kommer inte att funka. Då är det bättre att...”Sitt 
här så går jag och byter blöja”/…./ Om en vikarie kommer första 
dag, en vikarie ska inte gå och lägga barnen första dagen. De 
känner inte varann... byta blöja ska de inte heller. (Anna) 

Andra steg 

Efter att jag har fått en känsla för hela datamaterialet fokuserade 
jag mig därmed på att avgränsa de meningsenheter som visade 
sig och var av betydelse för det fenomen jag studerar. 
Avgränsningen har inte gjorts utifrån dess grammatiska betydelse 
utan utifrån var i texten har det skett ett meningsskifte. 
Avgränsningen av meningsenheterna givetvis har varit beroende 
av mig som forskare och en annan kanske skulle ha valt andra. I 
vissa fall har meningsenheterna varit endast en mening i andra 
fall har flera meningar burit på ett meningsinnehåll. 
Meningsenheterna i sig har inte varit av någon teoretisk betydelse 
utan av praktisk så att jag kunnat hantera datamaterialet samt 
även för att andra ska kunna hitta i beskrivningen och begrunda 
ifall jag som forskare har omvandlat dem på ett trovärdigt sätt 
(Giorgi, 2009:129–130). Vägledande fråga som jag i det steget av 
analysen ställt till materialet har varit: Vad sägs i materialet? 

 
Naturligt avgränsbara betydelseenheter (vad sägs) 

Meningsenhet 1: /…/Vissa är så trögfattade, att fråga inte ens vad 
de ska göra. De går och sätter sig i soffan. 

Meningsenhet 2: /…/ Då känner jag, då gör jag jobbet åt dig 

Meningsenhet 3: /…/en vikarie ska inte gå och lägga barnen 
första dagen 
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Meningsenhet 4: /…/man kan slappna av och dom kan ta mer 
ansvar. 

Tredje steg 

Så med den fenomenologiska reduktionen medvetandet fortsatte 
jag analysen. Beskrivningar som deltagarna uttryckt är utifrån 
deras naturliga inställning. Ett vidare arbete med dessa 
beskrivningar har jag försökt att omvandla dessa till en annan 
nivå och till ett mer disciplinärt språk. Jag begrundar med andra 
ord vad som sägs och vad meningen är med det som sägs. Det är 
ingen tolkning i sig utan det är alltid utifrån vad som har sagt av 
deltagarna så som jag har uppfattat det. I denna del av analysen 
har jag använt mig av den fenomenologiska proceduren som 
kallas fri föreställd variation. Detta innebär, som beskrivet ovan, 
att en meningsenhet föreställs utifrån olika aspekter för att hitta 
gränserna för vad det är och inte är. Syftet var att hitta den 
underliggande meningen. Underförstått var denna del av analysen 
den som tog mest tid och ställde mest krav på mig som forskare 
att vara kreativ (Giorgi, 2009:130-132).  

Vägledande fråga i det steget av analysen har varit Vad menas 
här? Nedan visas hur det gått till: 

Den underliggande meningen 1: den inhyrde gör inte ett lika bra 
arbete som den ordinarie personalen, vissa är inte kapabla att 
utföra arbetet på ett förväntat sätt 

Den underliggande meningen 2: Det känns jobbigt att tvingas till 
att utföra deras jobb.  

Den underliggande meningen 3: Den inhyrde känner inte till 
rutinerna som vi övriga gör.   

Den underliggande meningen 4: Det önskas att den inhyrde ta 
mer eget ansvar och uppvisar självständighet i vad som behöver 
göras  

Fjärde steg 

Efter det förde jag samman de meningsenheter som kunde ses 
höra ihop. När jag hittat gränserna från det meningsenheterna 
lämnat bidrog dessa till att upptäcka den konstanta struktur som 
formar fenomenet mötet med inhyrd personal på arbetsplatsen. 
Dock sågs inte denna som någon självklarhet utan jag gick 
tillbaka till hela datamaterialet från intervjun och testades. 
Anledningen var att se om den invarianta meningen som jag fått 
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från delarna verkligen överensstämde med helheten (Giorgi, 
2009:133). Detta gjordes på alla fem transkriberade 
datamaterialen var för sig.  

Femte steg 

Sista steget i analysgenomfarande gick ut på att föra samman alla 
fem analyser till en. Detta gjorde att jag kunde lyfta fram de 
gemensamma elementen, dvs. det invarianta, det som inte 
varierar för upplevelsen av fenomenet mötet med den inhyrde på 
arbetsplatsen. Med andra ord letade jag efter alla de fem 
individuella analysernas gemensamma nämnare. Detta blev den 
generella strukturen av fenomenet och därmed fenomenets kärna 
(Giorgi, 2009:137). I detta sista steg har jag dock inte följt Giorgis 
modell exakt, detta med tanke på att mitt syfte även är att förstå 
fenomenet. Det jag har gjort är att med inspiration av Heidegger, 
som menar att ett fenomens mening och betydelse formas av 
människans erfarenhet och tolkning (Stoehrel, 2008:45). Jag har 
därmed gått vidare och tillbaka till litteratur i detta skede. Detta 
för att med den nya kunskapen kunna vidga perspektivet på hur 
mötet, såsom det erfars av studiens respondenter, och hur det 
kan förstås. Jag har därmed inspirerats av den bilden av 
främlingen, i en sociologisk form, som har tecknats av Georg 
Simmel, Alfred Schütz, Anthony Giddens och Zygmunt Bauman. 

7 Resultat 
 
Resultatet som presenteras i denna studie är grundat på fem 
intervjuer gjorda på ordinarie personal från fem olika 
arbetsplatser. Respondenternas utsagor om deras upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta med inhyrd personal har bidragit till att 
beskriva och förstå fenomenet mötet med inhyrd personal på 
arbetsplatsen. Nedan visas den situerade strukturen av 
fenomenet från varje respondent för att därefter visa den generella 
meningsstrukturen som karakteriserar fenomenet. 

