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Sammanfattning: 
 
Syftet med min studie är att belysa vilken betydelse de sociala banden har för människors 
ohälsa inom bemanningsbranschen. Uppsatsens centrala frågeställningar är: Hur upplever de 
bemanningsantällda inom industrin att deras sociala relationer påverkar hälsan? Hur upplever 
de bemanningsantällda inom skola/förskola att deras sociala relationer påverkar hälsan? 
Uppsatsen bygger på kvalitativa forskningsintervjuer och Thomas Scheffs teori om sociala 
band. Det empiriska materialet har insamlats med hjälp av intervjuer och jag har använt mig 
av grundad teori som analys metod. Genom att läsa tidigare forskning fann jag att det fanns 
lite fokus på vilken betydelse de sociala banden har för bemanningsanställdas ohälsa. Genom 
min studie fann jag att de sociala banden har stor betydelse för bemanningsanställdas ohälsa 
och att det inte finns någon skillnad på denna upplevelse mellan de som arbetar inom 
industrin eller förskola/skola. Deras hälsa påverkas mycket negativt på korta uppdrag, där det 
inte finns möjlighet till att etablera stabila sociala band till kundföretagets personal.  De 
kategorier jag funnit är självövervinnande, första intryckets betydelse, utnyttjande, 
underordning och villkorad delaktighet. Kärnkategorin jag fann är de instabila sociala 
banden. 
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1.Inledning/ Bakgrund 

I dag ser arbetsmarknaden annorlunda ut i jämförelse med för tjugo år sedan, både vad det 
gäller arbetsvillkor, arbetstider och arbetsformer. Idag har förekomsten av bemanningsföretag 
ökat, den vanligaste formen av tjänsteområden inom bemanningsbranschen är uthyrning. Med 
uthyrning menas verksamhet där bemanningsföretag hyr ut en arbetstagare för att utföra ett 
arbete hos kundföretag, där också arbetsledningen sköts av kundföretaget. År 2011 stod denna 
form för 92 % av bemanningen (Jonsson & Gelin 2012:14). De tre största 
bemanningsföretagen i Sverige är Manpower, Proffice och Adecco (jobbkallan.se). Den 
traditionella arbetsformen innebär att man har en arbetsplats och en kontinuerlig arbetsgrupp 
hos endast en arbetsgivare, detta i motsats till bemanningsanställdas arbetsform som innebär 
olika arbetsplatser och varierande arbetsgrupper, som kan ändras från en dag till en annan. 
 
Det finns flera orsaker till att individen väljer denna anställningsform trots att arbetsformen 
innebär både krav på individens flexibilitet och att anställningsformen är väldigt osäker. En 
anledning kan vara att den passar deras livsstil för ett tag. Exempelvis så kan studenter välja 
att arbeta för bemanningsföretag för att få extra pengar under sin studietid. Dels kan det vara 
för att få andra möjligheter. Möjligheter som att få visa upp sig själv på de platser som de är 
inhyrda på och genom detta få en möjlighet till en fast anställning (Andersson & Wadensjö 
2004:33). Det är unga, kvinnor och invandrare som är överrepresenterade inom 
bemanningsbranschen och bemanningsföretagen är verksamma inom en rad olika branscher 
exempelvis hotell, restaurang, utbildning, hälsa och industri (Andersson & Wadensjö 
2004:51). 
 
Tidigare forskning belyser att bemanningsanställda är en utsatt grupp i samhället. Trots 
alarmerande fakta kring bemanningsanställdas situation blir det allt vanligare att arbeta inom 
bemanningsbranschen enligt Jonsson & Gelin (2012:6) Många arbetstillfällen där företag 
tidigare anställde för att få personal har istället flyttats till bemanningsbranschen. Jonsson & 
Gelin (2012:6) belyser att en av anledningarna är att kostnaderna för bemanningsbranschen är 
låga. De behöver inte ha någon särskild lokal för att bedriva bemanningsverksamhet. 
Andersson och Wadensjö (2004:31) och Galais & Moser (2009:593) framhåller att den största 
anledningen är en ökad efterfrågan på arbetsmarknaden efter tillfällig personal och flexibel 
arbetskraft.  En annan stor orsak är att är att bemanningsbranschen har fått större möjligheter 
att verka sedan verksamheten legaliserades och avreglerades i två steg 1992 och 1993, Den är 
till en stor del en ny bransch i Sverige som förbättrades under 1990 talet vilket gjorde att 
branschen växte.  (Andersson & Wadensjö 2004:31,51). 
 
Problemet med de bemanningsanställdas ohälsa har också uppmärksammats i media. Att inte 
ha en kontinuerlig arbetsplats eller arbetsgrupp att ingå i har lett till ökad ohälsa bland 
bemanningsanställda. Tidigare forskning beskriver bemanningsantällda som slit och -
slänganställda och att deras ohälsa oftast beror på att de hamnar mellan stolarna mellan 
kundföretaget och bemanningsföretaget. I Västgötaposten den 1/11 2013 framkommer det 
också att ingen vill ta ansvar för bemanningsanställda. De råkar ut för flest arbetsplatsolyckor 
och de hamnar även utanför regelverket. 
 
”om den inhyrde skadar sig på grund av brister i arbetsmiljön behöver inte kunden betala för 
rehabiliteringen och redan nästa dag kan den skadade ersättas med ny arbetskraft”. 
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 I Västgötaposten den 1/11 2013 belyser de dock att det inte är nog med att 
bemanningsantällda råkar ut för flest arbetsplatsolyckor, utan också att deras anställning på 
kundföretaget är mycket fragil. De kan bytas ut mot en annan anställd i en handvändning. I en 
annan artikel i Sydsvenskan den 16/11 2013 lyfter man också fram att bemanningsantällda har 
större risk för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden 
 
Ett perspektiv på ohälsan i den tidigare forskningen om bemanningsanställdas ohälsa, sätts ett 
särskilt fokus på arbetsformen och arbetstiderna. Jag har genom mina studier funnit att det 
finns väldigt liten belysning av hur de sociala banden påverkar bemanningsanställdas ohälsa. 
Vilken påverkan har de ständigt nya mötena på deras hälsa? Hur påverkas de av att behöva 
byta arbetskamrater i tid och otid? De har varierande arbetstider och arbetsplatser. De måste 
stå till förfogande och vara tillgängliga, eftersom de blir uppbokade på olika uppdrag. De har 
ingen konstant eller trygg arbetskonstellation att ingå i. Att vara bemanningsanställd kan 
innebära att individen måste träffa nya människor varje dag. 
 
Enligt Thomas Scheff (1996:71) är de sociala banden mycket viktiga för människors hälsa. 
Han menar att människor i grunden är socialt beroende och att människans grundläggande 
drivkraft är att uppleva emotionell och intellektuell sammankoppling med andra människor. 
Aspelin (1996:74) beskriver Scheffs grundstomme om sociala band på följande sätt: 
 
 ”Teorin bygger på antagandet och formandet och upprätthållande av sociala band är ett 
fundamentalt mänskligt behov och människans främsta drivkraft. Begreppet är abstrakt och 
svårt att precisera. Det hänvisar främst till något rationellt, dvs till något som existerar 
mellan individerna. Sociala band är den kraft som integrerar samhället, det kitt som 
sammankopplar människor med varandra.” 
 
Eftersom Scheffs teori belyser att de sociala banden är elementära för människan välmående, 
ställer jag mig frågan hur den bemanningsanställda påverkas av att konstant utsättas för nya 
sociala band på korta uppdrag? Eftersom tidigare forskning inte haft särskilt fokus på detta, 
vill jag genom min studie studera vidare vilken betydelse de sociala banden har för 
människors ohälsa inom bemanningsbranschen. 
 

1.1 Studiens syfte  
 

Studiens syfte är att belysa vilken betydelse de sociala banden har för människors ohälsa i 
bemanningsbranschen 
 

Studiens forskningsfrågor: 
 
Detta syfte ingriper två empiriska områden, industrin och förskola/skola. 
 

• Hur upplever de bemanningsanställda inom industrin att deras sociala relationer 
påverkar hälsan? 

 
• Hur upplever de bemanningsanställda inom skola/förskola att deras sociala relationer 

påverkar hälsan? 
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1.2 Uppsatsens disposition 
 
 
Efter inledning och bakgrund följer syfte och forskningsfrågor. I avsnitt två presenteras 
tidigare forskning, vetenskapliga artiklar kopplade till bemanningsantällda. I avsnitt tre 
presenteras teorier kopplade till vilken betydelse de sociala banden har för människors hälsa. I 
avsnitt fyra presenteras metod delen, där finns det en redogörelse för metodval och 
forskningsansats. I avsnitt fem presenteras resultat delen, där redovisas intervjuerna. Därefter 
kommer diskussionsdelen i avsnitt sex, där resultaten kopplas till tidigare forskning och 
teorier.  

2. Tidigare forskning  
 
Studiens syfte är att belysa vilken betydelse de sociala banden har på bemanningsanställdas 
ohälsa. Den tidigare forskningen är begränsad när det gäller olika aspekter av sociala band. 
De teman som återkommer och berör olika sidor av bemanningsanställdas ohälsa väljer jag att 
kalla otrygg anställningsform, utanförskap och arbetsformens dilemman. Under otrygg 
anställningsform presenterar jag tidigare forskning som berör den ovisshet som medföljer den 
osäkra arbetsformen. Under utanförskap presenterar jag tidigare forskning som berör 
bemanningsanställdas svårigheter att integreras i arbetsgruppen. Under arbetsformens 
dilemman tar jag upp tidigare forskning som belyser hur den bemanningsanställdas hälsa, 
ekonomi och vardag också påverkas av bemanningsarbete. 

2.1 Otrygg anställningsform 
 
Tidigare forskning belyser att bemanningsanställda har en mycket instabil anställningsform på 
grund av flera olika faktorer. I studien av Olofsdotter (2008:47) vars syfte är att studera 
organisering av personaluthyrning och dess personers upplevelse av anställningsförhållanden, 
arbetsvillkor och sammanhållning, visar resultaten att en faktor är att de bemanningsanställda 
känner en oro över den egna anställningens varaktighet. Det visar att de knappast känner 
tillhörighet och lojalitet då de upplever otrygghet och osäkerhet som konsekvens av uteblivna 
uppdrag (Olofsdotter 2008:47). Samma sak framkommer i Jonsson & Gelins (2012:33) studie 
då de belyser att bemanningsanställda upplever att de inte har kontroll, då de inte själva valt 
arbetsplatsen vilket leder till en känsla av otrygghet. De framhåller att det är viktigt för 
välbefinnandet att känna att man har kontroll över sin arbetssituation. En annan faktor är det 
som Olofsdotters (2008:48,51) rapport visar att bemanningsanställda upplever en känsla av 
maktlöshet och svårigheter att påverka sin arbetssituation i motsättning till negativa 
konsekvenser av kravet på flexibilitet.  
 
Den bemanningsanställda måste även hantera skillnader och ojämlikhet i arbetssituationer, 
mellan sig själva och den ordinarie personalen. Detta kan ge upplevelsen av att de 
särbehandlas på ett negativt sätt. Jonsson och Gelins (2012:20) rapport visar att 
bemanningsanställda känner att de har större krav på sig i jämförelse med de som är ordinarie 
anställda på arbetsplatsen. Ett annat problem som också tas upp är att cheferna vill att de 
bemanningsanställda ska känna lojalitet och tillhörighet till bemanningsföretaget medan 
denne söker gemenskap till personalgruppen på uppdraget. På grund av detta upplever de 
bemanningsanställda otrygghet i sin arbetssituation (Olofsdotter 2008:47).  
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Flera internationella studier indikerar också att bemanningsanställda löper större risk att 
skadas på arbetet i jämförelse med de som har traditionella arbeten (Underhill & Quinlan 
2011:397). Resultat visar att de bemanningsanställda alltid måste prestera på toppen av sin 
förmåga. Detta kan visa sig i hårdare kontroll av dem och mindre möjlighet till att ta en paus i 
arbetet. I arbetsmiljöverkets statistik visar att olycksfalls statistik är högre hos de 
bemanningsanställda. Orsaker till detta kan vara att de får monotona, ensidiga och mindre 
komplicerade arbeten, som kan leda till mindre koncentration som orsakar olyckor. Andra 
orsaker kan vara stress, tunga arbeten och höga krav som också leder till olyckor bland de 
bemanningsanställda (Jonsson & Gelin 2012:8). 

