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Sammanfattning 

Bemanningsanställningar blir allt vanligare inom den svenska arbetsmarknaden, inte minst 

inom IT-branschen. Samtidigt som bemanningsanställningar inom IT ökar, så ökar parallellt 

även efterfrågan på högutbildad IT-kompetens. Därför ansåg vi det intressant att undersöka 

hur denna yrkesgrupp, som har en stark ställning på den svenska arbetsmarknaden, motiverar 

att de befinner sig i bemanningsanställningar. För att fördjupa förståelsen ytterligare tog vi 

fasta på deras upplevelser gällande arbetsförhållanden och flexibilitetsstrategier. För att samla 

in empiri från våra respondenter utfördes semistrukturerade intervjuer. I vår analys använde vi 

oss av Atkinsons ”The flexible firm”-modell. För att utöka vårt analysverktyg har vi även 

använt oss av forskning som fastställt tre nya förhållanden av arbetskraftssegmentering. Vårt 

resultat tyder på en motsägelse i respondenternas motiv, då de uttryckte att anställningsform 

inte spelar någon roll samtidigt som de uttryckte ambitionen att överrekryteras till 

kundföretaget. Resultatet tyder även på att respondenternas motiv har påverkats av 

kundföretagens flexibilitetsstrategier. Respondenternas upplevelser av arbetsförhållanden har 

tolkats gå i linje med ett förhållande av arbetskraftssegmentering där hela arbetskraften anses 

som en kärngrupp, oavsett anställningsform. Vidare är resultatet dock svårt att förstå fullt ut i 

förhållande till numerär- och funktionsflexibilitet. Kundföretagen har en långsiktig avsikt med 

bemanningsuppdragen, samtidigt som de ger respondenterna möjlighet till ansvar, att påverka 

arbetsinnehåll och arbetssätt. Respondenternas upplevelser av deras bemanningsanställningar 

påverkas även av deras upplevda starka ställning och höga anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden. Konsekvenserna av denna inställning kan möjligtvis innebära ett mer 

jämbördigt förhållande mellan respondenterna och kundföretaget, vad gäller flexibilitet på 

arbetsmarknaden.  
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1 Introduktion  

Isidorsson och Håkansson (2009) menar att strävan efter flexibilitet i organisationer på den 

svenska arbetsmarknaden går i linje med att bemanningsbranschen växer. Arbetsgivare 

motiverar att tillfälliga anställningsformer så som bemanningsanställningar är positivt för 

arbetstagaren, speciellt för unga, då de medför en frihet att själv varva arbete och ledighet 

efter önskemål. Anställningsformen kan även vara ett sätt för arbetstagaren att komma in på 

arbetsmarknaden, för att sedan förvärva ett fast jobb. Dessa anställningsformer kan dock även 

kopplas till arbetsgivarens strävan efter numerär flexibilitet, vilket gynnar verksamhetens 

tillväxt och lönsamhet (Isidorsson & Håkansson 2009:317-318). Begreppet flexibilitet är dock 

mångtydigt, då flexibilitet för en part kan innebära instabilitet för en annan (Berg & Spehar 

2011:192). Numerär flexibilitet är ett exempel på ett förhållande som för arbetsgivaren är 

önskvärt och positivt, då de genom tillfälliga anställningsformer kan anpassa arbetsstyrkan 

efter behov och efterfrågan. men dessa anställningsformer kan innebära instabila och negativa 

förhållanden för arbetstagaren (Isidorsson & Håkansson 2009:318-319). Undersökningar visar 

att tillfälliga anställningsformer i praktiken är oönskade då den bemanningsanställde hamnar i 

en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta då arbetstagaren ofta byter arbetsplats, får 

sämre arbetsvillkor och tilldelas okvalificerade arbetsuppgifter som inte är avgörande för 

kundföretagets framtid (Kantelius 2010:28-30). 