7.1 Den situerade strukturen av fenomenet för 
Anna 

Att arbeta med inhyrd personal upplevs många gånger som jobbig 
och som en besvikelse. Detta på grund av att det för det mesta är 
ny och okänd inhyrd personal som kommer. När en inhyrd 
kommer till arbetsplatsen krävs mycket tid åt att visa runt, vilket 
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upplevs vara stressande. Konsekvensen blir att den inhyrdes 
närvaro känns problematiskt och något som delvis blir negativt 
för verksamheten. Det negativa ses vara att ordningen och 
rutinerna blir rubbade. Denna stress kan öka ifall den inhyrde 
inte tar det initiativ till att arbeta som eftersöks av min 
respondent. Situationen upplevs till slut vara ohållbar. Många 
gånger kan relationen med den inhyrde stundtals vara 
påfrestande men trots det måste en god min hållas. Den inhyrde 
kan trots allt välja att inte jobba där mer, vilket skulle göra 
arbetssituationen svårare. Det blir som talspråket säger: Man kan 
inte leva med dem eller utan dem. Det upplevs därför vara lättare 
att låta den inhyrd vara och inte ta konflikten. Samtidigt finns en 
upplevelse att den inhyrde inte ska göra vissa saker. Med en 
okänd inhyrd personal går det inte att på förhand veta vad det är 
för en person vilket leder till en brist på förtroende till den 
inhyrde. Den inhyrde ses inte vara kapabel till att ge den 
tryggheten som barnen behöver. Arbetsuppgifter som håller den 
inhyrde borta från barnen, såsom duka borden eller disk, blir 
därför den inhyrdes givna arbetsuppgifter. Denna uppdelning av 
arbetsuppgifter upplevs vara oundvikligt men enbart under en 
kort tid. Allteftersom den inhyrde blir mer bekant ges även mer 
ansvar, något som den ordinarie personalen eftersträvar. 

7.2 Den situerade strukturen av fenomenet för 
Bo 

Att arbeta med en inhyrd upplevs som en frustration, eftersom 
pga. brist av erfarenhet blir de tidskrävande. Bristen på 
erfarenheten den inhyrde har resulterar i att arbetet för det mesta 
måste kompletteras av den ordinarie personalen. Detta blir även 
en kostnadsfråga då tiden kunde ha använts till annat jobb. Ett 
återkommande problem med de inhyrda är även att de helst tar 
anvisningar från arbetsledaren istället för personalen på plats. 
Något som ses som ett sätt att hålla ryggen fri. Det upplevs som 
frustrerande att de inhyrda inte vågar ta egna initiativ. Även här 
blir resultatet att arbetet måste göras om då vissa ändringar 
måste göras på plats. En annan konsekvens är att arbetet känns 
otryggt när en inhyrd är med i arbetslaget. Då det är höga höjder i 
arbetet krävs det mycket kunskap om vad som ska göras och av 
vem. Detta är något som den inhyrde inte kan eller får göra. 
Oftast finns det fall där inhyrda inte har modet att klättra upp 
högt och då bidrar det till mer arbete och ansvar för 
respondenten. Arbetsuppgifter som de inhyrda får blir då istället 
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de lättare grovjobben. Något som ej verkar uppskattas av de 
inhyrda då min respondent upplever sig vara tvungen att tjata på 
dem att göra arbetsuppgifterna. I de fall då den inhyrda 
personalen har mycket erfarenhet ses de som en annan i 
arbetslaget. 

7.3 Den situerade strukturen av fenomenet för 
Janne 

Innan det tas in en inhyrd personal frågas den ordinarie 
personalen först ifall denne kan ställa upp och jobba extra. 
Bortsett från det upplevs för respondenten vara positivt att arbeta 
med inhyrd personal. I många fall ses den inhyrde personalen 
som en i arbetslaget. En bidragande faktor till detta är att den 
inhyrde har genomgått en introduktion, något som är nödvändigt 
och ett krav. I annat fall skulle den inhyrde inte kunna göra 
jobbet eller ges något ansvar. Under introduktionen följer den 
inhyrde med den ordinarie personalen under en vecka. I början 
ges lite lättare arbetsuppgifter då den inhyrde är obekant, men 
allteftersom ges mer ansvar. På detta sätt lär sig den inhyrde, 
under kontroll av den ordinarie personalen, hur arbetet ska 
göras. När den ordinarie personalen märker att den inhyrde inte 
tar tillräckligt med initiativ får den inhyrde en tillsägelse. 
Introduktionen ger även tillfälle för den ordinarie personalen att 
lära känna den inhyrde mer. När introduktionen är klar upplevs 
det inte som något problem att ge den inhyrde personalen lika 
mycket ansvar som den ordinarie personalen. De inhyrda som 
visar mycket initiativ blir mer efterfrågade när det finns jobb, 
något som klargörs redan under introduktionen. Vilket innebär 
att det ställs höga krav på den inhyrda redan från början.  

7.4 Den situerade strukturen av fenomenet för 
Lisa 
 
Att ta in inhyrda var ett nödvändigt ont beskrev min respondent. 
En viktig sak var att få en känsla för den inhyrde när de möttes 
för den första gången. Genom att fråga lite saker om den inhyrdes 
erfarenhet av arbetet blev organisationen av arbetsdagen lättare. 
Dock så upplevdes det skapa en onaturlig och stel stämning på 
arbetsplatsen. Detta då det inte upplevs naturligt att behöva säga 
till en annan person vad den ska göra. Ordningen som den 
ordinarie personalen byggt upp hotades då den inhyrde kom in. I 