 2.2 Utanförskap 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan den ordinariepersonalen och 
bemanningsanställdas delaktighet på arbetsplatsen. Bemanningsanställda upplever sig som 
främling, outsider, en del i gruppen men ändå inte som en fullvärdig gruppmedlem.  Detta i 
relation till sina arbetsförhållanden, arbetsvillkor, informella sociala relationer inom 
kundföretaget. Det faktum att de är anställda av ett bemanningsföretag innebär enligt 
Olofsdotter (2008:50) studie att bemanningsanställda får en upplevelse av att vara en 
främling. De bemanningsanställda har ett rumsligt tillträde till arbetet på kundföretaget men 
eftersom vistelsens varaktighet innebär en ovisshet leder detta till en social osäkerhet. Kirk & 
Belovics (2008:136) belyser att de som arbetar på kundföretagen ser de tillfälliga arbetarna 
som outsiders, några som inte kommer stanna länge nog för att bli en del i gruppen. De 
riskerar också att behandlas orättvist både av cheferna och de anställda på kundföretaget 
 
De som arbetar på bemanningsföretag exkluderas ofta från de aktiviteter på kundföretaget 
som ska öka ”vi – känslan”. Så som personalmöten, utbildningar och aktiviteter av social art. 
Avsaknaden av tillhörighet kan för den bemanningsanställda leda till ökad otrygghet och en 
mer stressfylld situation (Jonsson & Gelin 2012:7). Även deras möjlighet till 
kompetensutveckling på kundföretaget är liten och erbjuds sällan utvecklingssamtal trots att 
arbetsgivaren är skyldig att erbjuda det (Jonsson & Gelin 2012:25). 
 
Jonsson & Gelin (2012:27) belyser att för att känna en god psykosocial arbetsmiljö krävs det 
en känsla av tillhörighet och gemenskap med de arbetskamrater som finns där. Olofsdotters 
(2008:52) rapport visar att de sociala relationerna kan vara avgörande huruvida de 
bemanningsanställda trivs på sitt uppdrag. I de fall som det visade sig att de upplevde 
svårigheter med att bli involverade i den sociala interaktionen på kundföretaget kände de sig 
utanför. I andra fall där kontakten med ordinarie personal upplevdes som tillfredställande, kan 
den bemanningsanställda både känna närhet och engagemang till kundföretaget och dess 
personal. Detta innebär ett dilemma för den bemanningsanställda visar studien, då det handlar 
om att finna strategier och handlingssätt vid varje nytt uppdrag för att hantera dessa 
situationer. Situationer som inkluderande och exkluderande bemötande av den ordinarie 
personalen på kundföretaget.  
 
Under längre uppdrag, sådana som är längre än en månad kan en känsla av engagemang och 
samhörighet till kundföretaget uppstå (Olofsdotter, 2008:50). I artikeln av Galais & Moser 
(2009:609) framkommer det att de bemanningsanställda som kände engagemang för sitt 
uppdrag och kundföretaget de hyrdes ut till, hade en bättre hälsostatus än de som inte kände 
engagemang för sitt uppdrag). 
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Resultat visar också att när de bemanningsanställda måste avsluta sitt uppdrag är de de sociala 
relationerna som är svårast att avsluta. Det blir ett socialt uppbrott från arbetskamraterna. Det 
visar på en nödvändighet att ständigt vara beredd på att avsluta ett uppdrag med kort varsel. 
Det innebär att den bemanningsanställda inte bör fästa sig vid någon och ha en förmåga att 
växla mellan närhet och avstånd. Detta påvisar att de bemanningsanställda kan uppleva svåra 
sociala avsked vid längre uppdrag (Olofsdotter 2008:50-51). 
 
I flera kvalitativa studier visar resultaten att bemanningsanställda upplever symptom som 
alienation och menar att deras outsider position leder till marginalisering och diskriminering 
(Galais & Moser 2009:593). Bemanningsanställda löper en större risk att hamna i en sämre 
social position på arbetsmarknaden. De belyser att erkännas och bli sedd är mänskliga drifter. 
Att känna sig delaktig ger människor en upplevelse av meningsfullhet och fullvärdighet i 
samhället. Förlusten av att inte känna sig som en fullvärdig medlem i en grupp kan göra att de 
bemanningsanställda får betala ett högt socialt pris (Jonsson & Gelin 2012:33). 

2.3  Arbetsformens dilemman 
 
Att arbeta som bemanningsanställd har fler dilemman än det som presenterats ovan i tidigare 
forskning. Även hälsan, vardagen och ekonomin påverkas av bemanningsarbete. Kirk & 
Belovics (2008:136) lyfter fram i sin artikel att det finns många nackdelar av att arbeta som 
tillfälligt anställd. En av nackdelarna är att bemanningsarbete leder tills svårigheter att planera 
vardagslivet. Vilket gör att bemanningsanställda upplever att arbetet påverkar den egna hälsan 
och möjligheterna till att planera deras vardagsliv på ett negativt sätt (Jonsson & Gelin 
2012:29). 
 
Olofsdotter (2008:54) belyser att de bemanningsanställda har en önskan om ekonomisk 
trygghet och stabilitet i vardagen. Att inte veta i förväg veta vart de bemanningsanställda ska 
arbeta och vilka tider de ska arbeta gör det svårt för dem att planera den egna vardagen vilket 
gör dem stressade (Jonsson & Gelin 2012:28). I studien av Jonsson & Gelin (2012:4) 
framkommer det att de bemanningsanställda upplever en sämre arbetsmiljö. De beskriver att 
de känner ökad stress och sämre hälsa. De belyser att den största anledningen till den 
upplevelsen av sämre arbetsmiljö beror på den otrygga arbetssituationen. Denna situation 
bidrar också till svårigheter att bygga en yrkesidentitet, stabila levnadsförhållanden och 
svårigheter med att få bostad utan fast arbete. I dag krävs det att individen har en fast 
anställning för att kunna få lån till en bostadsrätt eller ett hus. Trots att bemanningsantällda 
arbetar och får in lön likt de som har traditionellt arbete och fast anställning, får de inte 
samma förmåner vilket blir ett stort dilemma för dem. Jonsson & Gelin (2012:4) beskriver en 
osäkerhet gällande framtiden och att den osäkra arbetssituationen leder till rotlöshet och 
otrygghet. Samma sak framkommer i Waenerlund, Virtanen och Hammarströms (2011:533) 
resultat, deras resultat visar att tillfälliga arbeten kan ha en negativ effekt på den 
självuppskattade och psykiska hälsan. Deras resultat indikerar på att känslan av osäkerhet som 
delvis är kopplad mellan tillfälliga arbeten och hälsostatusen.  
 
Även Aronsson, Gustavsson & Dallner (2000:15) studie visar att personer som blir anställda 
vid behov har påtagligt större risk för ohälsa. Även Lawchuck & Clarke (2008:387) belyser 
att de som har mindre permanenta arbetsformer av arbete och där anställningsformen är 
osäker leder till sämre hälsa. I Jonsson och Gelins 2012:4) rapport visar resultaten att nittio 
procent av de bemanningsanställda öskar och skulle föredra en fast anställning på 
kundföretaget. 
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2.4 Sammanfattning 
 
I den tidigare forskningen har de lyft fram olika bidrag som handlar om orsaker till 
bemanningsanställdas ohälsa.  Orsaker som att anställningsformen är osäker för de 
bemanningsanställda. Den är osäker eftersom de inte vet vilken arbetsplats de ska till och de 
vet inte heller vilka deras arbetstider är.  Andra orsaker som presenteras är svårigheter i att 
integreras i arbetsgruppen på korta uppdrag och svårigheter i att planera deras vardag och 
ekonomi eftersom de inte vet hur, när och var de ska arbeta. Den tidigare forskningen har inte 
haft ett särskilt fokus på sociala band. Mot denna bakgrund kommer jag att intervjua 
bemanningsanställda med ett särskilt fokus på de sociala band som jag presenterar i resultatet. 

3. Teori  
 
I detta avsnitt beskriver jag teorier om sociala band. En teori jag valt att presentera är av 
Scheff. Jag tar också upp andra teoretiker som Simmel – främlingen och Goffman-jaget och 
maskerna för att utveckla olika sidor av Scheffs teori. 
 

3.1 Thomas Scheff – Sociala band 
 
Thomas Scheff (Aspelin 1996:71) har konstruerat en socialpsykologisk teori som kan öka 
förståelsen av grundläggande förhållanden i det sociala livet. Scheff menar att människor i 
grunden är socialt beroende. Hennes mest grundläggande drivkraft är att uppleva intellektuell 
och emotionell sammankoppling med andra människor. Mänskligt beteende är till stor del 
relaterade till sociala band (Scheff 1990:179) Människor är en varelse som ständigt utvecklas 
genom social interaktion (Aspelin 1996:72). Scheffs viktigaste begrepp i hans teori är sociala 
band. Teorin bygger på att formandet och upprätthållandet av sociala band är ett fundamentalt 
mänskligt behov och människans främsta drivkraft (Aspelin 1996:74) 
 
Begreppet hänvisar främst till något rationellt, till något som existerar mellan individerna. 
Sociala band är det kitt som sammankopplar människor och grupper med varandra. Begreppet 
sociala band hänvisar inte till något statiskt förhållande i det sociala livet, banden måste 
ständigt testas i ett socialt samspel. Det får olika status och tillstånd i varje sammanträffande 
och tillfälle, de kan byggas, repareras, upprätthållas, hotas eller skadas. Enligt Scheff innebär 
sociala relationer oftast en form av risk. En risk inför framtiden, eftersom man inte vet om de 
sociala banden kommer att bli stabila eller instabila. Stabila band är enligt Scheff en lång 
historia där ömsesidigt förtroende och tillit vuxit fram i relationen (Aspelin 1996:75). Ett 
stabilt socialt band betyder att individerna som är involverade kan identifiera sig med och 
förstå varandra, i stället för att missförstå och avvisa varandra (Scheff 1990:76). 
 
 
Enligt Scheff (Aspelin 1996:81) är emotionerna skam och stolthet människans båda 
grundkänslor. De anses stå i specifik relation till det sociala bandet. De uppfattas som sociala 
emotioner. De har också som enda emotion direkt upphov till social kontext. Socialt 
avlyssnande av självet pågår ständigt och hänger ihop med en kontinuerlig värdering som 
automatiskt leder till stolthet och skamkänslor. Han framhåller att stolthet och skam är 
instinktiva signaler både till oss själva och till andra. Vi reagerar automatiskt för bekräftelse 
eller hot till de sociala banden (Scheff 1996:15). Enligt Scheff (Aspelin 1996:81) så befinner 
man sig alltid i ett tillstånd av antingen stolthet eller skam. Enligt detta synsätt så relaterar 
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alltid människor till varandra i sociala relationer Eller i fantasin och detta leder till 
emotionella relationer.. Skam sammanhänger med negativ och stolthet med positiv värdering 
av det sociala självet. Bräckliga sociala relationer signaleras genom skam och stabila band 
genom stolthet. Eller som Scheff (1990:74) också belyser stolthet genererar solidaritet och 
skam signalerar och genererar alienation(främlingskap).  
 
Enligt Scheff (Aspelin 1996:85) så är det moderna samhället uppbyggt på bräcklig grund av 
alienerade sociala relationer och att han menar att detta leder till skamkänslor som förträngs 
och sopas under mattan i det senmoderna samhället. 

Precis som Scheff framhåller så testas de sociala banden ständigt. Detta gör att individen 
ibland måste anpassa sig i det sociala samspelet. Goffmans teori visar på vilka sätt individen 
anpassar sig och använder sig av begrepp som fasad, dramaturgi och teamframträdande för 
att förklara fenomenet. 
 

3.2 Goffman – Jaget och maskerna 
 
Erving Goffman använder begreppet fasad för att beskriva den expressiva utrustning av 
standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans framträdande 
(2007:28) Goffman (2007:11) använder ordet framträdande för att referera till när en individ 
kommer i kontakt med andra individer söker de i allmänhet upplysningar om dem. De 
kommer att vara intresserade av hans allmänna socioekonomiska ställning hans uppfattning 
om sig själv, hans attityd till dem, hans kompetens, pålitlighet och så vidare. När en individ 
konfronteras med andra individer finns det i regel skäl för honom att styra sitt handlande så att 
de överför till de andra intryck som ligger i hans intresse att överföra till dem (2007:13).  
 
Det finns olika metoder som individer använder sig av för att hålla dessa metoder vid liv. När 
en individ spelar en roll förutsätter han att sina observatörer ska ta den roll som framskapas av 
honom på allvar och att han besitter de egenskaper de ser framför sig, det kallas för 
dramaturgi(2007:25). Om individens aktivitet ska bli meningsfull för andra måste han 
mobilisera sin aktivitet så att han under interaktionen uttrycker det han vill förmedla 
(2007:35). Goffman belyser att det inte alltid är så att den agerandes personliga fasad inte ofta 
används för att den ger honom möjlighet att framställa sig själv på det sätt som han själv 
skulle vilja synas. Utan därför att hans uppträdande och maner kan bli till nytta i ett annat 
större sammanhang(2007:73).   
 