Även bemanningsanställningar inom IT-branschen ökar på den svenska arbetsmarknaden 

(Lindqvist, Tenselius & Rune 2015:12). Detta trots det varit hög efterfrågan av högutbildad 

IT-kompetens under de senaste åren. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen (2017) är 

behovet konstant och kommer till och med att öka under 2017 (Almérus m. fl. 2017:19). Det 

innebär att behovet av IT-kompetens inte är tillfälligt, ändå ökar den tillfälliga 

anställningsformen på IT-arbetsmarknaden. Borde inte de IT-profiler som befinner sig i en 

bemanningsanställning ha chans för en säkrare anställningsform, då de har en kvalificerad 

kunskap och kompetens med hög efterfrågan på arbetsmarknaden? Vi vill därför undersöka 

vad som motiverar dessa att arbeta i bemanningsanställningar inom IT-branschen. Dessutom 

kommer vi att undersöka hur de upplever sina anställningar och hur de upplever att de 

uppfyller kundföretagen strävan efter flexibilitet. 

1.1 Problemdiskussion 

Problemområdet anser vi vara vetenskapligt relevant då vi utifrån våra sökningar konstaterat 

att det finns begränsad forskning om upplevelser av arbetsmarknaden bland dessa starka 

arbetsmarknadsaktörer. Den forskning som vi huvudsakligen funnit handlar snarare om 

okvalificerade arbeten eller arbetstagare med en betydligt svagare ställning på 

arbetsmarknaden. Genom vår undersökning syftar vi att förklara dessa aktörers upplevelser av 

bemanningsanställningar, inom en bransch där det råder brist på deras högutbildade IT-

kompetens. Vår förhoppning är att resultatet kan bidra till bilden av denna anställningsform 

och flexibilitet på IT-arbetsmarknaden samt bidra till diskussionen om hur den svenska 

arbetsmarknaden kan förstås.  
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1.2 Syfte  

Syftet med vår studie är att öka förståelsen av bemanningsbranschen med fokus på en 

yrkesgrupp som har en relativt stark ställning på den svenska arbetsmarknaden. För att öka 

denna förståelse kommer vi ta fasta på dessa anställdas egna motiv, upplevelser samt hur de 

själva beskriver hur de tillgodoser kundföretagens strävan efter flexibilitet, att undersökas. 

1.2.1 Frågeställningar 

 Hur motiverar IT-anställda att de befinner sig i en bemanningsanställning? 

 Hur upplever IT-anställda sina arbetsförhållanden kopplat till deras 

bemanningsanställning? 

 Hur upplever IT-anställda att deras bemanningsanställning uppfyller 

kundföretagets strävan efter flexibilitet?  

 

1.3 Bakgrund 

Globaliseringen har påverkat den svenska arbetsmarknaden, vilket innebär att Sverige har 

blivit en del av en större världsmarknad. I skuggan av det eftersträvar organisationerna 

flexibilitet som försäkrar konkurrenskraft och som gynnar verksamhetens tillväxt, effektivitet 

samt lönsamhet i det allt hårdare klimatet på marknaden (Isidorsson & Håkansson 2009:317). 

Som resultat av detta har osäkra anställningsformer ökat i vårt samhälle, då företagen tar till 

så kallade flexibilitetsstrategier för att anpassa produktion efter efterfrågan. Exempel på en 

flexibilitetsstrategi är numerär flexibilitet. Det innebär att arbetsgivaren strävar efter 

flexibilitet att anpassa sin arbetsstyrka utefter efterfrågan och behov. Vid hög efterfrågan ökar 

arbetsgivaren arbetskraften och minskar efterfrågan minskas arbetsstyrkan (Edgell 2012:148). 

För att uppnå numerär flexibilitet kan arbetsgivaren variera antalet arbetade timmar, anställa 

personal på tidsbegränsade kontrakt eller genom att hyra in personal via bemanningsföretag 

(Isidorsson & Håkansson 2009:319).  