28 
 

många fall upplevdes den inhyrde vara oengagerad och lat. Detta 
ifall saker som ansågs vara uppenbara inte gjordes. Det blev även 
frustrerande att den inhyrde inte kunde hålla det tempo som min 
respondent hade. I ett fall valde till och med min resppndent att 
inte ta in någon ny utan valde hellre att göra allt själv. Mycket för 
att den inhyrde inte upplevdes vara till någon hjälp. I de fall då 
den inhyrde kommer in i arbetsplatsen och inte har någon 
erfarenhet krävdes det mycket tid att visa runt. Den tid som går 
åt till att förklara för den inhyrde tas från tid som skulle ha 
använts till andra uppgifter som då får skjutas upp. Det blev som 
ringar på vattnet då konsekvensen blev att inte bara den 
arbetsdagen, då den inhyrde var där, blev stressfylld utan även 
dagarna efter. Detta eftersom de andra arbetsuppgifterna inte 
kunde ignoreras. Även om arbetsuppgifterna i sig kunde upplevas 
vara enkla var den inhyrde tvungen att få en förklaring hur de 
ska utföras. I annat fall skulle det ta för lång tid. Men trots denna 
genomgång fanns det en misstro till att den inhyrde kunde göra 
jobbet, vilket medförde att min respondent tog sig an flera 
arbetsuppgifter än vanligt. Bristen på förtroende till den inhyrde 
resulterade i att min respondent fick prioritera bort vissa saker 
och verksamheten upplevdes bli sämre. Denna avsaknad på 
erfarenhet skapade även en säkerhetsfråga. Tidsbrist gjorde dock 
att inte allt hanns förklara vilket orsakade att den inhyrde inte 
fick göra vissa saker. Detta i sin tur gav ett dåligt samvete.  
 

7.5 Den situerade strukturen av fenomenet för 
Marianne 
Det som framförallt präglar arbetet med den inhyrde är att min 
respondent, trots att de är beroende av inhyrda, upplever 
oordning och kaos. Då de fått en instruktion om vad som ska 
göras kan de inhyrda lätt strunta i att följa de arbetsrutiner som 
finns. Vilket medför att vissa saker inte blir gjorda. För att 
försäkra sig om att de inhyrda gör rätt känns det som att de 
måste visas vad som ska göras. Detta tillsammans med bristande 
ansvarskänsla hos de inhyrde gör att det blir mer arbete för min 
respondent. Stressen tilltar då det är hon som får ta emot 
klagomålen av arbetsgivaren. I mötet med den inhyrde upplevs 
allt onaturligt och jobbigt. Det känns inte som att de inhyrda vill 
ta till sig det som instrueras och krävs av jobbet. Upplevelsen blir 
ofta att de inhyrda visar upp en nonchalant attityd. Detta trots att 
de inte tar något initiativ förrän de blir tillsagda. 
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Kommunikationen upplevs då vara omöjlig. På arbetsplatsen 
håller sig den ordinarie personalen och den inhyrda personalen 
på skilda håll. Min respondent beskriver ett slags ”vi och dom” då 
synen på de inhyrda karakteriseras av att de upplevs vara latare 
än de ordinarie. Vilket i sin tur gör att det hyses en misstro mot 
dem. De kan helt enkelt inte göra jobbet lika bra som min 
respondent. 

7.6 Vad konstituerar mötet med inhyrd personal 
– en generell struktur av fenomenet 

De innebörder som har gestaltat sig för mig och gjort det möjlig 
att tala om fenomenet att möta inhyrd personal på arbetsplatsen 
är: att vara otillräcklig, hot mot ordningen, en tillgjord relation och 
att underordna den inhyrde. 

Figur 1: Generella drag som kännetecknar fenomenet 

Klustren på fenomenets variation Fenomenets konstituenter som visar 
den innersta meningen 

 
Tiden räcker inte till 

 
Arbetsbördan blir större 

 
Arbetet försämras 

 

 
Att vara otillräcklig 

 
Misstro på den inhyrde 

 
Nära men inte för nära 

 
Vi och Dom 

 

 
Hot mot ordningen 

 
Tillgjord relation till den inhyrde 

 
Måste kontrollera någon annan 

 

 
En tillgjord relation 

 

 
Krav på introduktion om det rätta 

sättet 
 

Med erfarenhet och kunskap om 
jobbet blir relationen till den 

inhyrde lättare 
 

  
Att underordna den inhyrde 
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Att vara otillräcklig  

 
Den inhyrda personalens brist på erfarenhet och kunskap om 
arbetsplatsens verksamhet innebär i många fall en känsla av 
besvikelse och stress för den ordinarie personalen. Att arbeta med 
inhyrd personal innebär att mycket av tiden går åt till att visa 
runt och förklara för den inhyrde vad som ska göras och vart.  
Medvetenheten om att den tiden behövs för andra saker i 
verksamheten gör att arbetssituationen blir stressfylld. De 
bortprioriterade arbetsuppgifterna skjuts upp till framtiden eller 
görs helt enkelt inte alls. Lisa beskriver: 

 
Man skulle ju liksom göra matsedlar och det finns ju...ja...då fick 
man kanske skjuta. En sån dag när man har vikarie då får man 
liksom skjuta på saker. (Lisa) 

 
Oftast upplevs den inhyrdes okunskap om verksamheten som en 
bromskloss och frustrationen leder till en stressig situation. 
Känslan av att vara den enda som kan göra jobbet gör att den 
ordinarie försöker göra allt. Bo säger:  
 

Och så går det åt skogen och så får jag mer att göra..ja...dubbelt 
arbete. Ibland trippelt..ibland fyrdubbelt (Bo) 
 

En annan respondent ser besviket hur verksamheten försämras 
när många nya inhyrda kommer in. Vid varje tillfälle är den 
inhyrde tvungen att visas runt vilket tar tid från annat. Att vara 
den som får arbeta med den inhyrde innebär att få hela ansvaret 
för verksamheten. Omöjligheten att ensam hålla uppe den 
standard som etablerats på arbetsplatsen gör att det blir 
frustrerande. Detta beskriver Anna som: 
 

Katastrof! Då blir det barnpassning. /.../ När man får in olika 
vikarier..då blir det..vad ska man säga..kvaliteten i förskolan blir 
försämrad. /.../..det blir ingen tid över till barnen, så ska det inte 
behöva vara (Anna) 

 
Då det finns en tredje part som påverkas av att standarden 
försämras blir besvikelsen större. Dels en besvikelse på sig själv, 
att man inte klarat av arbetet, men även att tredje part påverkas 
av att en inhyrd personal kommer in. Något som alla arbetar hårt 
för att mildra. Marianne säger: 
 

Det kommer ofta folk som ”Ja jag har inte fått städat på 
matrummet, ingen har torkat upp soporna på flera dar”.....Nej men 
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då har inte hon blivit visad det...hon visste nog inte om 
det../…/..ofta får man ju rätta till i alla fall (Marianne) 

 

Hot mot ordningen 

Den inhyrde personalen representerar ofta ett hot mot ordningen. 
Ordningen representerar en trygghet för deltagarna och är något 
som upplevs vara viktigt att följa. Lisa säger: 
 

…kommer det in nya så bryts ens vanor på något vis../…/..ja det 
är ju ett schema som måste följas (Lisa) 

 
Då den inhyrda personalen är ny och okänd går det inte på 
förhand att veta vilka arbetsuppgifter som kan delas ut. En 
respondent berättar hur ansträngande det är att de flesta inhyrda 
inte har den erfarenhet och kunskap som krävs.  
 