Goffman använder begreppet teamframträdande för att beskriva en samling individer som 
samarbetar i en framställning av en rutin (2007:75). Det är så att individer som tillhör samma 
team enbart genom den omständigheten kommer till insikt med om att de står betydelsefullt 
förhållande till varandra. Varje teammedlem är tvungen att lita på att kamraterna uppträder 
och beter sig på ett riktigt sätt, och att de i sin tur måste lita på honom. Därför är 
teammedlemmarna med nödvändighet förenade med varandra genom ömsesidigt 
beroende(2007:77). Tillsammans måste de arbeta för att upprätthålla en viss fasad inför deras 
publik. För att ingå i gruppen måste individen veta vad som krävs av honom, om team 
medlemmen inte lever upp till förväntningarna kan denna uteslutas ur gruppen (2007:84). 
Goffman tar upp framställningsstörningar, oavsiktliga gester, olägliga intrång, felsteg och 
scener. När något av detta händer i en grupp upplevs det som ett hot. De närvarande 
individerna kommer reagera med att känns sig illa till mods, bli förlägna och nervösa. När den 
förvirringen och symptom på förlägenhet uppstår så kommer den verklighetsbild som 
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upprätthålls av framställningen sättas på spel och försvagas och därför tvingar den på en bild 
av människan bakom masken (2007:185), 
 
Individen upplever ibland de sociala bandet som en känsla av närhet men ibland också som en 
känsla av avstånd. Avståndet kan liknas vid ett sorts utanförskap trots att individerna befinner 
sig i samma rum. Simmel använder sig av begreppet främlingen för att beskriva detta 
fenomen. 
 

3.3 Simmel- Främlingen 
 
Georg Simmel beskriver begreppet främlingen som någon som kommer i dag och stannar 
imorgon alltså inte som den vanligaste beskrivningen av främlingen den som kommer idag 
och går imorgon. Han är anknuten till en bestämd rumslig sfär. Främlingens ställning i detta 
rum bestäms oftast av att han inte tillhör den, på grund av att han inte medför kvalitéer till 
den(1981:139). 
 
Simmel (1981:141) beskriver att främlingen har den speciella egenskapen att vara rörlig. Det 
är en fråga om rörlighet inom en begränsad grupp, där han måste ha egenskapen att kunna 
växla mellan närhet och avstånd. Den som är rörlig kommer tillfälligt i kontakt med alla 
enskilda band, men är inte organisatoriskt knuten till något av dem genom släktskapsmässiga, 
lokala och yrkesmässiga band. Ett annat ord för detta är främlingens objektivitet. Eftersom att 
han i grunden inte är fäst till gruppens element konfronterar han allt detta med en slags 
objektivitet. Därför måste han skapa en speciell attityd, detta är inte ett enkelt avståndstagande 
eller icke delaktighet., utan en speciell kombination av närhet och avstånd. Likgiltighet och 
engagemang. 

Främlingen som sådan är både nära och fjärran, det är på grund av att det är en relation som 
grundas på allmänmänsklig likhet (Simmel 1981:144)Främlingen kan inte beskrivas på ett 
annat sätt än att han är infogad i gruppen på ett oorganiskt sätt men ändå organiskt medlem av 
gruppen. Dessa egenskaper finns det ett visst mått av inom alla relationer, men när de kommer 
i större proportioner och ett inbördes spänningsförhållande, ger de upphov till det formella 
förhållandet främlingen. 

Sammanfattning: 
 
Thomas Scheff har gjort en studie om sociala band, där han menar att individen är socialt 
beroende. Hans teori bygger på att formandet och upprätthållandet av sociala band är ett 
fundamentalt mänskligt behov och människans främsta drivkraft. Goffmans teori har flera 
begrepp som beskriver på vilka sätt som individen anpassar sig i olika situationer. Fasad är 
den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen 
under hans framträdande. Teamframträdande är en beskrivning som handlar om att individer 
samarbetar för att samarbetar i en framställning av en rutin. Där är varje teammedlem är 
tvungna att lita på varandra för att de ska bete sig på ett riktigt sätt. Framställningsstörningar 
är när någon av individerna inte beter sig som förväntas av honom, när detta händer kan det 
upplevas som ett hot för gruppen. Simmels teori förklarar inte den sedvanliga beskrivningen 
av främlingen som kommer idag och försvinner imorgon. Utan som den som kommer idag 
och stannar imorgon. Han beskriver främlingen som någon som måste ha egenskaper av både 
närhet och avstånd, eftersom han finns i rummet men inte tillhör den. 
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 4. Metod 
 
Här beskriver jag mitt val av metoder, datainsamling, urval, databearbetning, förförståelse, 
validitet och reliabilitet men också etiska ställningstaganden. 

4.1 Metodval/ Forskningsansats 
 
Syftet med studien är att belysa vilken betydelsede sociala banden har för 
bemanningsanställdas ohälsa. Eftersom jag är intresserad av bemanningsanställdas 
beskrivningar och upplevelser av vilken betydelse de sociala banden har för deras ohälsa 
passade det bra att använda mig av en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsintervjun 
har som syfte att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den 
intervjuades livsvärld: den arbetar med ord inte med siffror (Kvale 1997:36) Jag vill inte mäta 
respondenternas uttalanden, utan jag vill försöka att förstå vilken betydelse de sociala banden 
har för deras ohälsa. Syftet med kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen från 
livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv (Kvale 1997:32). Tyngden i kvalitativ metod 
ligger på en förståelse av den sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss 
miljö tolkar denna verklighet (Bryman 2002:250). 
 
 Kvale (1997:35) rekommenderar att jag som intervjuar ska registrera och tolka meningen i 
det som sägs och hur det sägs. Jag som intervjuar ska visa öppenhet för nya oväntade 
fenomen. Den kunskap som erhålls, frambringas av det mellanmänskliga samspelet i 
situationen. Hartman (2001:27) belyser att kvalitativ data lämpar sig bäst vid undersökningar 
gjorda inom sociologin, eftersom sociala fenomen har mening. 
 
Jag har använt mig av grundad teori som analysmetod men inte för att generera en ny teori 
utan en modell. Jag vill att data ska tala för sig självt förutsättningslöst som möjligt. Grundad 
teori är en analys metod för att förstå den mening människor pålägger sin verklighet. Bryman 
(2002:249) beskriver att en induktiv kvalitativ metod är när teorin genereras på grundval av 
de praktiska forskningsresultaten. I likhet med grundad teori (Hartman 2001:35) där man 
använder sig främst av den induktiva metoden. Man börjar med att samla in ett datamaterial, 
utan att från början ha en hypotes. När datainsamlandet är klart, analyserar man det och 
försöker finna samband mellan olika egenskaper (Hartman 2001:25). 
 
Jag som forskare har använt mig av intervjuer i min studie. Jag har använt mig av den öppna 
fasen i grundad teori men inte den selektiva eller teoretiska fasen. Mest för att jag vill hålla en 
öppenhet inför datamaterialet och undvika att min teoretiska förförståelse inverkar på 
analysen av emperin. I den öppna fasen har jag intervjuat och sedan transkriberat intervjuerna 
genom att skriva ner ord för ord vad som sagts. För att kunna begreppsliggöra det 
datainsamlade materialet har jag kodat texten. Kodningen går till så man går igenom texten 
för att leta efter ord som beskriver ett fenomen.  I den öppna fasen har jag försökt finna 
kategorier som sig bör i en grundad teori analys (Hartman 2001:40).  Kategorier är ett 
fenomen som har en bestämd mening för en grupp människor. I min studie har jag försökt 
finna kategorier som har en bestämd mening för de bemanningsanställda. Jag har inte haft 
några begränsningar när jag letade efter kategorierna vilket Hartman (2001:40) menar är en 
viktig del av den öppna fasen. Jag analyserade materialet om och om igen för att se vilka 
kategorier som var relevanta för min studie. Den öppna fasen i grundad teori kan avslutas när 
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man kodat stora delar av de data man fått från fältarbete och så många kategorier framkommit 
ur data att man kan gå vidare och undersöka relationerna mellan dem (Hartman 2001:38).  
 
Under mitt analys arbete framträdde fem kategorier självövervinnande, första intryckets 
betydelse, utnyttjande, underordning och villkorad delaktighet. I kodningen koncentrerade jag 
mig på att hitta en kärnkategori och fann den, de instabila sociala banden. Kriterier för 
kärnkategorin är att den måste vara central, det vill säga relaterad till många kategorier och 
deras egenskaper. Kärnkategorin är det mest generella som kan sägas om 
undersökningsområdet. En kärnkategori relaterar på ett meningsfullt och smidigt sätt till andra 
kategorier (Hartman 2001:39). Tillslut upplevde jag datamaterialet var ”mättat”. Det uppnås 
genom ömsesidigt analyserande och datainsamlande. Man har då upptäckt vilken kategori 
som är kärnkategorin, det vill säga den kategori som beskriver det problem som står i 
centrum, hos den grupp människor man undersöker (Hartman 2001:41). 
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4.2 Urval 
 
Jag har maximerat urvalet vilket grundad teori rekommenderar då det ökar möjligheten att 
samla in varierande data. Maximering av skillnader mellan jämförelsegrupper ökar 
möjligheten att samla in olika och varierande data. Den stora mängden varierande egenskaper 
kan relateras till en kategori. Det vidgar kategorin och fördjupar den, eftersom den då kommer 
att grundas i grupper som är olika (Hartman 2001:71) Jag har intervjuat fem stycken 
bemanningsanställda från två helt olika bemanningsbranscher. Jag fick tag på dem genom 
mina kontakter från bemanningsbranschen. Den ena branschen är industrin och den andra 
skola/förskola. Det finns många skillnader dem emellan, en av dem är att de blir uppbokade 
på uppdragen av olika anledningar. Inom industrin blir de uppbokade på uppdrag för att 
företaget har en produktionstopp. Medan bemanningsanställda inom skola/förskola oftast blir 
oftast uppbokade när den ordinarie personalen är sjuk eller är frånvarande av andra orsaker. 
Åldern på respondenterna var mellan tjugo och femtio år. När det gäller mitt urval av 
respondenter har jag således valt ändamålsenligt urval. Hartman (2001:66) beskriver detta 
urval som den vanligaste inom kvalitativ forskning. Det betyder att man i den inledande 
planeringen gör en bedömning på vilka människor man behöver och väljer människor utifrån 
detta. Enligt Patton (2002:231) är det en styrka då man väljer informations rika fall för att 
studera på djupet. 
 
Här nedan beskriver jag respondenterna under fingerade namn för att säkerställa 
respondenternas anonymitet: 
 
Jessica är mellan 20-30 år och arbetar som bemanningsanställd barnskötare. Hon har arbetat 
som det under ett år. Uppdragens varaktighet har varierat från en dag upp till någon månad. 
 
Karoline är mellan 30-40 år och arbetar som bemanningsanställd montör. Hon har arbetat 
med det under tre år och har haft fem olika uppdrag. Uppdragens varaktighet har varierat från 
en dag upp till ett och ett halvt år. 
 
Minna är mellan 40-50 år arbetar som bemanningsanställd barnskötare. Hon har arbetat med 
det under sju år och har haft omkring femtio olika uppdrag. Uppdragens varaktighet har 
varierat mellan en dag upp till nästan ett år. 
 
Cecilia är mellan 30- 40 år år arbetar som bemanningsanställd barnskötare. Hon har arbetat 
med det under fyra år och kan inte exakt svara på hur många uppdrag hon har haft, beskriver 
det själv som massor med uppdrag. Uppdragens varaktighet har varierat från en dag upp till 
två år. 
 
Fredrik är mellan 30-40 år arbetar som bemanningsanställd inom industrin. Han har arbetat 
på det nuvarande bemanningsföretaget i 4 år. Han har haft fem uppdrag som varat från tre 
månader upp till två år 

4.3 Reliabilitet och validitet  

Eftersom mätning inte är forskarens främsta intresse i kvalitativa undersökningar blir det 
problematiskt att prata om begrepp som validitet och reliabilitet (Bryman 2002:257). 
Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om tillförlitlighet (Bryman 2002:258). För att 
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analysen och tolkningen ska ha en hög reliabilitet bör jag som forskaren se på materialet med 
kritiska ögon och göra allt som går för att inte få en snedvriden tolkning. Jag får heller inte 
ställa ledande frågor (Kvale 1997:213). För att öka tillförlitligheten har jag under intervjun 
ställt frågor om jag har förstått dem rätt, för att ge respondenten möjlighet att konfirmera. Jag 
har även lovat respondenterna att de ska få ta del av min slutgiltiga studie, vilket kan öka 
förtroendet för min studie. Bryman (2002:258) belyser också att tillförlitligheten i resultatet 
ökar, då det handlar om att jag säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler som 
finns och att man rapporterat resultaten till de personer som är en del av den sociala 
verkligheten som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten 
på ett riktigt sätt. 

Frågan om intervjuarens reliabilitet ställs ofta i kvalitativ forskning eftersom att det blir en 
fråga om tolkning när jag transkriberar. Jag transkriberade materialet genom att i största 
möjliga mån ta med vartenda ord som sades för att få så hög reliabilitet som möjligt. Jag 
lyssnade på intervjuerna flera gånger vid transkriberingarna så att jag inte hade misstolkat 
något.  