1.3.1 Bemanningsbranschens framfart 

Sedan bemanningsverksamhet legaliserades i Sverige år 1993 har bemanningsbranschen varit 

ett snabbt växande fenomen på den svenska arbetsmarknaden. Då många arbetsplatser 

genomgått intensiva rationaliseringar i strävan efter numerär flexibilitet, har det blivit allt 

vanligare att anlita tillfällig flexibel arbetskraft i form av bemanningsanställda (Isidorsson & 

Håkansson 2009:322, 340). År 2016 beräknades 530 stycken auktoriserade 

bemanningsföretag i Sverige. Samma år beräknades att ungefär 1,6 procent av de sysselsatta 

invånarna jobbar via bemanningsföretag (Bemanningsföretagen 2017).  

Den vanligaste bemanningsanställningsformen är tidsbegränsad anställning, vilket innebär att 

anställningsperioden har ett avtalat slutdatum (Bemanningsföretagen 2017). Hur 

bemanningsanställda ser på den tidsbegränsade anställningsformen avgörs av deras 

anställningsbarhet, vilket påverkas av hur attraktiva de är på arbetsmarknaden. Vid låg 
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anställningsbarhet innebär den tillfälliga anställningsformen en osäkerhetsfaktor för dessa 

individer. De kännetecknas primärt av unga, outbildade och oerfarna individer. 

Anställningsformen motiveras dock som ett ”första steg” in på arbetsmarknaden. Majoriteten 

av dessa arbetstagare ser därmed sällan deras intåg i bemanningsbranschen som särskilt 

långsiktigt. Även arbetsvillkoren i form av exempelvis stimulerande arbetsuppgifter, 

kompetensutveckling, löner och andra förmåner framställs ofta som sämre för dessa individer, 

vid jämförelse med fastanställd personal (Isidorsson & Håkansson 2009:326-332).  

Vid hög anställningsbarhet kan en tidsbegränsad anställning innebära möjligheten att 

kontrollera och styra sin egen professionella och ekonomiska utveckling. Dock är det få av de 

tillfälligt anställda med hög anställningsbarhet som föredrar denna anställningsform. De som 

gör det har varit missnöjda med sitt jobb vilket medfört att ett nytt jobb spelar större roll än 

anställningsformen. Undersökning visar att om dessa individer fick välja hade de valt ett fast 

jobb, så kallade tillsvidareanställningar (Isidorsson & Håkansson 2009:317-332). 

1.3.2 Bemanningsanställningar inom teknikbranschen 

I takt med utvecklingen av tillfälliga anställningar och inhyrning av personal på den svenska 

arbetsmarknaden, ökade även bemanningsanställningar inom teknikföretag under 1990-talet. I 

början av 2000-talet nådde inhyrning av personal i teknikbranschen dock en topp, i samband 

med IT-boomen. Som resultat minskade inhyrningarna, men tog fart igen åren efter för att nå 

en ny topp vid finanskrisen 2008. Under denna period minskade efterfrågan på 

teknikföretagens produkter kraftigt, därmed även behovet av inhyrd personal. Åren efter 

finanskrisen ökade efterfrågan och försäljning av teknikföretagens produkter och inhyrning av 

personal ökade återigen. Sedan dess har nivån av inhyrd personal i teknikföretag hållit sig på 

en hög nivå (Lindqvist, Tenselius & Rune 2015:12-13).  

År 2015 hyrde teknikföretag på den svenska arbetsmarknaden ca 17 000 personer från 

bemanningsföretag och nära 13 000 från konsultföretag. Detta motsvarar 9,8 procent av de 

anställda i teknikbranschen. I princip alla stora teknikföretag hyr personal från bemannings- 

eller konsultföretag. Andelen som hyr in personal bland medelstora teknikföretag är ca 75 

procent. Det huvudsakliga skälet till varför teknikföretag tar in arbetare grundas på att man 

vill erhålla en snabb omställningsförmåga utefter arbetsbelastning. När det istället kommer till 

inhyrning av teknikkonsulter och tjänstemän så är de primära skälen att företagen önskar att 

hyra in ”rätt” kompetens inom tidsbegränsade period eller projekt. Detta för att komplettera 

sin kärnkompetens vid tillfälligt ökat behov av kompetens och flexibilitet (Lindqvist, 

Tenselius & Rune 2015:9-10).  