Ja det är beroende på deras erfarenhet. Alltså en del kan man ju 
inte skicka upp på en ställning överhuvudtaget. För dom skriker 
nästan på hjälp… (Bo) 

 
Att arbeta med en inhyrd personal präglas ofta av att det är att 
arbeta med någon som inte vet hur arbetet ska genomföras. 
Genom att en ny person kommer in på arbetsplatsen och inte vet 
hur saker och ting ska göras medför det att de vanliga rutinerna 
måste ändras. Deltagarna beskriver olika sätt att hantera denna 
förändring av ordningen. 
 
De inhyrda är några som inte anses vara en del av den ordning 
som inrättats. När den inhyrda personalen inte anses engagera 
sig tillräckligt i arbetet ses de som oengagerade och lata. För att 
bibehålla ordning och kontroll ses det därför som en 
nödvändighet av den ordinarie personalen att inte släppa in den 
inhyrda, utan hålls på avstånd. Anna förklarar: 
 

Nej hon ville bara ha pengar, hon ville inte jobba. /…/Om det är 
någon person som kommer, som inte har det intresset av att vara 
där. Då har jag svårt att släppa taget (Anna) 

 

Anna beskriver hur jobbigt det är att arbeta med någon som inte 
ser arbetet lika viktigt som hon. Vilket ses som en viktig 
förutsättning för att kunna arbeta tillsammans. Osäkerheten gör 
det svårt att lita på att den inhyrde personalen. Genom att ge 
mindre ansvar och kontroll lindras hotet mot ordningen.  
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…en vikarie ska inte gå och lägga barnen första dagen…inte byta 
blöja heller.. (Anna)  

 
I de fall då den inhyrda personalen inte anses engagera sig blir 
misstron och avståndet större. Något som Marianne tycker:  
 

Vi har ju en lista på vagnen där det står allting som ska göras men 
det är upp till var och en. Det har ju hjälp att de kan läsa sig till. 
Att toaletterna är varje dag. Dom kan ju skärpa sig om man vill 
(Marianne)  

 
Ett annat sätt att bibehålla ordningen är att hålla den inhyrde 
nära. Genom att den inhyrde personalen får arbeta med någon 
ordinarie ökar även kontrollen på hur den inhyrde arbetar.  
 

Om det kommer en ny vikarie måste han eller hon jobba som 
introduktion, kanske en vecka…/…/…annars klarar de inte 
jobbet../…/..jag har mitt schema och hon måste ha samma schema 
som jag (Janne) 

 
Janne beskriver hur den inhyrda personalen får följa med den 
ordinarie och därigenom får lära sig hur arbetet ska göras. Utan 
denna introduktion skulle inte den inhyrda personalen kunna 
göra arbetet.  

En tillgjord relation 

Arbetet med inhyrd personal ställer krav på deltagarna att de ska 
ta en annan roll. I vanliga fall skulle deltagarna tillsammans med 
sina ordinarie arbetskollegor ta sin vanliga arbetsroll som formats 
under en lång tid. Effekten av denna relation till sina 
arbetskollegor blir att alla vet vad som ska göras under 
arbetsdagen. Denna naturliga arbetsroll förändras i mötet med 
den inhyrda. Genom att ständigt behöva kontrollera och dirigera 
vad som ska göras upplevs det som att deltagarna inte är sig 
själva. Bo beskriver det som att: 
 

..känner mig som Indiana Jones med piskan hela tiden (Bo) 

 

Det kan uppstå känslor av att man är präktig eller som en 
besserwisser, vilket en respondent inte vill identifiera sig som. 
Dock så ses det som oundvikligt att vara den som säger till hur 
saker och ting ska göras. I många fall upplever respondenterna 
att det är svårt att prata med de inhyrda då de ofta bemöts med 
en tråkig attityd. Marianne förklarar: 
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Dom vill inte att man ska säga till dom att ”nej men du ska ha en 
rosa trasa till toaletten inte den blåa”. Då blir det så här att ”skit i 
det du jag gör vad jag vill” (Marianne) 

 
Situationen kan stundtals verka ohållbar därför även om 
respondenterna vill uppehålla standarden och ordningen går det 
inte att vara alltför petig. Det finns alltid en insikt att en inhyrd 
kan välja att inte komma tillbaka om de tycker att den ordinarie 
personalen har varit för otrevlig. Anna säger: 
 

Ja så hur man än gör så blir det ju fel! Säger man ifrån, då vill man 
inte gå tillbaka…då får vi dålig asså.. rykte. Där vill man inte jobba, 
för där är dom så himla griniga och bestämda. Säger vi inte ifrån, 
då är det vi som får ta det (Anna) 

 
Framförallt blir relationen till den inhyrda personalen stelare ju 
mer okänd den inhyrda är. Lisa beskriver skillnaden mellan att 
arbeta med en känd och en okänd inhyrd:  
 

Men det blev på ett sätt…med henne kunde jag liksom ” nu ska du 
göra det här och nu ska du skynda dig lite eller..för henne kände 
jag ju. Mot en som är helt okänd då så känner jag att jag inte kan 
vara på det sättet (Lisa) 

 

Bristen på engagemang som den inhyrda personalen uppvisar 
förstärker denna känsla på en stel och onaturlig relation. 
Förväntningen som finns på inhyrd personal är att de ska vara ett 
komplement till arbetslaget och att underlätta. Janne menar:  

 
Ja annars tittar dom bara på och det är inte bra. Och om man inte 
förklara för dom då ska dom aldrig lära sig (Janne) 

 
Om denna förväntning inte uppfylls blir den inhyrda till någon 
som är svår att arbeta med. Denna onaturliga relation ses även 
som ett bakslag. En respondent beskriver att ansatser till att 
möta den inhyrda personalen görs, i syfte att förbättra relationen. 
Men om inte den inhyrda möts halva vägen blir det en omöjlighet.  
 