Validitet hänvisar till om jag har undersökt det som jag avsett att undersöka (Kvale 1997: 85) 
Validitet i en kvalitativ undersökning bygger på att man kan redovisa analysera sitt insamlade 
material på ett överskådligt vis. Intervjuns validitet gäller tillförlitligheten hos 
intervjupersonerna, att ifrågasätta det som sägs och ständigt kontrollera den erhållna 
informationen (Kvale 1997:214) Jag har ökat validiteten i min studie genom att ställa öppna 
frågor och frågat om jag förstått dem rätt. Eftersom jag maximerat skillnaderna i urvalen 
gällande forsknings fallen och respondenternas ålder, har jag också ökat generaliserbarheten i 
min studie. 

4.4 Datainsamlingsmetod 

Jag kontaktade respondenterna via mail och frågade om de ville medverka i min studie och 
förklarade studiens syfte. Sedan skickade jag dem missivbrevet (se bilaga 1) där jag återigen 
beskrev studiens syfte och intygade dem att jag följer Vetenskaps rådets etiska principer. 

Jag skrev en intervjumall (se bilaga 2) som jag skickade till min handledare för godkännande 
innan användning, 

Efter att jag har fått godkännande av respondenterna för samverkan i undersökningen bokade 
vi in en tid för intervju. Intervjuerna ägde rum vid olika datum och tidpunkter. En av 
intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats. Trots att vi var överens om de 
inbokade intervjutillfällena visade det sig inte vara problemfritt. Eftersom den ena 
respondentens barn blev sjuk och den tredje respondenten själv blev sjuk. Därför var vi 
tvungna att avboka det inbokade mötet och flytta upp intervjuerna. Eftersom det visade sig 
vara lång inkubationstid i båda fallen, bokade vi in telefonsamtal för intervju i stället Därför 
genomfördes två av intervjuerna via telefon, eftersom respondenterna blivit förhindrade av 
sjukdom vid det inbokade intervju tillfället. De två andra intervjuer genomfördes i 
respondenternas hem. 

Vid samtliga intervjuer så använde jag mig av en diktafon för att spela in intervjun. Kvale 
(1997:147) säger att inspelning är det vanligaste sättet för registrering av intervjuer, då 
intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Frågorna var av öppen 
karaktär. Enligt Bryman (2002;158) kan öppna frågor vara bra då respondenterna kan svara 
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med sina egna ord och lämnar större utrymme för ovanliga eller oförutsedda svar eller 
reaktioner. 

Efter varje intervjutillfälle transkriberade jag inspelningarna av intervjuerna. Jag försökte 
också förbättra mina följdfrågor. 

Jag lyfte fram vad som sagts under intervjuerna genom att klippa ut och klistra in intressanta 
aspekter i ett nytt dokument. Genom att göra på detta vis bröt jag ner och reducerade 
materialet. Detta gjorde att jag fick en bättre uppfattning om intervjuerna och det blev mer 
överskådligt. 
 

4.5 Förförståelse 

Eftersom jag har erfarenhet av flerårigt arbete inom bemanningsbranschen har jag en viss 
förförståelse. Detta har jag varit tvungen att vara medveten om under hela studiens förlopp. 
Jag har varit tvungen att se mina tolkningar med kritiska ögon precis som Bryman (2002:258) 
menar att man bör.  I möjligaste mån har jag försökt att rannsakat mig själv under uppsatsens 
gång, för att min förförståelse inte ska påverka resultatet allt för mycket. Dock är jag väl 
medveten om att det finns svårigheter i att frigöra mig helt från mina egna subjektiva 
uppfattningar. 

4.6 Forskningsetiska principer 

Eftersom en god etik är en viktig utgångspunkt för en lyckad forskning har jag under studiens 
gång följt de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) fastställt. De har fyra olika krav 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet, dessa krav har jag 
som student varit skyldig till att följa i min studie.  

Informationskravet: Genom att jag informerade respondenterna om vad uppsatsens syfte var 
med min studie och frågade dem om de skulle vilja delta i min studie har jag följt 
informationskravet. Jag intygade även att deltagarna ska få ta del av den färdiga uppsatsen. 

Samtyckeskravet: Jag intygade för respondenterna att deras medverkan är frivillig, på vilka 
villkor de ska delta och hur lång intervjutiden uppskattades att bli. Genom detta följde jag 
samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet: Jag berättade för respondenterna att deras namn skulle bli fingerade i 
uppsatsen. Respondenterna lovades fullständig sekretess. Vilket innebär att respondenterna 
lovas fullständig konfidentialitet och att obehöriga inte ska kunna avslöja respondenternas 
identitet..  

Nyttjandekravet: Jag kommer att följa nyttjandekravet genom att deltagarnas medverkan 
enbart kommer att användas i denna studie och inte för något annat kommersiellt bruk eller 
andra icke vetenskapliga syften. 
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 5. Resultat 
 
Mitt syfte är att belysa vilken betydelse de sociala banden har för människors ohälsa i 
bemanningsbranschen och detta har jag gjort genom att sätta fokus på två helt olika 
bemanningsbranscher. Kategorier som rör bemanningsanställdas sociala band har framträtt, 
jag har valt att kalla dem ”Första intryckets betydelse”, ”självövervinnande”, ”underordning” 
”utnyttjande” och ”villkorad delaktighet”. I den andra delen redovisar jag en modell som 
sammanfattar resultaten. 
 
Första intryckets betydelse 
 
Att påbörja ett nytt arbete betyder för de flesta individer att de gör sitt yttersta för att göra ett 
gott intryck på både ledning och arbetskamrater. Bemanningsarbete innebär en stor skillnad 
jämfört med traditionella arbeten eftersom det kan innebära att man måste börja ”ett nytt jobb 
” varje dag. Samtliga respondenter beskriver att det är väldigt ansträngande att försöka att 
göra ett gott intryck vid ett första möte på nya uppdrag. Vid frågan hur det kändes för 
respondenterna vid ett nytt uppdrag, beskriver samtliga respondenter en osäkerhet inför ett 
nytt uppdrag.  De beskriver det som att det beror på att de inte vet vilken arbetsplats de ska 
mötas av, vilken arbetsgrupp de ska ingå i eller hur arbetskamraterna kommer att vara. De 
beskriver också att det kan vara en oro att inte veta vad som förväntas av dem. Fredrik 
beskriver att det kan kännas ångestladdat inför ett nytt uppdrag på grund av att det är jobbigt 
att vara ny och att det är jobbigt att behöva lära sig nya arbetsuppgifter. Gemensamt för 
respondenternas upplevelse är att de känner stress och nervositet inför nya uppdrag. De 
känner mest en oro i hur de ska bli bemötta av den ordinarie personalen. Karoline säger: 
 
Jaa…oftast så blir man ju nervös.. man vet inte vad det är för folk som jobbar där, om man 
går  ihop,, eller som på vissa ställen så vill de inte ens ha en där. På grund av att folk har fått 
gå och då tar de in oss från bemanningen 
 
Att komma som bemanningsanställd till ett företag kan betyda att man ersatt en person som 
blivit uppsagd. Detta gör att de kan få en upplevelse av att de får ”onda ögat” av de andra 
anställda som kan ha mist en arbetskamrat och de kan känna sorg och ilska över detta som kan 
gå ut över den bemanningsanställda.  
 
Jessica beskriver att hon alltid vill visa upp sin bästa sida på ett nytt uppdrag. Jessica belyser: 
 
Man blir trött av att alltid vara glad och positiv och så får man inget tillbaka man vänder upp 
och ner på sig själv för att allt ska bli bra 
 
Jessica beskriver att det kan vara en kraftansträngning att alltid försöka vara glad och positiv. 
Detta gör hon för att göra ett gott intryck på personalen och hon säger att det tar väldigt 
mycket energi ifrån henne. Allra helst de gånger som hon inte fått någon positiv respons 
tillbaka från den ordinarie personalen. Kontentan av denna kraftansträngning gör att hon blir 
mycket trött. 
  
Samtliga respondenter upplever stress i samband med uppdragen. Respondenterna som 
arbetar för förskola/skola beskriver hur de kan få nya uppdrag hela tiden. Det kan vara en ny 
förskola varje dag om de har otur säger de. Stressen som uppkommer beror inte bara på att de 
inte vet vilken förskola/skola de ska till utan också en stress som bottnar i att de inte ens vet 
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vart förskolan/ skolan ligger. Det blir också ett stressmoment för respondenterna att hitta och 
ta sig till uppdraget. Ena dagen kan det vara ett uppdrag i en stadsdel och den andra dagen i en 
helt annan stadsdel.. På frågan hur det känts inför återkommande korta uppdrag svarar 
Cecilia: 
 
Stressigt…väääldigt stressande !Vissa dagar visste man inte vart man skulle då fick man åka 
ner till bemanningen och sätta sig och hux flux fick man reda på att du skulle vara ute i Irsta 
om tio minuter…ja det var ju typ omöjligt och så var de sura för att man var sen och liksom.. 
ingen ordning 
 
Cecilia berättar också att hon blir stressad när det kommer nya uppdrag med kort varsel. Hon 
menar att det är i princip är omöjligt att komma i tid till vissa uppdrag. De kan begära att den 
bemanningsanställda ska vara på uppdraget inom tio minuter, trots att det kan ta upp till 30 
minuter att ta sig dit. Cecilia beskriver inte bara tidspressen som en orsak till stress, utan 
också stress över det dåliga bemötande som den bemanningsanställda kan mötas av på 
kundföretaget då man inte kommit dit i tid. Tidspressen vid uppdrag med kort varsel och 
personalens dåliga bemötande gör det svårt för respondenterna att finna orken till att göra ett 
bra intryck. 
 
Självövervinnande 
 
Respondenterna beskriver att de måste övervinna sin oro och nervositet inför nya uppdrag. På 
frågan hur de hanterar dessa känslor som uppkommer inför ett nytt uppdrag beskriver alla 
respondenter att de bara måste ”bita ihop”. De beskriver att detta innebär att de får sätta sina 
egna känslor åt sidan och bara åka till uppdraget och göra sitt bästa. Anledningen till att de 
känner att de är tvungna att bita ihop är faktumet att de behöver pengar och att de vill göra ett 
gott intryck. Så att de i framtiden kan få bra referenser och möjlighet till en fastanställning på 
något av kundföretagen. Några beskriver att de måste tvinga sig att tänka positivt inför 
uppdragen, för att få en möjlighet till en bättre framtid, som en fast anställning kan bringa 
dem. En av dem är Jessica som säger: 
 
Jag vill göra en bra framtid för mig, jag hoppas att jag någon gång får en fast tjänst 
 
 Flera av respondenterna som arbetar inom skola/ förskola beskriver att de ibland är tvungna 
att åka ut på uppdrag som de vantrivts på tidigare. Jessica beskriver att hon åker till nya 
uppdrag och ignorerar oroskänslan, klumpen i magen. Respondenterna beskriver att de har 
hjälpt dem att hantera situationen bättre genom att fokusera på barnen. Barnen är ju den 
främsta anledningen till att de blivit uppbokade säger de. Cecilia säger: 
 
Ja ibland har man fått lov att åka ut till förskolor som man inte trivts på tidigare och då får 
man försöka tänka positiva tankar, att det kanske bara är för idag liksom. Funkar det inte så 
funkar det inte man får bara bita ihop och tänka på att man är där för barnens skull. 
 
Karoline beskriver också att hon också biter ihop och åker till uppdraget och väljer att hålla en 
låg profil hon beskriver det som om att hon väljer att ligga lågt och att inte sticka ut. På min 
följdfråga om det känts som om hon varit tvungen att anpassa sig inför ett nytt uppdrag svarar 
hon ja. Flera av respondenterna berättar att det också hänt att de sjukskrivit sig för att slippa 
åka till uppdrag där de tidigare känt sig illa behandlad eller dåligt bemötta. Jag får en känsla 
av att de skäms över att medge att de har gjort så.  De säger att de känt sig tvungna att göra så 
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på grund av att de måste tänka på sin egen hälsa och välbefinnande i första hand. Cecilia säger 
så här: 
 
Visst vissa dagar då fick man ju ett ställe som det visade sig att det inte fungerade på då kan 
jag erkänna att jag sjukskrev mig dagen efter om jag visste att jag var uppbokad hela veckan. 
Det var flera stycken som gjorde så. 
 
Det har också hänt att några av respondenterna kommit till ett uppdrag och vantrivts på grund 
av att de blivit illa behandlade och valt att sjukskriva sig resten av uppdragstiden för att slippa 
genomgå den behandlingen. Minna säger: 
 
Det har ju varit ställen…som man känt att man inte vill vara på då kanske man vet att man 
ska vara där en, två , tre dagar till då vet jag att jag någon gång ringde in mig sjuk..tänkte 
nej! Ja.. det har jag faktiskt gjort, tänkte nej, jag tänker inte åka dit något mer..och ja det är 
ju inte bra att man ska behöva känna så.. 
 