1.3.3 Arbetsförmedlingens framtidsrapport 

När det gäller IT-branschen har en brist på kompetent och högutbildad IT-arbetskraft existerat 

under de senaste åren, vilken beräknas öka ytterligare under 2017. I en framtidsprognos 

framställd av Arbetsförmedlingen för år 2017 redovisas en särskilt hög efterfrågan inom IT-

tjänster som kräver eftergymnasial utbildning, vilket innefattar de flesta IT-tjänster idag. På 
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grund av den höga efterfrågan, förutspår Arbetsförmedlingen att chanserna är goda för att få 

en anställning som nyexaminerad inom IT-branschen (Almérus m. fl. 2017:19). 

1.3.4 Begreppspreciseringar 

I detta avsnitt förklaras de begrepp som är centrala i undersökningen för att avgränsa 

begreppens innebörd till det som är relevant för undersökningen. Syftet är att  hämma risken 

för missförstånd och generaliseringar om begreppens definition samt bidra till en ökad 

förståelse för studien och dess resultat (Dannefjord 1999:13).  

Bemanningsföretag: Företag som hyr ut eller rekryterar personal till andra företag.  

Konsult/Bemanningsanställd/Inhyrd personal: Anställd som har ett bemanningsföretag som 

arbetsgivare men som arbetar på ett eller flera konsultuppdrag ute hos kundföretag. 

Egentligen finns det en skillnad mellan att vara konsult och att vara bemanningsanställd. 

Detta då en konsult anses vara en extern arbetskraft med expertkompetens som anlitas av 

företag när de under en viss tidsperiod saknar viss specialistkompetens. I vår studie kan vi se 

att både bemanningsföretaget och respondenterna primärt använder sig av begreppet konsult 

när de syftar på bemanningsanställd. Vi kommer därför inte att göra någon skillnad mellan 

begreppen bemanningsanställd och konsult.  

Konsultuppdrag: Det uppdrag/arbete som konsulten ska genomföra på tidsbestämd eller 

obestämd tid hos kundföretag. 

Konsultchef: Konsultens chef på arbetsgivarsidan, alltså bemanningsföretaget. 

Kundföretag: Företag som mot ersättning hyr in arbetskraft av bemanningsföretag. 

Tillsvidareanställd konsult: Innebär att konsulten har en tillsvidareanställning på 

bemanningsföretaget. Detta innebär att bemanningsföretaget enbart kan säga upp konsulten 

genom vissa särskilda omständigheter. Oavsett om konsulten står utan uppdrag så är den alltså 

garanterat fortsatt anställning och får även ekonomisk ersättning av bemanningsföretaget. 

Visstidsanställd konsult: Är konsulten anställd via ett anställningsavtal som har ett slutdatum 

så innebär det att konsulten är visstidsanställd via bemanningsföretaget under denna period. 

Tillgänglig konsult: Bemanningsanställda som idag är anställda via bemanningsföretag men 

som saknar uppdrag. Det är bemanningsföretagets skyldighet att försöka hitta ett nytt uppdrag 

inom den tillgängliga konsultens tjänstemannaområde. Är konsulten då visstidsanställd och 

bemanningsföretaget efter ett tag upplever att det inte går att hitta ett matchande uppdrag, så 

finns risken att bemanningsföretaget säger upp konsulten. Om konsulten däremot är 

tillsvidareanställd så får bemanningsföretaget inte säga upp på grund av en sådan anledning. 

Kundföretagsanställd: Innebär att arbetstagaren är anställd hos ett kundföretag och alltså inte 

via bemanningsföretag. Arbetstagaren ingår då i ordinarie personal hos kundföretaget.  
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Direktrekrytering: Då kundföretaget använder sig av bemanningsföretaget som en 

rekryteringstjänst. Det innebär att bemanningsföretaget driver rekryteringsprocessen för 

kundföretaget och kandidaten som anställs får direkt en anställning hos kundföretaget.  