En annan respondent beskriver hur användning av inhyrd 
personal har upplevts vara ett sätt för företaget att göra sig av 
med ordinarie personal. Detta kan bidra till en osäker 
anställningssituation vilket innebär att det finns en möjlighet att 
även respondentens ställning är utbytbar.  
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Att underordna den inhyrde 

Många av de problem som respondenterna beskriver i mötet med 
inhyrd personal på arbetsplatsen grundar sig i att de inte har den 
erfarenhet och kunskap som anses krävas för att ett bra arbete 
ska kunna göras. Ofta ses den snabbaste vägen till ett bra arbete 
att göra den inhyrda till en av arbetslaget. Det finns inte tid och 
utrymme till att lära känna den inhyrda personalen och vilken 
annan slags kunskap de kan ha. Resultatet blir att den inhyrde 
blir någon som måste anpassa sig till arbetssituationen och till 
deltagarna. Den kunskap och erfarenhet som eftersöks är endast 
den som kan anses passa till just den arbetsplatsen. Lisa 
förklarar: 
 

Ja man presenterar sig väl och så frågar man om …ja har du jobbat 
i kök förut och liksom, bara för att få ett hum om (Lisa) 

 
Respondenterna beskriver på olika sätt att det arbetssätt som är 
utarbetat på just deras arbetsplats är det som föredras. Även om 
det finns en insikt om att det kan göras på flera sätt anses det 
vara bättre om den inhyrde kunde göra som deltagarna alltid 
gjort. Janne säger: 
 

Jag säger till dom…eftersom du ska jobba här lite grann som 
timanställd eller nånting så måste du jobba som oss. Bädda 
sängen, duscha dom, allt som vi gör (Janne) 

 
Det kan ses att det finns ett behov av att göra den inhyrda 
personalen till en del av sitt arbetslag. Om den inhyrda 
personalen kan anpassa sig till det som krävs och ta eget initiativ 
upplevs det som en lättnad. Med andra ord om den inhyrda kan 
vara som den frånvarande kollegan är det bra. 
 

Det ska vara vi. När vi får en vikarie så försöker vi förstås att det 
ska vara en av oss. Ska vara en i teamet (Anna)  

 

Här visar Anna att det finns en önskan att den inhyrda 
personalen ska vara en i arbetslaget. Genom att den inhyrda blir 
en del av arbetslaget är förhoppningen att den inhyrda ska känna 
sig mer motiverad att göra ett bra arbete. Något som underlättar 
arbetsbördan för den ordinarie personalen, menar Marianne: 
 

Men det är nog bättre om de skulle få..ja ”nu ska du få ha posten i 
tre års tid”, då känner man ansvar, ”det här är mitt ställe”. Det är 
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skillnad än att bara gå in och göra jobb i några dagar när nån är 
sjuk. För då liksom är det hattigt, hafs, hafs, hafs. (Marianne) 

 

7.7 Sammanfattning av resultatet 
 

Mötet med inhyrd personal så som det erfars är att det finns en 
känsla av att tiden inte räcker till. Tiden som skulle ha använts 
till de ordinarie arbetsuppgifterna försvinner därför den inhyrde 
måste introduceras till arbetsplatsen. Detta faktum ger ringar på 
vattnet och leder till att arbetsbördan blir större för den ordinarie 
personalen. Stressen som kommer utav att försöka hinna med allt 
ökar i takt med att det finns en insikt om att det faktiskt är 
omöjligt. En försämring av verksamheten blir ett faktum vilket ger 
en känsla av att vara otillräcklig. 
  
Genom att ordningen och de vanliga rutinerna förändras, då 
inhyrd personal kommer, blir mötet med inhyrd personal en 
omställning för deltagarna. Det kan hanteras på två sätt. För det 
första innebär det att den inhyrda personalen hålls på avstånd. 
Den inhyrda personalen ges inte det fulla ansvar som kommer 
med arbetsuppgifterna. Mötet präglas av att inte kunna släppa 
kontrollen på arbetet och ordningen. Denna kontroll kan i sin tur 
kopplas till det andra sättet att hantera mötet med inhyrd 
personal på arbetsplatsen. Mycket energi läggs som sagt ner på 
att bibehålla ordningen på arbetsplatsen och därmed behövs den 
inhyrda även kontrolleras. Om den inhyrda personalen inte 
upplevs kunna följa ordningen blir denne ett hot mot ordningen.  
 
Konsekvensen blir att relationen mellan den inhyrda personalen 
och den ordinarie upplevs vara en tillgjord relation av deltagarna. 
Behovet av att kontrollera någon annan på arbetsplatsen ger en 
känsla av att inte kunna vara sig själv. Relationen präglas i 
många fall av att den blir stel då de inhyrda inte verkar vilja ta till 
sig instruktioner till hur arbetsuppgifterna ska göras. Denna vilja 
att få den inhyrda personalen att följa ordningen visar på att det 
finns en vilja att den inhyrda personalen underordnar sig in i 
arbetslaget som finns på arbetsplatsen. Detta bidrar till att mötet 
med den inhyrda underlättas och även underlättar arbetsdagen 
för deltagarna.    
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8 Diskussion av resultatet i relation 
till tidigare forskning 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå ordinarie 
personals upplevelser och erfarenheter av den inhyrda personalen 

på den egna arbetsplatsen. Min forskningsfråga som har bidragit 
till att uppnå syftet har varit vilka innebörder konstituerar kärnan 
i upplevelsen av mötet med den inhyrda personalen? Jag har 
därmed sökt efter den underliggande meningen av mötet med 
inhyrd personal såsom den erfars och upplevs av den ordinarie 
personalen på den egna arbetsplatsen. Fokus har varit på den 
ordinarie personalens erfarenheter och upplevelser. Detta för att 
den tidigare forskning som jag tagit del av främst visat från den 
inhyrda personalens perspektiv, som visar att många gånger 
upplever den inhyrda personalen arbetssituationen mycket 
svårare än den ordinarie personalen.  Denna svårighet grundar 
sig ofta i att inhyrd personal har en oviss anställning. Vilket bl.a. 
innebär att det är svårt att planera sin framtid på samma sätt 
som ordinarie personal (Bellagh & Isaksson, 1999:18). Den ovissa 
anställningen gör samtidigt att arbetsrelationerna inte har en 
önskad kontinuitet för de inhyrda (Isaksson & Bellagh, 1999:249).  