Samtliga respondenter tycker det är vanskligt att de ska behöva sjukskriva sig som en åtgärd 
för att inte bli illa behandlade, då de egentligen vill och kan arbeta. 
 
Underordning 
 
Gemensamt för respondenterna är att de upplever en underordning i deras arbetsroll i 
jämförelse med den ordinariepersonalens roll. Att känna sig underordnad kan betyda 
upplevelser som att man känner sig mindervärdig. Samtliga respondenter har känt sig 
underordnade/mindervärdiga när de inte bemötts på ett bra sätt av personalen på företaget. De 
beskriver det inte bara som ett tillfälle som de blivit dåligt bemötta, utan som många tillfällen. 
De gånger som de upplever sig som dåligt bemötta har de inte välkomnats av någon på 
arbetsplatsen, inte presenterats för arbetsgruppen eller arbetsuppgifterna som de står inför. 
Många av respondenterna inom förskola/skola tror att de kan bero på att förskolorna har så 
många bemanningsanställda som kommer och går så att den ordinarie personalen inte orkar 
engagera sig i att bemöta på ett bra sätt. En annan orsak som beskrivs är också att den 
ordinarie personalen har haft dåliga erfarenheter av tidigare bemanningsanställda. Vilket gör 
att de drar alla bemanningsanställda ” över en kam ” och detta resulterar i att de inte vill ge 
respondenterna en chans på grund av det. De som arbetar inom industrin beskriver orsaker 
som nämnts tidigare, att det kan bero på tidigare varsel som gör att den bemanningsanställda 
inte välkomnas på ett bra sätt av de anställda på kundföretaget.  
 
Minna beskriver också hur illa behandlad hon känner sig på vissa uppdrag, då hon inte blivit 
tilltalad vid sitt tilltalsnamn av den ordinarie personalen. De har istället tilltalat henne som 
”vikarien”: Minna säger: 
 
Man får höra: vikarien gå ut med barnen..bara det ? man blir tilltalad som vikarien och inte 
för ens tilltalsnamn, ibland känns det som om man är något som katten släpat in 
 
Minna beskriver att när hon blir tilltalad som vikarien gör det att hon känner sig som känner 
som något som katten kan ha släpat in. Hon får en känsla av att vara underordnad och oviktig. 
Jessica som är den yngsta respondenten som tog studenten för ett år sedan beskriver att hon är 
besviken på det dåliga bemötande mellan människor som hon har fått uppleva sedan hon 
började som bemanningsanställd. Hon beskriver det som om att hon känt sig mobbad, 
eftersom hon har en upplevelse av att ofta känna sig motarbetad. Jessica säger: 
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På vissa platser har det varit ren mobbning, det är jobbigt att komma som ny 
 
Jessica beskriver det som om att hon upplever det som om den ordinarie personalen inte tror 
att hon kan något för att hon är så ung vilket gör att hon känner sig mindervärdig. Hon 
upplever att hon inte får någon chans på grund av sin ringa ålder. Hon nämner hur besviken 
hon känner sig över insikten av att vuxenvärlden inte behandlar varandra så mycket bättre än 
vad ungdomarna gjorde mot varandra i skolvärlden. 
 
Utnyttjande 
 
Alla respondenter upplever att de någon gång haft känsla att de blivit utnyttjade både av 
kundföretagets personal och ledning. De beskriver en känsla av att de behandlas på ett sätt 
som gör att de känner sig oviktiga och betydelselösa. Respondenterna inom industrin 
beskriver en oro för att de måste gå när företagets produktion minskar. Karoline belyser: 
 
De sa det på ett möte.. för att man snabbt ska kunna …ja när det sjunker i produktionen då 
ska de kunna säga imorgon behöver du inte komma.. 
 
Karoline berättar att de bemanningsanställda måste leva med ett ständigt hot om att bli 
varslade av kundföretaget. Hon berättar hur det kan ske från den ena dagen till den andra. Hon 
berättar att ledningen berättat orsaken till att de hyr in bemanningsanställda. De hade berättat 
att de väljer att anställa bemanningsanställda för de är lätta att varsla.  
 
Fredrik beskriver också att han ibland känner sig utnyttjad. Helst de gånger som han sätts på 
alldeles för monotona och enkla arbeten som gör att han får en känsla av att vara som en 
praktikant på kundföretaget och inte som en anställd med flera års arbetslivserfarenhet. Han 
beskriver också att bemanningsanställda inom industrin anställs av kundföretagen då de har 
mycket arbete. Detta gör att det blir en hög arbetsbelastning för den bemanningsanställda och 
de kan tvingas till att arbeta övertid för att hinna med ”produktionstoppen”. Dessa orsaker 
tillsammans med att inte kunna vända sig till någon för att förklara dilemmat, gör att arbetet 
känns ensamt och att man får en känsla av att vara utelämnad. Fredrik menar: 
 
 Sedan finns det ju ställen där man måste jobba jätte mycket själv och då blir det en hög 
arbetsbelastning och det kan vara så att man måste jobba jättemycket övertid ,men man har 
ingenstans att vända sig..man är helt utelämnad 
 
De respondenter som arbetar inom förskola/skola beskriver alla hur de någon gång känt sig 
utnyttjade av den ordinarie personalen på uppdraget. De beskriver att de har fått lov att göra 
mycket ” skit göra” som ingen annan vill göra. Som att torka bord, diska, lämna sopor medan 
den ordinarie personalen gör ”roligare” sysslor som att hålla i sångsamlingar och andra mer 
stimulerande aktiviteter. Cecilia säger: 
 
Man blir utnyttjad man får torka bord och sopa. De säger du behöver liksom inte ta 
samlingen för du är ju inte ordinarie, du kan hämta matvagnen. 
 
 De beskriver också att det har hänt flera gånger att den ordinarie personalen går iväg och tar 
sin förmiddagsfika eller planeringstid och låter den bemanningsanställda gå ut ensam med alla 
barn på gården. Cecilia säger så här: 
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Vi var ute och jag blev lämnad ute när personalen var på fika och planering.. så var det 
nästan varje dag… vi vikarier fick nästan aldrig någon förmiddagsfika… 
 
Flera av respondenterna inom skola/förskola beskriver också att det inte varit nog med att de 
lämnats själva ute med barnen, utan att de också blivit utan sin egen förmiddagsfika eftersom 
ingen av den ordinarie personalen kommer och byter av dem för att kunna ta ut sin rast.  
 
Gemensamt för alla respondenter är upplevelsen av att de hamnar mellan stolarna på 
kundföretaget och bemanningsföretaget. Cecilia menar att arbetet i bemanningsbranschen 
handlar om att utnyttja den bemanningsanställda och att det inte spelar någon roll egentligen 
om man gör ett bättre eller sämre arbete då det oftast slutar med att man får gå ändå när 
uppdraget är slut. Cecilia säger: 
 
Det är så det funkar…. det spelar ingen roll om man är bra eller inte, man är som en 
disktrasa som kastas hit och dit. 
 
Cecilia beskriver att hon känt sig som disktrasa som kastas runt mellan olika uppdrag. Hon 
har försök att prata med bemanningsföretaget om hur utnyttjad hon känner sig. Hon säger att 
de lyssnat men ignorerat problemet och detta har gjort henne ännu mer ledsen.  Hon beskriver 
att den känslan ibland gjort att hon känt sig tvungen att sjukskriva sig. Hon säger att det känns 
som om att ingen vill ta ansvar och lyssna på dem som är bemanningsanställda utan kräver 
bara att de ska arbeta hårt under tystnad. Hon berättar att de på bemanningsföretaget vet, att 
det kan finnas problem på vissa enheter och lovar den bemanningsanställda att ta tag i det. 
Fast det blir oftast tomma ord och löften för de gör ändå inget åt saken. Cecilia: 
 
När man ringt bemanningen säger de bara: att ja vi har hört detta av flera vikarier vi måste 
kolla upp det.. men sedan händer det inget i alla fall 
 
Minna beskriver också hur utnyttjad hon känner sig av bemanningsföretaget, hon beskriver 
dem så här: 
 
Det är för jävligt egentligen att de inte lyssnar på sina anställda egentligen.. de slutar ju med 
att de inte vill jobba alls, de är ju inte rädda om sina anställda precis…månar inte om dem 
för fem öre….den känslan får man ju ..ja…jag har inte hört att någon pratat gott om dem. 
 
Beskrivningen som Minna ger av bemanningsföretaget är gemensamt för alla respondenter 
inom förskola/skola. Beskrivningar som att de inte lyssnar på bemanningspersonalen utan 
behandlar sina anställda som oviktiga och betydelselösa. De berättar också att det inte är 
särskilt många som pratar eller har god erfarenhet av bemanningsföretaget för förskola/skola. 
 
Alla respondenter upplever att de blir utnyttjade maximalt som bemanningsanställda allra 
helst av kundföretaget. Fredrik beskriver kundföretagen så här: 
 
De är liksom som en tredje part som kommer och plockar ur russinen ur kakan 
 
Han menar att kundföretaget får alla fördelar, som personal som anstränger sig till det yttersta 
för att göra ett bra arbete och ett gott intryck. De slipper däremot allt personalansvar eftersom 
bemanningsföretaget ansvarar för det. De flesta av respondenterna beskriver också att de 
upplever att bemanningsföretagen inte bryr sig om dem. Jessica beskriver att hon känner sig 
både som utbytbar och oviktig.  
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Villkorad delaktighet 
 
Att vara bemanningsantällda betyder att man inte har samma villkor i att få vara delaktig som 
den ordinarie personalen. Eftersom de oftast har korta uppdrag som tvingar dem till villkorad 
delaktighet. Detta i kontrast till den ordinarie personalen som oftast har haft lång tid på sig för 
att integreras i gruppen.. Gemensam beskrivning för respondenternas upplevelse av 
delaktighet är att det finns många svårigheter i att integreras i de nya grupperna på en ny 
arbetsplats. Karoline beskriver att det finns hinder i att komma in i arbetsgruppen eftersom 
personalen oftast redan känner varandra väl. Karoline säger: 
 
Ja första gången man kommer in i ett fika rum är man rädd att sätta sig på någons 
plats…trots att de säger att det inte finns bestämda platser och så vidare… så vet man att 
människor är vanedjur och oftast går och sätter sig på samma plats… och man vill ju inte 
stöta sig med dem. 
 
Både Fredrik och Karoline belyser att det finns egna kulturer på alla arbetsplatser inom 
industrin vilket gör det svårt för respondenterna att ta sig in i gruppen för att skapa sociala 
band.  Karoline beskriver att det finns en rädsla av att begå fel: De beskriver att det finns 
svårigheter att förstå sig på arbetsgruppernas kultur till en början. Att inte förstå den och 
kombinationen av en rädsla av att begå fel beskrivs som några av hindren med att ta sig in i 
arbetsgruppen och skapa sociala band.   Det finns dolda regler på de olika arbetsplatserna, 
som ”bestämda platser” i personalrummet som inte är lätta att se när man kommer som ny 
personal.  
 
Samtliga respondenter inom förskola/skola beskriver att det märks extra tydligt på rasterna att 
de inte är en del av gruppen och inte känner samhörighet med gruppen. Jessica säger: 
 
Ja men som på lunchen när alla sitter och pratar…men ingen tittar ens på mig. De frågar inte 
ens om någonting.. man blir inte inbjuden till pratet..till gruppen eller någonting 
 
Respondenterna känner sig utanför eftersom den ordinarie personalen mest pratar med 
varandra och inte med dem. Jessica upplever att det ofta känns som om det inte finns något 
intresse från den ordinarie personalens sida att ens bjuda in henne i den pågående 
konversationen. Samtliga respondenter beskriver att det får dem att känna sig ensamma och 
utanför. 
 
De gånger de känt större delaktighet på arbetsplatsen, har de blivit bra bemötta och 
välkomnade av någon i personalen, visats runt på arbetsplatsen, presenterats för arbetsgruppen 
och fått en bra beskrivning av vad som förväntas av dem under arbetsdagen.  En viktig del av 
ett bra bemötande är också att de får en känsla av delaktighet från start, både i arbetsgruppen 
och i kommande arbetsuppgifter. Minna säger så här: 
 
Man jobbar ju väldigt tätt ihop på en förskola och då måste det ju fungera tillsammans och 
då är det viktigt att det även fungerar från att man kommer, att de välkomnar en och är 
trevliga och berättar ordentligt 
 
Samtliga respondenter upplever också att ledningens bemötande är viktigt för att de ska 
uppleva sig som en del av gruppen. När jag frågar respondenterna hur de tycker att de blir 
bemötta av cheferna ute på kundföretaget verkar det vara en påtaglig skillnad mellan hur 
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cheferna bemöter de bemanningsanställda i industrin i jämförelse med dem som arbetar inom 
förskola/skola. Båda respondenterna inom industrin tycker att de generellt blir bra bemötta av 
cheferna på uppdragen. De berättar att cheferna oftast kommer och presenterar sig och visar 
runt dem på företaget. Karoline säger: 
 
ja de brukar komma ner ganska mycket och fråga hur det går och så där…det verkar som de 
bryr sig iaf 
 
Både Karoline och Fredrik beskriver samma bild av cheferna inom industrin, att de får en 
känsla av att de bryr sig om hur den bemanningsanställda trivs på uppdraget och hur det går 
för dem, Båda respondenterna tycker att det får dem att må bra genom att de blir bemötta och 
behandlade på ett bra sätt av kundföretagets chef när de kommer som nya. 
 