Överrekrytering: När konsulten som är inhyrd blir erbjuden en rekrytering direkt hos 

kundföretaget som den verkar på, så kallas det för en överrekrytering. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning som berör vårt problemområde. 

Forskningen behandlar bland annat bemanningsanställningars utveckling och påverkan på 

arbetsmarknaden, segmentering av arbetskraften samt kompetens inom IT-branschen. 

 

2.1 Bemanningsanställningars utveckling och påverkan på 
arbetsmarknaden 

Under detta avsnitt redovisas tidigare forskning kring hur omfattningen av inhyrning av 

personal och bemanningsanställningar förändrats över tid, samt hur motiv bakom numerär 

flexibilitet har utvecklats. Denna forskning är relevant för vår studie då vi vill öka förståelsen 

för bemanningsanställningars normalisering på arbetsmarknaden (Isidorsson & Håkansson 

2016:47). För vår studie är det även intressant att ta del av tidigare forskning som undersökt 

hur inhyrning av personal kan påverka både relationerna på arbetsmarknaden och 

arbetsvillkoren för den inhyrda personalen. 

2.1.1 Utbredningen av inhyrd personal 

Isidorsson & Håkansson (2016) har undersökt hur inhyrningens utbredning mellan 2002 och 

2012 har utvecklats på den svenska arbetsmarknaden. Resultatet visar en ökning med 75 

procent, från 12 procent till 21 procent  (Isidorsson & Håkansson 2016:47).  

Motiven till inhyrning delar Isidorsson & Håkansson in i fyra motiv; stabilitet, flexibilitet, 

buffert och rekryteringssvårigheter. Studiens resultat styrker dagens bild av att flexibilitet är 

det främsta motivet för inhyrning av personal, då det har ökat bland arbetsgivare sedan 2002 

och är idag det ledande motivet. Som resultat av normaliseringen av inhyrd personal har även 

arbetsrelationerna och de traditionella anställningsförhållandena på arbetsmarknaden 

förändrats, då ett triangulärt förhållande uppstått mellan bemanningsföretag, arbetstagare och 

kundföretag. Bemanningsföretaget agerar arbetsgivare och kundföretaget arbetsledare för den 

inhyrda personalen (Isidorsson & Håkansson 2016:47-60). Detta förhållande är något som är 

utmärkande för bemanningsanställningar i Sverige och EU (Kantelius 2010:28). 

2.1.2 Nya arbetsrelationer och arbetsvillkor 

Normaliseringen av inhyrning av personal på den svenska arbetsmarknaden innebär att 

bemanningsstrategier kan bli en självklar del i företags löpande verksamhet. I Olofsdotters 

(2009) studie undersöks två separata kundföretag gällande deras förekommande 

bemanningsstrategier och dess effekter. Båda företagen använder i stor utsträckning 

bemannings- och rekryteringsstrategier och hyr in personal på kontinuerlig basis. Syftet är att 

uppnå numerär flexibilitet. Användning av inhyrd arbetskraft kan resultera i obalanser på 

arbetsmarknaden baserat på arbetsvillkor, oavsett om den inhyrda personalen erhåller bättre 

eller sämre arbetsvillkor jämfört med kundföretagsanställda. Resultatet i studien styrker detta, 

då inhyrd personal och kundföretagsanställda i företagen strategiskt delas in i olika grupper 
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och arbetar under olika villkor. Inom det ena företaget är exempelvis lönen betydligt högre för 

gruppen av kundföretagsanställda. Det råder även skillnader i arbetstider mellan grupperna, då 

inhyrd personal ofta arbetar enbart kvällsskift. Inom det andra företaget hyrs all personal på 

kollektivsidan in. Även detta företag delar in arbetsstyrkan i grupper; ordinarie personal 

(kundföretagsanställda), långtidsinhyrda och tillfälligt inhyrd personal. Det framgår att 

arbetsvillkoren mellan grupperna skiljer sig, men inte exakt hur. Dock har denna ojämlikhet 

accepterats i takt med att inhyrningen normaliserats i företagets organisering. Studiens resultat 

påvisar även en utveckling av ett mer långsiktigt samarbete mellan bemanningsföretagen och 

kundföretagen. Utvecklingen innebär att samarbetet med bemanningsföretagen ses mer som 

ett HR-partnerskap än som en tillfällig bemanningslösning (Olofsdotter 2009:1-13).  