Jag har därmed undersökt fenomenet från två olika perspektiv, 
initialt från de inhyrdas utifrån den tidigare forskningen. För att 
därefter, med denna studie, fokusera på den ordinarie 
personalens perspektiv. 

I min studies resultat påvisas likväl mötet med inhyrd personal 
vara besvärligt. Mycket av tiden går åt då de inhyrda måste 
introduceras i arbetet samt att etablera en relation till en 
främmande människa. I flera fall upplevs heller inte den inhyrda 
personalen ha kunskap eller erfarenhet om arbetsuppgifterna. 
Arbetsbördan för ordinarie personal ökar därmed för att kunna 
uppehålla den standard som etablerats på arbetsplatsen. Bl.a. 
Kantelius studie pekade på att det finns ett behov av att behålla 
samma inhyrda personal, eftersom det är tidskrävande att 
ständigt lära upp nya (Kantelius, 2010:23).  

Ett möte med inhyrd personal på arbetsplatsen ställer även krav 
på den ordinarie personalen att vara flexibel, likväl som den 
inhyrda personalen måste vara flexibla. Flexibilitetskravet 
uppkommer då ordningen och rutinerna måste göras om, oftast 
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på kort tid. Ansvaret upplevs ligga hos den ordinarie personalen. 
Petersons studie visar att i arbeten som präglas av flexibilitet 
ställs det höga krav på att det ska finnas förtroende mellan 
parterna. I de fall där det inte finns någon tilltro till att den andra 
kollegan fixar jobbet kan konflikter öka (Peterson, 2007:27-30). 
Detta visar sig i resultatet då den inhyrda personalen hålls nära 
men även på avstånd. Denna vi och dom gruppering tar även 
Bäckman upp i sin studie. Där framgår det tydligt att den 
ordinarie personalen helst interagerar med de som är bekanta i 
arbetsgruppen. Vilket gör att den inhyrda personalen inte 
kommer in i gemenskapen (Bäckman, 2008:10). Olofsdotter tar 
bl.a. upp egenskapen social surfing som inhyrd personal ofta 
utvecklar (Olofsdotter, 2008:52). Denna egenskap gör det möjligt 
för den inhyrda personalen att ha en balans mellan att vara 
närvarande på arbetsplatsen samt att ha avstånd till den 
ordinarie personalen.  

En orsak som bl.a. kom upp i min studies resultat som bidrar till 
ett avståndstagande överensstämmer med det som Connelly & 
Gallagher tar upp i sin studie. I de fall där den ordinarie 
personalen märker att ledningen använder inhyrd personal för att 
dra ner på personalkostnader finns det en större ovilja att 
integrera de inhyrda i arbetsgemenskapen (Connelly & Gallagher, 
2004:967-968). Det faktum att ny personal kommer, gör att den 
egna anställningen blir osäker. Detta kan leda till att relationen 
till de inhyrda även blir osäker. 

Bristen på tillit till den inhyrda personalen, att de ska kunna göra 
ett lika bra arbete, gör att de upplevs vara ett hot mot ordningen. 
Den tidigare forskningen visar att relationen mellan ordinarie 
personal och inhyrd personal kan vara präglat av ett mycket 
ojämlikt förhållande. Den inhyrda personalen beskriver ofta en 
känsla av att vara utanför gemenskapen på arbetsplatserna 
(Bellagh & Isaksson, 1999:9-11; Allvin, m.fl., 2003:56; Hanson, 
2004:99-100; Bäckman, 2008:10; Olofsdotter, 2008:50-51). Något 
som även förhindrar att de inhyrda har möjlighet att bidra med 
egna synpunkter (Allvin, m.fl., 2003:23). De ska helt enkelt göra 
som den ordinarie personalen alltid gjort. I resultatet erfars mötet 
med den inhyrda personalen framkalla ett behov av att de inhyrda 
ska anpassa sig till arbetsplatsen. På detta sätt upplevs 
ordningen bibehållas. Genom att de inhyrda ges enkla 
arbetsuppgifter kan de lättare kontrolleras, vilket även Hanson 
tar upp i sin studie om frilansande journalister (Hanson, 
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2004:85). Förutom att ordning och kontroll bibehålls, ses denna 
underordnande även vara ett sätt att göra den inhyrda till en i 
arbetsteamet. Genom att underordna den inhyrda personalen är 
förhoppningen att den inhyrda ska göra ett bra arbete.  

Denna kontroll på att ordning ska följas gör att mötet med den 
inhyrda personalen på arbetsplatsen upplevs bli en onaturlig 
relation. Denna nya arbetsroll som uppkommer i mötet med 
inhyrd personal upplevs ofta som stel och maktfullkomlig. 
Bemötandet som de inhyrda i sin tur ger när de får anvisningar 
upplevs ofta vara otrevlig, vilket förstärker känslan av att 
respondenterna inte vill identifiera sig med den nya rollen. Främst 
blir relationen stel med inhyrd personal som är okänd. Det visar 
sig att när den inhyrda personalen varit på arbetsplatsen ett tag 
blir relationen lättare. Peterson menar att ökat förtroende ökar 
samarbetet på arbetsplatsen (Peterson, 2007:29-30). Vilket kan 
överensstämma med det som uppkommit i denna studies 
resultat.  