Gemensamt för respondenterna inom förskola/skola är att de nästan aldrig får träffa cheferna 
på förskola/ skola. Detta tycks upplevas märkligt av alla respondenter. Jessica säger: 
 
Vissa chefer har jag inte ens träffat och vissa har varit bra…Jag tycker att det är konstigt om 
jag skulle ha varit chef då skulle jag velat veta vilka som arbetade med barnen.. om de gör ett 
bra jobb… 
 
Samtliga respondenter tycker att det skulle vara bra om förskolan/skolans chef kom ut och 
hälsade på den bemanningsanställda och presenterade dem för arbetslaget, arbetsuppgifterna 
och barnen. Jessica menar att det borde vara en självklarhet för chefen att veta vad det är för 
personal som kommer och arbetar med barnen. De belyser att förskolan/skolans chef oftast 
har sitt arbetsrum på arbetsplatsen, vilket gör det ännu märkligare att de inte kan komma och 
hälsa den bemanningsanställda välkommen. De beskriver att de känt sig chockade de få 
gånger som chefen kommit och presenterat sig. De menar att det skulle kunna öka känslan av 
delaktighet på arbetsplatsen och i arbetsgruppen om de introducerades och bemöttes på ett bra 
sätt av cheferna. 
 
Alla respondenter upplever att det tar lång tid att skapa stabila sociala band. Den bild de 
beskriver av de sociala band som skapas med personal på uppdragen beskrivs som instabila. 
På frågan om de känt delaktighet och samhörighet i arbetsgruppen svarar samtliga 
respondenter att de upplevt både bra och dålig samhörighet till arbetsgruppen. Det 
gemensamma för respondenterna är att de upplever att de korta uppdragen på någon dag, är 
alldeles för korta för att skapa sociala band med arbetsgruppen. Att skapa sociala band 
beskrivs som något som uppstår vid längre tid. Fredrik beskriver samhörighet till 
arbetsgruppen så här. 
 
Ja.. Jag är väl inget socialt orakel.. jag är mest för mig själv och tar ingen plats. Till en 
början fokuserar jag mest på att lära mig själva jobbet sedan kommer väl den där sociala 
biten mer naturligt när man jobbat med folk ett tag 
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Han beskriver att de sociala banden till arbetsgruppen växer fram naturligt efter en längre tid 
på uppdraget. Han upplever inte sig själv som särskilt social, därför känner han att han hellre 
fokuserar på arbetet till en början och väljer att vara lite för sig själv.  
 
Alla respondenter upplever svårigheter i att skapa sociala band till den ordinarie personalen. 
De beskriver att de hela tiden blir påminda om att deras delaktighet i gruppen är 
tidsbegränsad. Vilket gör det svårt att finna orken till att engagera sig för att skapa sociala 
band. Gemensamt för alla respondenter är att de berättar att de upplevt att det skapats sociala 
band med arbetsgruppen på de uppdrag som varat en längre tid. Med längre tid menas ett par 
månader upp till två år. Jessica berättar att hon känt sig som en del arbetsgruppen och även 
behandlats som en av personalen på ett uppdrag, där hon tidigare varit praktikant. Hon 
beskriver att detta gjorde att hon trivdes mycket bra på det uppdraget och säger att hon väldigt 
gärna hade velat arbeta kvar på den förskolan. . Jessica beskriver att hon blev väldigt ledsen 
vid uppdragets slut och att hon saknade personalen mycket. Dessa känslor vid uppdragets slut 
är gemensamt för alla respondenter, känslor av besvikelse, ledsamhet och saknad. Cecilia 
säger: 
 
när jag fick lov att sluta grät både jag och personalen, det var bemanningen som sa ifrån för 
jag hade varit där för länge 
 
Cecilia hade ett uppdrag som varade i nästan ett och ett halvt år. Hon beskriver att både hon 
och den ordinarie personalen på kundföretaget tog det sociala uppbrottet hårt, då 
bemanningsföretaget beslutade att Cecilia skulle åka på ett nytt uppdrag. På frågan hur 
respondenterna hanterat dessa känslor som uppkommer vid sociala avsked svarar några 
återigen att det bara är att bita ihop och åka iväg på nya uppdrag. Några medger att lusten för 
att engagera sig med nya arbetskamrater minskar eftersom det sociala avskedet leder till 
flertalet negativa känslor. Fredrik belyser: 
 
Jo men det har varit det där klassiska, att man säger att man hörs..så blir det inte så 
 
 Fredrik upplever också att det känns jobbigt med de sociala avsked som bemanningsarbete 
innebär. Han berättar att man lovar varandra att hålla kontakten trots att man inte längre är 
arbetskamrater men att det oftast inte blir så ändå. Eftersom man inte har den där vardagliga 
kontakten med varandra längre.  
 
Gemensamt för alla respondenter är att de önskar att få en fast anställning på något av 
kundföretagen och avsluta sitt arbete som bemanningsanställd. Anledningarna till att de vill 
avsluta sitt nuvarande arbete är många men främst en önskan om att få en stabil tillvaro. 
Minna beskriver det så här: 
 
Det blir jobbigt!..liksom vänta vad kommer bakom nästa dörr? det är ju så att jobba inom 
bemanningsföretag. Det är ju egentligen ingenting som jag skulle välja självmant. Man vill ju 
ha en fast punkt att åka till.. 
 
Andra orsaker som beskrivs är önskan om att få ha en varaktig arbetsplats som gör att de 
sociala banden skapas och att förekomsten av de sociala avskeden blir färre. Samtliga 
respondenter tror inte att de kommer att orka arbeta på detta vis i många år till, på grund av att 
de upplever att det har en negativ inverkan på hälsan. 
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5.3 Sammanfattning av resultaten 
 
Jag har nu studerat de sociala banden hos de bemanningsantällda. Jag har funnit fem olika 
kategorier. Dessa går nu att förena med kärnkategorin instabila sociala band. 
 

 
 
 
Jag har i denna studie funnit mönster i vad som kan urskiljas i vilken betydelse de sociala 
banden har för bemanningsanställdas ohälsa. Att alltid behöva göra ett första betydande 
intryck vid första mötet med den ordinarie personalen upplevs som påfrestande och 
energikrävande för samtliga respondenter. Detta är en stor skillnad i jämförelse med 
traditionellt arbete. Eftersom bemanningsantällda kan behöva skapa ett första betydande 
intryck flera gånger per år, eftersom de har flertalet uppdrag per år.  Denna krävande roll gör 
att respondenterna upplever svårigheter, som resulterar i instabila sociala band till den 
ordinarie personalen eftersom de inte visar samma positiva respons tillbaka. 
 
Deras tidigare erfarenheter av instabila sociala band till kundföretagets personal utrycker sig i 
oroskänslor och nervositet. Oroskänslor som grundar sig i osäkerhet och ängslan i hur de 
kommer att bli bemötta på det nya uppdraget. Respondenterna måste hantera dessa känslor i 
ett självövervinnande, med det menas att de ”biter ihop” och trycker undan dessa känslor för 
att göra ett gott intryck och arbete i hopp om att få bra referenser och fast arbete på 
kundföretaget. 
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Vidare framkom det att respondenterna upplevde sig som underordnade. En känsla av att 
mindervärdighet då det blir en ojämn maktbalans, eftersom det finns skillnader och ojämlikhet 
i arbetssituationen med personalen på kundföretaget. Denna känsla gör att relationen byggs på 
instabila sociala band. De upplever svårigheter att skapa stabila sociala band med 
kundföretagets personal då de inte blir bemötta på ett bra sätt. Denna dåliga behandling gör att 
respondenterna känner sig som underordnade och oviktiga 
 
Omständigheterna gör att respondenterna ofta känner sig utnyttjade av den ordinarie 
personalen. Då de beskriver att de ofta får enklare, monotona, tunga och mindre stimulerande 
arbetsuppgifter. Respondenterna inom industrin känner sig även utnyttjade av kundföretagets 
ledning eftersom de lever med ett ständigt hot om att bli varslade när produktionen minskar. 
Detta gör att respondenterna känner sig ensamma, betydelselösa, utanför och oviktiga. Dessa 
negativa känslor gör att det blir instabila sociala band till arbetsgruppen och ledningen. 
 
Att det finns svårigheter att integreras i arbetsgruppen upplevs som en villkorad delaktighet av 
respondenterna. Alla beskriver att det kan vara svårt att ta sig in i arbetsgruppen eftersom 
medlemmarna redan känner varandra väl. Andra hinder som beskrivs är att det inte är lätt att 
förstå sig på arbetsplatsens kultur när man kommer som ny, att inte förstå den leder till rädsla 
att begå fel. Alla upplever också att det ibland inte finns något intresse från den 
ordinariepersonalen sida att bjuda in till interaktion för att skapa en relation. Detta är en av 
orsakerna till att banden bygger på instabila sociala band. 
 
Vidare framkom det att det tar lång tid att skapa sociala band. Med lång tid menas uppdrag 
som varar längre tid än ett par månader. Ett annat problem som uppkommer som gör att 
respondenterna upplever instabila sociala band till arbetsgruppen, är att de hela tiden är 
medvetna om att arbetet är tidsbegränsat vilket gör det svårt hitta motivationen till att skapa 
sociala band. På uppdrag som varat längre än ett par månader har det skapats sociala band till 
arbetsgruppen och ledningen, när dessa uppdrag avslutas blir det ett socialt avsked som 
väcker känslor av besvikelse, ledsamhet och saknad. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt resultat i relation till tidigare forskning. Jag 
presenterar dem tillsammans med de kategorier jag funnit. 
 
I denna studie har jag funnit att de sociala banden är bristfälliga. För de första så är de 
bristfälliga på grund av första intryckets betydelse. Det finns många skillnader mellan 
traditionellt arbete och bemanningsarbete. Bemanningsarbete är en osäker arbetsform, vilket 
innebär att respondenterna inte vet hur arbetsdagen kommer att se ut eller vilka de ska arbeta 
med. I min studie kan man konstatera att alla respondenter upplevde osäkerhet och nervositet 
inför ett nytt uppdrag vilket leder till ohälsa. Mitt resultat får stöd av Jonsson & Gelins 
(2012:33) studie som har liknande resultat, att de bemanningsanställda kände otrygghet inför 
uppdrag vilket påverkade deras egen hälsa negativt. Resultaten i min studie visar att orsakerna 
till denna osäkerhet och nervositet är många men främst att de inte vet vilken personal de ska 
mötas av och på vilket sätt de ska bli bemötta på. Resultat visar att det första intryckets 
betydelse är viktigt för respondenterna i hopp om att en dag få ett fast arbete på kundföretaget, 
denna kraftansträngning leder till trötthet och ohälsa.  Att kunna skapa sociala band under 
arbetsdagen är viktigt för respondenternas välmående visar resultaten av min studie. Mitt 
resultat får stöd av forskningen av Olofsdotter (2008:52) och Jonsson & Gelin (2012:20) där 
de belyser att det är viktigt för de bemanningsanställda att känna gemenskap och tillhörighet 
till gruppen, för att få god psykosociala arbetsmiljö. 
 
För det andra så blir de sociala banden svaga på grund av att de bemanningsantällda tvingas 
till ett slags självövervinnande. När det uppkommer negativa känslor som handlar om oro 
inför ett nytt uppdrag. Är det väldigt tydligt i mitt resultat att respondenterna hanterar deras 
nervösa, osäkerhetskänsla genom att ” bita ihop” som de utrycker det. De menar att de måste 
gå in i en positiv roll och sätta deras egna negativa känslor åt sidan. Detta kan kopplas till 
Jonsson och Gelins (2012:8) resultat som visar att bemanningsanställda alltid måste prestera 
på toppen av sin förmåga och alltid försöka göra sitt bästa. 
 
 För det tredje blir de sociala banden sköra på grund av att de bemanningsantällda känner sig 
underordnade. Att bli välkomnad och bemött på ett bra sätt är oftast en självklarhet på nya 
arbeten inom den traditionella arbetsformen. Detta tycks inte vara en självklarhet för 
bemanningsanställda. Då resultaten visar att samtliga respondenter upplevt både positivt och 
negativt bemötande på uppdragen. När de har blivit bra bemötta, känt sig delaktiga i gruppen 
och i arbetsuppgifterna har de trivts bättre. Detta bekräftas också av Olofsdotter (2008:52) då 
hennes studier visar att de sociala relationerna kan vara avgörande om den 
bemanningsanställda trivs på sitt uppdrag. Mina resultat visar att de bemanningsantällda 
upplevt dåligt bemötande många gånger. Resultaten visar att de gånger de inte trivts har de 
blivit dåligt bemötta, inte känt sig delaktig i gruppen eller i arbetsuppgifterna. Detta gör att de 
känner sig underordnade och mindervärdiga i jämförelse med den ordinarie personalen, vilket 
påverkat deras hälsa negativt. Detta stämmer överens med Jonsson & Gelins resultat 
(2012:20) som framhåller att de bemanningsanställda upplever skillnader och ojämlikhet i 
arbetssituationer, vilket påverkar deras hälsa negativt. 
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Gemensamt för respondenterna är att de upplever att den ordinarie personalen inte orkar 
engagera sig för att skapa sociala band med den bemanningsanställda på grund av deras 
tidigare negativa erfarenheter av bemanningsanställda. Detta bekräftas av Kirk & Belovics 
(2008:136) som belyser att den ordinarie personalen ser de tillfälliga arbetarna som outsiders, 
några som inte kommer stanna länge nog att bli en del av gruppen.  
 
För det fjärde är de sociala banden bristfälliga på grund utav att de bemanningsantällda 
känner sig utnyttjade. Inom den traditionella arbetsformen är det vanligt numera, att man 
arbetar i team och att de arbetar tillsammans för att skapa en ”vi-känsla” i arbetsgruppen. 
Mina resultat påvisar att de bemanningsanställda inte får ta del av ”vi – känslan ”på korta 
uppdrag utan löper risk för att hamna utanför och känna sig utnyttjade. Resultaten visar att 
respondenter upplever att de hamnar mellan stolarna på kundföretaget och 
bemanningsföretaget.  De upplever att ingen av företagen vill ta ansvar för eller kännas vid 
den bemanningsanställdas ansträngda situation. Detta får stöd av Jonsson & Gelin (2012:27) 
som lyfter fram att bemanningsantällda ofta exkluderas från aktiviteter som ska öka ”vi – 
känslan”. Detta gör att respondenterna känner sig utanför, oviktiga, utbytbara, ensamma och 
utelämnade. Detta stämmer också överens med Olofsdotters (2008:50) studie då hon 
framhåller att de bemanningsanställda ofta känner sig som en främling en outsider, då hon är 
en del i gruppen men ändå inte som en fullvärdig gruppmedlem på kundföretaget. 
 
Resultaten i min studie visar att de bemanningsanställda upplever sig utnyttjade av både 
kundföretagets chefer och personal. Detta bekräftas av Kirk & Belovics (2008:136) som 
belyser att de bemanningsanställda riskerar att bli dåligt behandlade av både cheferna och de 
anställda på kundföretaget. Samma sak framgår i Olofdotters studie (2008:48,51) att de 
bemanningsanställda upplever att de blir orättvist behandlade i jämförelse med den ordinarie 
personalen. 
 
För det femte har jag visat att de sociala banden är svaga på grund av att de 
bemanningsanställda upplevde villkorad delaktighet. Resultaten visar att samtliga 
respondenter inom förskola/skola har gemensamma upplevelser av att den ordinarie 
personalen inte verkar särskilt intresserade av att skapa sociala band med dem som 
bemanningsanställda. Upplevelsen av det uppkommer genom att den ordinarie personalen 
oftast bara pratar med varandra och inte bjuder in respondenterna till den pågående 
konversationen. Detta får dem att känna sig ensamma, utanför och att de får en känsla av 
villkorad delaktighet. Detta stämmer överens med Olofsdotters (2008:52) studie som lyfter 
fram att de bemanningsanställda kände sig utanför när de upplevde svårigheter i att bli 
involverade i den sociala interaktionen på kundföretaget. 
 
Sammanfattningsvis belyser min studie att de sociala banden präglas av instabila sociala band. 
Att kunna skapa sociala band under arbetsdagen med arbetsgruppen och ledningen är viktigt 
för respondenternas välmående visar resultaten av min studie. Mitt resultat får stöd av 
forskningen av Olofsdotter (2008:52) och Jonsson & Gelin (2012:20) där de belyser att det är 
viktigt för de bemanningsanställda att känna gemenskap och tillhörighet till gruppen, för att få 
god psykosociala arbetsmiljö. Resultaten i min studie visar att det är svårt att etablera sociala 
band på kort tid. Vilket gör att relationen med arbetsgruppen på korta uppdrag upplevs byggas 
på instabila sociala band. Respondenterna har en gemensam upplevelse att de mår bättre 
under de längre uppdragen, då får de möjlighet att skapa sociala band med den ordinarie 
personalen. Samma resultat framkommer i Olofsdotters (2008:50) rapport. Då hon lyfter fram 
att uppdrag som är längre än en månad kan leda till att den bemanningsanställda känner 
samhörighet och engagemang till uppdragen. Mitt resultat får även stöd av Galais & Moser 
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(2009:609) där de lyfter fram att de bemanningsanställda som kände engagemang för sitt 
uppdrag och kundföretaget de hyrdes ut till hade bättre hälsostatus än de som inte hade 
engagemang för sitt uppdrag. 
 

6.2 Resultat i relation till teorierna 
 
För att öka förståelsen för vilken betydelse de sociala banden har för bemanningsanställdas 
ohälsa har jag valt en teori om sociala band av Thomas Scheff. Jag har även valt två andra 
teoretiker Georg Simmel och Erving Goffman för att utveckla olika sidor av Scheffs teori. Till 
en början redogör jag för vilken betydelse de sociala banden har för oss människor enligt T. 
Scheff. Vidare redogör jag för E. Goffmans teori om jaget och maskerna vilken beskriver hur 
individen anpassar sig på olika sätt i det sociala samspelet. Slutligen kommer jag att behandla 
främlingen av G. Simmel. Denna beskriver hur individen kan känna sig som en främling trots 
att de befinner sig i samma rum tillsammans med andra individer. 
  
Thomas Scheff (Aspelin 1996:71) har konstruerat en socialpsykologisk teori som kan öka 
förståelsen av grundläggande förhållanden i det sociala livet. Scheff menar att människor i 
grunden är socialt beroende. Hennes mest grundläggande drivkraft är att uppleva intellektuell 
och emotionell sammankoppling med andra människor. Mänskligt beteende är till stor del 
relaterade till sociala band (Scheff 1990:179) Människor är en varelse som ständigt utvecklas 
genom social interaktion (Aspelin 1996:72). Scheffs teori hjälper oss att förstå vikten av 
sociala band.  Att det är mycket viktigt att skapa kunna skapa sociala band bekräftas av 
kategorin villkorad delaktighet där mina respondenter upplevde att det var svårt att skapa 
sociala band till den ordinarie personalen eftersom de inte verkade särskilt intresserade att 
bjuda in dem till en konversation. Att inte få sina mänskliga behov tillgodosedda genom 
social interaktion gjorde att respondenterna kände sig ensamma och utanför. Vikten av att 
kunna skapa stabila sociala band bekräftas av mina respondenter som berättar om att de fått 
sämre hälsa, när de inte fått tillgodose sina behov av att skapa sociala band på de korta 
uppdragen. Utan i stället har de korta uppdragen lett till instabila sociala band som påverkat 
hälsan negativt. 
 
Enligt Scheff (Aspelin 1996:81) är emotionerna skam och stolthet människans båda 
grundkänslor. De anses stå i specifik relation till det sociala bandet. De uppfattas som sociala 
emotioner. De har också som enda emotion direkt upphov till social kontext. Socialt 
avlyssnande av självet pågår ständigt och hänger ihop med en kontinuerlig värdering som 
automatiskt leder till stolthet och skamkänslor. Scheffs teori om skuld och skam kan kopplas 
till mina respondenters utsagor om att de känt sig underordnade och mindervärdiga då de 
blivit dåligt bemötta av den ordinarie personalen. Att inte mötas av respekt kan kopplas till 
Scheffs (Aspelin 1996:15) teori om skam där han menar att individen ständigt söker 
bekräftelse av andra. Når individen inte får positiv bekräftelse kan det leda till skamkänslor, 
vilket leder till negativ värdering av det sociala självet. Eftersom respondenterna inte får 
bekräftelse och positivt bemötande av den ordinarie personalen kan detta leda till skamkänslor 
och en känsla av mindervärde hos dem. Andra hinder som resultaten visar att det är svårt för 
de bemanningsanställda att komma som ny och få tillträde och förstå gruppens kultur. Det 
uppkommer också negativa känslor, känslor som rädsla av att begå fel. Fel som kan råka vara 
att sätta sig på ”någons plats” Rädslan av att begå fel kan förstås av Scheffs teori (Aspelin 
1996:72) då han menar att sociala band ständigt testas. Att redan begå ” ett fel” från början 
gör att relationen prövas, de sociala banden blir svåra att reparera, vilket kan leda till instabila 
sociala band mellan individerna. 
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Erving Goffman använder begreppet fasad för att beskriva den expressiva utrustning av 
standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av individen under hans framträdande 
(2007:28) Goffman (2007:11) använder ordet framträdande för att referera till när en individ 
kommer i kontakt med andra individer söker de i allmänhet upplysningar om dem. De 
kommer att vara intresserade av hans allmänna socioekonomiska ställning hans uppfattning 
om sig själv, hans attityd till dem, hans kompetens, pålitlighet och så vidare. När en individ 
konfronteras med andra individer finns det i regel skäl för honom att styra sitt handlande så att 
de överför till de andra intryck som ligger i hans intresse att överföra till dem (2007:13). Detta 
fenomen understryks av mina respondenters utsagor som berättar hur viktigt det första 
intryckets betydelse är. Hur de gör sitt yttersta för att göra ett gott intryck på kundföretagets 
personal och ledning vid ett nytt uppdrag. De använder en sorts fasad som är av positiv 
karaktär och trycker undan deras egna negativa känslor som leder till ett slags 
självövervinnande. 
 
Vidare beskriver Goffman att det finns olika metoder som individer använder sig av för att 
hålla dessa metoder vid liv. När en individ spelar en roll förutsätter han att sina observatörer 
ska ta den roll som framskapas av honom på allvar och att han besitter de egenskaper de ser 
framför sig, det kallas för dramaturgi (2007:25). Om individens aktivitet ska bli meningsfull 
för andra måste han mobilisera sin aktivitet så att han under interaktionen uttrycker det han 
vill förmedla (2007:35). Goffman belyser att det inte alltid är så att den agerandes personliga 
fasad inte ofta används för att den ger honom möjlighet att framställa sig själv på det sätt som 
han själv skulle vilja synas. Utan därför att hans uppträdande och maner kan bli till nytta i ett 
annat större sammanhang(2007:73).  Denna dramaturgi för att framställa sig själv på ett 
sådant sätt som gör att det kan bli till nytta för individen, gör att jag drar paralleller till mina 
respondenters utsagor om deras självövervinnande. Hur de vill framställa en positiv fasad på 
grund av att de vill få bra referenser från kundföretaget men också i hopp om en fast 
anställning i framtiden. 
 
Goffman använder begreppet teamframträdande för att beskriva en samling individer som 
samarbetar i en framställning av en rutin (2007:75). Det är så att individer som tillhör samma 
team enbart genom den omständigheten kommer till insikt med om att de står betydelsefullt 
förhållande till varandra. Varje teammedlem är tvungen att lita på att kamraterna uppträder 
och beter sig på ett riktigt sätt, och att de i sin tur måste lita på honom. Därför är 
teammedlemmarna med nödvändighet förenade med varandra genom ömsesidigt 
beroende(2007:77). Jag kopplar ihop Goffmans teori om teamframträdande med mina 
respondenters utsagor om att de känt sig utnyttjade. Detta påstående har styrkts av mina 
respondenter som berättar att ”vi-känslan” inte fanns på de korta uppdragen. De berättar att de 
kände sig utanför då den ordinarie personalen utnyttjade dem för göra mindre stimulerande 
arbetsuppgifter. Utnyttjandet gjorde att respondenterna upplevde att den ordinarie personalen 
inte uppträdde på ett riktigt sätt mot dem och detta satte teamframträdandet ur balans för 
respondenterna. 
 