I den tidigare forskningen framkommer det ofta att den ordinarie 
personalen upplevs ha all makt (se bl.a. Allvin, m.fl., 2003:23; 
Hanson, 2004:85; Olofsdotter, 2008:16). Detta då all makt vad 
det gäller vilka arbetsuppgifter som gäller och hur dessa ska 
genomföras ligger hos den ordinarie personalen. Att ha all makt 
kan vara synonymt med att allt blir lättare för den personen. 
Något som jag i resultatet sett inte är fallet. När arbetsrelationer 
enbart blir tillfälliga, något som präglar användningen av inhyrd 
personal på arbetsplatser, blir det svårt för alla parter. Den 
tidigare forskningen pekar på att de inhyrda upplever det som 
besvärligt att de inte kommer in i gemenskapen på arbetsplatsen. 
Detta på grund av att de endast är där en kort tid. Samtidigt 
erfars mötet med inhyrd personal av mina respondenter som 
besvärligt eftersom de är okända. Det är både tidskrävande och 
besvärligt att behöva introducera och lära känna en ny personal. 
Arbetsuppgifterna finns ju kvar där och måste genomföras. Trots 
att det finns ett behov av att hålla de inhyrda på ett avstånd ser 
jag i resultatet att det finns en vilja att få den inhyrda personalen 
att bli en i arbetslaget.  
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9 Att mötas på arbetsplatsen – ett 
sätt att förstå 
Utifrån resultatet som jag fått utifrån deltagarnas erfarenheter 
och upplevelser av mötet med inhyrd personal på arbetsplatsen 
ska jag i detta kapitel, utifrån litteratur, söka en djupare 
förståelse av fenomenet. Den litteratur jag kommit att stödja mina 
tolkningar på är tankar från Georg Simmel, Alfred Schütz, 
Anthony Giddens och Zygmunt Bauman. 
 
Det som utmärker sig för mig i resultatet är att den inhyrda 
personalen erfars som främlingar, som inte har den erfarenhet 
och kunskap som krävs på arbetsplatsen. Det är alltid ny 
personal som kommer och det går åt mycket tid åt att 
introducera. Vilket ökar kraven på den ordinarie personalen samt 
gör arbetssituationen förändrad. Även den tidigare forskningen 
som jag tagit del av stödjer dessa tankar. De inhyrda upplever, 
enligt tidigare forskning, ett utanförskap gentemot den ordinarie 
personalen.  
 
Georg Simmel beskriver främlingen som en individ med två 
kännetecken. Dessa kännetecken är motsägelsefulla, där 
främlingen å ena sidan är fast i situationen men samtidigt fri att 
lämna. Simmel kallade främlingen med andra ord för den 
potentiella vandraren (Simmel, 1981:139). Denna potentiella 
vandrare kan kopplas till den inhyrda personalen där de inhyrda 
är kroppsligt närvarande på arbetsplatsen men på grund av sin 
frihet har ett mentalt avstånd till den ordinarie personalen. Detta 
innebär att den inhyrda personalen har en kombination av 
passivitet och engagemang på arbetsplatsen. Konsekvensen blir, 
menar Simmel, att den ordinarie personalen betraktar den 
inhyrda främlingen, inte som en individ utan, utifrån stereotyper 
(ibid. s. 144). Exempelvis beskrevs majoriteten av de inhyrda av 
deltagarna som okunniga och oerfarna. Det nästan förväntades 
att de inhyrda skulle vara på detta vis. Stereotypen av inhyrd 
personal styr därmed förväntningarna som finns på dem. 
Förväntningen att de inte har den erfarenhet eller kunskap som 
krävs gör sedan att den ordinarie personalen agerar därefter. Den 
ordinarie personalen tar helt enkelt på sig mer arbete för att de 
inte tror att den inhyrda personalen kan göra arbetet.  
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Även Schütz definierade främlingen, men skiljer sig från Simmel. 
Främst menade Schütz att främlingen har ett avstånd till den nya 
gruppen endast tillfälligt. Främlingen strävar hela tiden mot att 
bli en medlem i gruppen (Schütz, 1999:219). Under tiden ses dock 
främlingens närvaro av gruppens medlemmar med 
misstänksamhet. Denna misstänksamhet lättar enligt Schütz när 
främlingen accepterat det kulturmönster som gruppen har (ibid. 
s. 225). Om kulturmönstret inte följs kan det uppstå en kris inom 
gruppen. Detta för att kulturmönstret grundar sig på gruppens 
genom tiderna samlade kunskaper. Dessa kunskaper innebär för 
gruppmedlemmarna trygghet och sanning om världen (ibid. s. 
224–225).  
 
Utifrån den ordinarie personalens perspektiv ses det som viktigt 
att den inhyrda personalen utför arbetsuppgifterna på det sätt 
som de alltid gjort. Ordningen som etablerats på arbetsplatsen då 
inte rubbas. Grunden för detta behov av att följa ordningen kan 
utifrån Schütz vara att den står för trygghet. Ordningen kan 
liknas till en färdig bruksanvisning som i sig minskar osäkerheter 
för individerna. Det kan därmed tänkas att när situationen blir 
osäker då inhyrd personal kommer in på arbetsplatsen förstärks 
behovet av att ordningen ska följas. Ordningen är den enda 
tryggheten som den ordinarie personalen har i den osäkra 
situationen.  
 
Giddens talade i detta sammanhang om rutinisering (Giddens, 
1984:60). Den ordinarie personalens ordning och rutiner på 
arbetsplatsen blir till en livsstil som integrerar såväl deras 
personlighet som till reproduktionen av vanorna. Det innebär att 
när rutinerna och vanorna förändras, av en oförmodad anledning, 
brister den trygghet som ordningen är sammankopplad med. 
Giddens menar att en kritisk situation där mycket bli 
oförutsägbart påverkar detta individen inte bara beteendet utan 
även på ett psykiskt plan (ibid. s. 61). Förändringen av 
personligheten i mötet med inhyrda personalen ses yttra sig hos 
deltagarna då de ansåg sig bli mer dominerande. Detta var något 
som inte deltagarna i sig ville identifiera sig med utan det 
upplevdes vara onaturligt.  
 