Goffman tar upp framställningsstörningar, oavsiktliga gester, olägliga intrång, felsteg och 
scener. När något av detta händer i en grupp upplevs det som ett hot. De närvarande 
individerna kommer reagera med att känns sig illa till mods, bli förlägna och nervösa. När den 
förvirringen och symptom på förlägenhet uppstår så kommer den verklighetsbild som 
upprätthålls av framställningen sättas på spel och försvagas och därför tvingar den på en bild 
av människan bakom masken (2007:185). Respondenterna redogjorde för att de upplevde att 
det var jobbigt och påfrestande att hela tiden försöka prestera på topp och göra sitt bästa då de 
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inte fick samma positiva respons och bemötande tillbaka av den ordinarie personalen. Detta 
kan kopplas till Goffmans teori om framställningstörning, där respondenterna blev illa till 
mods och ibland sjukskrev sig. De sjukskrev sig när teamframträdandet inte fungerade för att 
slippa undan påfrestningen på den psykosociala hälsan, som framställninngstörningen 
medförde. 
 
Georg Simmel beskriver begreppet främlingen som någon som kommer i dag och stannar 
imorgon alltså inte som den vanligaste beskrivningen av främlingen den som kommer idag 
och går imorgon. Han är anknuten till en bestämd rumslig sfär. Främlingens ställning i detta 
rum bestäms oftast av att han inte tillhör den, på grund av att han inte medför kvalitéer till den 
(1981:139).  Mina respondenter redogjorde för att de kände sig som främlingen beskrivs av 
Simmel. De var anknutna till kundföretaget och arbetade i likhet med den ordinarie 
personalen, men upplevde ändå ett sorts utanförskap på grund av känslan av att inte tillhöra 
den och på grund av svårigheter i att integreras i gruppen. 
 
 Simmel (1981:141) beskriver främlingen som någon som måste ha egenskapen att kunna 
växla mellan närhet och avstånd. Respondenternas redogjorde att de upplevde att det var svårt 
att skapa närhet till den ordinarie personalen på de korta uppdragen och att de var tvungna att 
skapa ett slags avstånd. Avståndet kan liknas vid instabila sociala band. Avståndet berodde 
på att respondenterna inte visste hur länge uppdraget skulle vara, vilket gjorde att de ibland 
inte riktigt fann orken till att skapa sociala band eftersom det ändå visste att det snart skulle 
bli ett socialt avbrott. Avståndet berodde också på den villkorade delaktigheten att de inte 
integrerades i gruppen men också på grund av underordningen när de inte blev bemötta på ett 
bra sätt. Närhet till arbetsgruppen kände de på de längre uppdragen, där de blev bemötta på ett 
bra sätt och fick tillfälle att skapa stabila sociala band till arbetsgruppen. Respondenterna var 
tvungna att frambringa ett slags självövervinnande vilket kan förstås av hur Simmel 
(1981:141) beskriver främlingen, som i grunden inte är fäst till gruppen och hur han 
konfronterar allt detta med en slags objektivitet. Därför måste han skapa en speciell attityd, 
detta är inte ett enkelt avståndstagande eller icke delaktighet., utan en speciell kombination av 
närhet och avstånd. Likgiltighet och engagemang. 

6.3 Förslag till framtida studier: 
 
Utifrån det som framkommit i tidigare forskning och genom min studie kan man se att 
bemanningsantällda är en utsatt grupp i samhället. Trots detta, är bemanningsbranschen en 
framväxande bransch i Sverige och i många andra europeiska länder. Jag föreslår att man gör 
vidare studier på mitt ämne, på vilken betydelse de sociala banden har för de 
bemanningsanställdas ohälsa. Detta för att förstå vidden av den sociala verklighet som 
bemanningsantällda också lever under. Det mesta talar för att bemanningsbranschen är här för 
att stanna. Dels på grund av att kostnaderna för bemanningsbranschen är låga men också för 
att efterfrågan på arbetsmarknaden efter tillfällig och flexibel personal ökar. Därför föreslår 
jag vidare att man bör undersöka på vilket sätt man kan höja de bemanningsanställdas status. 
Genom att sätta fokus på hur de kan få en bättre arbetsmiljö, utveckling och inflytande. 

31 
 



 
 

6.4 Metodologiska reflektioner: 

Mitt syfte var att belysa vilken betydelse de sociala banden har för bemanningsanställdas 
ohälsa. Den metodologiska ansatsen i denna studie var grundad teori. Jag har bara valt att göra 
den ”öppna fasen” i grundad teori, detta hör inte till vanligheten. Anledningen var dels på 
grund av att det upplevdes svårt att hinna med alla urvalsfaser på de tio veckor som vi hade 
till förfogande. Ett annat skäl är också att jag ville låta data tala så förutsättningslöst som 
möjligt och undvika att min teoretiska förförståelse inverkar på analysen av empirin.  
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Bilaga 1  
 
 
Missivbrev 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Hannah Livingstone och jag arbetar med min C-uppsats i sociologi 
med inriktning socialpsykologi. Jag genomför en studie som har som syfte att 
studera vilken betydelse de sociala banden har för människors ohälsa i 
bemanningsbranschen. 
Intervjun kommer att bandas och ta cirka 30-60 minuter och all information 
kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet av undersökningen kommer att 
redovisas på ett sådant sätt att enskilda individer ej kan identifieras. Jag följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att du som blir 
intervjuad kommer att vara anonym och intervjun kommer endast att användas 
av mig i denna studie. 
Jag är mycket tacksam för din medverkan som ger mig möjlighet att genomföra 
denna uppsats. Kontakta mig gärna om du har några funderingar kring studien. 
 
Mvh : Hannah Livingstone 
Mobilnummer: 070-6270651 
e-post: hannahlivingstone@yahoo.se
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Bilaga 2 
 
 
Intervju frågor 
 
Bakgrund 
Kan du berätta lite kort om dig själv? 
Ålder? 
Utbildningshistoria? 
Hur länge har du varit anställd hos bemanningsföretaget? 
Hur många arbetsplatser har du haft uppdrag hos? 
 
Uppdrag  
 
Kan du berätta lite om dina känslor inför ett nytt uppdrag? 
Hur har du hanterat dem? 
Hur har det känts att inte veta vilken arbetsgrupp du ska ingå i? 
Hur har du hanterat det? 
 
Bemötande 
Hur har du blivit bemött av den ordinarie personalen på de arbetsplatser som du haft uppdrag 
hos? 
Hur får det dig att må? 
Hur har du hanterat sättet på hur du blivit bemött? 
Har du känt delaktighet och samhörighet i arbetsgruppen? 
Hur har du blivit bemött av kundföretagets chef? 
Hur får det dig att må? 
Hur har du hanterat det? 
Hur ser du på relationen till arbetskamraterna på uppdragen? 
 
Uppdragets slutskede 
Hur har du känt för uppbrottet med arbetskamraterna vid uppdragets slut? 
Hur har du hanterat det? 
 

36 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 


	Instabila sociala band
	Sammanfattning:
	1.Inledning/ Bakgrund
	I dag ser arbetsmarknaden annorlunda ut i jämförelse med för tjugo år sedan, både vad det gäller arbetsvillkor, arbetstider och arbetsformer. Idag har förekomsten av bemanningsföretag ökat, den vanligaste formen av tjänsteområden inom bemanningsbransc...

	1.1 Studiens syfte
	Studiens syfte är att belysa vilken betydelse de sociala banden har för människors ohälsa i bemanningsbranschen
	Studiens forskningsfrågor:

	1.2 Uppsatsens disposition
	2. Tidigare forskning
	2.1 Otrygg anställningsform
	2.2 Utanförskap
	Tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan den ordinariepersonalen och bemanningsanställdas delaktighet på arbetsplatsen. Bemanningsanställda upplever sig som främling, outsider, en del i gruppen men ändå inte som en fullvärdig gruppmedl...
	2.3  Arbetsformens dilemman
	2.4 Sammanfattning
	3. Teori
	3.1 Thomas Scheff – Sociala band
	Precis som Scheff framhåller så testas de sociala banden ständigt. Detta gör att individen ibland måste anpassa sig i det sociala samspelet. Goffmans teori visar på vilka sätt individen anpassar sig och använder sig av begrepp som fasad, dramaturgi oc...

	3.2 Goffman – Jaget och maskerna
	3.3 Simmel- Främlingen
	Främlingen som sådan är både nära och fjärran, det är på grund av att det är en relation som grundas på allmänmänsklig likhet (Simmel 1981:144)Främlingen kan inte beskrivas på ett annat sätt än att han är infogad i gruppen på ett oorganiskt sätt men ä...
	Sammanfattning:
	4. Metod
	4.1 Metodval/ Forskningsansats
	4.2 Urval
	4.3 Reliabilitet och validitet
	Eftersom mätning inte är forskarens främsta intresse i kvalitativa undersökningar blir det problematiskt att prata om begrepp som validitet och reliabilitet (Bryman 2002:257). Reliabilitet i kvalitativ forskning handlar om tillförlitlighet (Bryman 200...
	Frågan om intervjuarens reliabilitet ställs ofta i kvalitativ forskning eftersom att det blir en fråga om tolkning när jag transkriberar. Jag transkriberade materialet genom att i största möjliga mån ta med vartenda ord som sades för att få så hög rel...
	Validitet hänvisar till om jag har undersökt det som jag avsett att undersöka (Kvale 1997: 85) Validitet i en kvalitativ undersökning bygger på att man kan redovisa analysera sitt insamlade material på ett överskådligt vis. Intervjuns validitet gäller...
	4.4 Datainsamlingsmetod
	Jag kontaktade respondenterna via mail och frågade om de ville medverka i min studie och förklarade studiens syfte. Sedan skickade jag dem missivbrevet (se bilaga 1) där jag återigen beskrev studiens syfte och intygade dem att jag följer Vetenskaps rå...
	Jag skrev en intervjumall (se bilaga 2) som jag skickade till min handledare för godkännande innan användning,
	Efter att jag har fått godkännande av respondenterna för samverkan i undersökningen bokade vi in en tid för intervju. Intervjuerna ägde rum vid olika datum och tidpunkter. En av intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats. Trots att vi var ö...
	Vid samtliga intervjuer så använde jag mig av en diktafon för att spela in intervjun. Kvale (1997:147) säger att inspelning är det vanligaste sättet för registrering av intervjuer, då intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun...
	Efter varje intervjutillfälle transkriberade jag inspelningarna av intervjuerna. Jag försökte också förbättra mina följdfrågor.
	Jag lyfte fram vad som sagts under intervjuerna genom att klippa ut och klistra in intressanta aspekter i ett nytt dokument. Genom att göra på detta vis bröt jag ner och reducerade materialet. Detta gjorde att jag fick en bättre uppfattning om intervj...

	4.5 Förförståelse
	Eftersom jag har erfarenhet av flerårigt arbete inom bemanningsbranschen har jag en viss förförståelse. Detta har jag varit tvungen att vara medveten om under hela studiens förlopp. Jag har varit tvungen att se mina tolkningar med kritiska ögon precis...

	4.6 Forskningsetiska principer
	Eftersom en god etik är en viktig utgångspunkt för en lyckad forskning har jag under studiens gång följt de etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) fastställt. De har fyra olika krav informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och samtyck...
	Informationskravet: Genom att jag informerade respondenterna om vad uppsatsens syfte var med min studie och frågade dem om de skulle vilja delta i min studie har jag följt informationskravet. Jag intygade även att deltagarna ska få ta del av den färdi...
	Samtyckeskravet: Jag intygade för respondenterna att deras medverkan är frivillig, på vilka villkor de ska delta och hur lång intervjutiden uppskattades att bli. Genom detta följde jag samtyckeskravet.
	Konfidentialitetskravet: Jag berättade för respondenterna att deras namn skulle bli fingerade i uppsatsen. Respondenterna lovades fullständig sekretess. Vilket innebär att respondenterna lovas fullständig konfidentialitet och att obehöriga inte ska ku...
	Nyttjandekravet: Jag kommer att följa nyttjandekravet genom att deltagarnas medverkan enbart kommer att användas i denna studie och inte för något annat kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften.

	5. Resultat

	Mitt syfte är att belysa vilken betydelse de sociala banden har för människors ohälsa i bemanningsbranschen och detta har jag gjort genom att sätta fokus på två helt olika bemanningsbranscher. Kategorier som rör bemanningsanställdas sociala band har f...
	5.3 Sammanfattning av resultaten
	6. Diskussion
	6.1 Resultat i relation till tidigare forskning
	6.2 Resultat i relation till teorierna
	6.3 Förslag till framtida studier:
	6.4 Metodologiska reflektioner:
	Mitt syfte var att belysa vilken betydelse de sociala banden har för bemanningsanställdas ohälsa. Den metodologiska ansatsen i denna studie var grundad teori. Jag har bara valt att göra den ”öppna fasen” i grundad teori, detta hör inte till vanlighete...
	Referenser
	Andersson, P., & Wadensjö, E. (2004) ʺHur fungerar bemanningsbranschen?ʺ in Rapport 2004:15. Uppsala: IFAU ‐ Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering:2004: 15: 1-65
	Internet adresser:


	ARBETSMARKNAD Bemanningsanställda mår sämre än andra - Sydsvenskan - 1 - Nyhetsklipp 2013-11-16 - Retriever.htm Bilaga 1