Ytterligare en sociolog där jag finner inspiration för mina tankar 
är Zygmunt Bauman. Definitionen av främlingen som Bauman 
gör grundar sig mycket på Simmels definition. Bauman fokuserar 
dock mer på de reaktioner som främlingen frambringar hos 
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gruppmedlemmarna. Bauman menade att då främlingen ses som 
någon som är med men ändå inte, kan det skapa förvirring och 
ångest hos gruppmedlemmarna. Reaktionen är en följd på den 
identitetskris som medlemmarna i gruppen genomgår i mötet med 
främlingen. Identitetskrisen blir ett faktum när 
gruppmedlemmarna inte vet hur de ska förhålla sig till 
främlingen, som antingen kan vara en vän eller ovän (Bauman, 
1991:53-55).  
 
I studiens resultat erfars mötet med den inhyrda med misstro. 
Den inhyrda personalen upplevs inte ha samma känsla för ansvar 
till arbetet och engagera sig inte lika mycket som den ordinarie 
personalen. Detta faktum bidrar därför till att den ordinarie 
personalen hellre håller den inhyrda på avstånd. I kontrast till 
detta kan det ses i studiens resultat att det finns en vilja att 
assimilera den inhyrda. Förklaringen ses dock ligga i att det är ett 
sätt att kontrollera och hålla ordningen.  
 
I ljuset av tidigare forskning från den inhyrda personalens 
perspektiv och denna studie som tar den ordinarie personalens 
perspektiv ser jag att mötet på arbetsplatsen upplevs många 
gånger som svårt från båda parter. Arbetssituation som dessa 
befinner sig i präglas av att den är flexibel vilket många gånger är 
ett ideal i dagens moderna samhälle. För att överleva måste vi 
vara flexibla heter det. Dock så är vi människor beroende av våra 
rutiner och vanor som lägger grunden för vår trygghet i världen, 
vilket kan ses som flexibilitetens baksida. En vidareforskning av 
hur balansen i dessa flexibla arbetsrelationer kan bibehållas är 
därför viktig.  

10 Metoddiskussion 

Med ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv har jag frambringat 
kärnan i hur ordinarie personal upplever mötet med inhyrd 
personal på arbetsplatsen. Ett fenomen får sin betydelse av de 
som erfar och upplever det, med andra ord är människan aktiv till 
att skapa sin livsvärld och göra den betydelsefull. För att erhålla 
kärnan av fenomenet har jag därför till min hjälp haft 
respondenter som generöst delat med sig av sina värdefulla 
erfarenheter och upplevelser av möte med inhyrd personal på 
arbetsplatsen. Respondenterna berättar om sin livsvärld så som 
de förstår den och är därför en viktig del av att förstå ett fenomen 
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(Aakvaag, 2011:81-98). Respondenterna kan därmed ses vara 
medforskare till mig i denna studie.  

Att utföra studien har det krävts ett öppet förhållningssätt och 
objektivitet av mig. Dock inser jag att min strävan till att försöka 
ha en helt objektiv syn till det som deltagarna berättat för mig är 
inte fullt möjligt. En annans upplevelse är omöjlig att göra helt till 
sin egen. Tolkningen som görs på en annans berättelse eller text 
är alltid grundad i forskarens egna förförståelse (Dahlberg, m.fl., 
2008). Därför kan det sägas att all min forskning har sin 
subjektiva prägel. Nyckeln för mig har varit att försöka 
medvetandegöra min egen förförståelse om fenomenet för att på 
så vis kunna undvika att den påverkade min tolkning.  

En utmaning för mig har varit att få respondenterna att verkligen 
öppna upp sig och berätta hur de upplever fenomenet. Studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet har en grund i respondenternas 
utsagor. Min förutsättning har varit att respondenterna har på ett 
trovärdigt sätt berättat om sina upplevelser och erfarenheter. På 
dessa har jag därmed byggt upp strukturen av fenomenet. 
Studiens resultat är begränsat till de som har erfarit fenomenet 
och ingen generalisering i stort har gjorts eller gjorts anspråk till. 
En begränsning som jag funderat över har dock varit gällande en 
respondent. Hennes erfarenheter och upplevelser av att möta 
inhyrd personal på arbetsplatsen kan ha varit förvanskade 
eftersom hon inte arbetat på några år.  

Inom fenomenologin är respondenterna viktiga som rent av kan 
ses som medforskare, då de tillsammans med forskaren 
frambringar kunskap. Detta har jag dock inte gjort fullt ut. I mitt 
fall skulle detta ha inneburit att jag åter kontaktat dem efter att 
ha transkriberat och analyserat deras intervjuer (Moustakas, 
1994:108–109). Detta i syfte med att dubbelkolla att jag 
analyserat rimligt. Jag har istället tagit full makt över deras 
berättelser och analyserat dem så som jag uppfattat dem. 
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Mitt namn är Maria och läser just nu c-kursen i sociologi med 
inriktning socialpsykologi vid Mälardalens högskola.  
 
Min kandidatuppsats kommer att rikta sig mot arbetslivet och jag 
intresserar mig särskilt för att förstå upplevelsen av att möta och 
samarbeta med inhyrd personal på arbetsplatsen, utifrån den 
ordinarie personalens perspektiv. Uppsatsen kommer att 
huvudsakligen ha temat som handlar om hur arbetssituationen 
erfars under dessa tillfälliga arbetsförhållanden. 
 
Anledningen till att jag kontaktat dig för en intervju är att jag 
söker personer som har stor erfarenhet av att arbeta med 
inhyrda. Intervjun räknas kunna ta mellan 30-40 minuter och 
kommer att spelas in för att underlätta min analys. Min studie 
kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
vilket bland annat innebär att du som blir intervjuad kommer att 
vara anonym och intervjun kommer endast att användas av mig 
och till denna studie.  
 
För vidare frågor kan du kontakta mig på: 
mail: mrh08002@student.mdh.se 
 
Tack  
 
Maria Roth 
 