2.1.3 Den inhyrda personalens upplevelser 

Det finns studier som påvisar skillnader i ordinarie personals och bemanningsanställdas 

upplevda anställningsvillkor. I Kantelius (2010) studie påvisas stora skillnader i 

långtidsinhyrda montörers upplevelse vad gäller möjlighet till utveckling, i jämförelse med 

kundföretagsanställda. Detta påverkar även deras upplevda anställningsbarhet, som innebär 

möjligheter och resurser att skaffa sig en liknande anställning vid arbetslöshet. Fenomenet 

spåras till det delade ansvaret för den inhyrda arbetskraften mellan kund- och 

bemanningsföretaget, där kundföretaget har arbetsledningsansvar och bemanningsföretaget 

arbetsgivaransvar. Då bemanningsföretaget agerar arbetsgivare så ligger arbetsmiljöansvaret 

på dem, vilket även innefattar utbildning och kompetensutveckling. Men det dagliga arbetet 

förekommer ute hos kundföretaget, där arbetsledningen sker genom att den långtidsinhyrda 

personalen tilldelas arbetsuppgifter som endast kräver enkel monteringskunskap och kort 

upplärningstid. Det leder till att den inhyrde inte behöver och inte heller får vidare 

kompetensutveckling av kundföretaget. Kundföretaget följer dock de villkor och regler som 

Arbetsmiljölagen kräver. De motiverar att problemet i själva verket är kopplat till 

inhyrningen. I detta fallet kan problemet tydas grundas i att arbetsgivaransvaret är bristfälligt, 

då det är dålig kontakt mellan parterna och det systematiska arbetsmiljöarbetet följ inte upp av 

bemanningsföretaget (Kantelius 2010:27-37). 

Ovanstående forskning beskriver utvecklingen av arbetsmarknaden som ett triangulärt 

förhållande mellan bemanningsföretag, arbetstagare och kundföretag (Isidorsson och 

Håkansson 2016:58). Även Olofsdotter (2009) påpekar i sin studie att normaliseringen av 

inhyrningen har förändrat bemanningsföretags ställning och betydelse för kundföretag. 

Relationen har utvecklats till ett långvarigt och gränsöverskridande samarbete. Vad som är 

viktigt att påpeka är att tjänsterna på kundföretagen i forskningen ovan innefattar lägre 

kvalifikations- och utbildningskrav än tjänsterna i denna studie. Det innebär att arbetstagarna 

förmodligen kan kopplas till en lägre anställningsbarhet som genererar en osäkerhetsfaktor i 

anställningsvillkoren (Isidorsson och Håkansson 2009:326-332).  
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2.2 Segmentering av arbetskraften 

Det finns flera forskare som påstår att flexibilitet kan medföra segmentering av arbetskraften, 

men det finns ingen entydig bild av hur arbetsvillkoren liknar eller skiljer sig mellan 

grupperna. Den vanligaste föreställningen är att arbetsstyrkan delas in i en kärnarbetskraft, 

av ordinarie personal i kundföretagsanställningar, och perifera lager av arbetskraft, av 

osäkra ombytliga visstids- och bemanningsanställningar (Atkinson 1984:28). Det finns dock 

vissa som menar att detta är en förenklad bild av verkligheten, då det ofta är ur ett 

arbetstagarperspektiv och det i praktiken kan se annorlunda ut (Kalleberg 2001:488).  

2.2.1 Förhållanden av arbetskraftssegmentering 

Forskning om flexibilitetsstrategier och effekter dessa har på organisationsstrukturen 

kritiseras för att ofta endast fokusera på ett resultat. Detta är huruvida arbetsstyrkan delas upp 

i en kärngrupp samt perifera lager av arbetskraft eller inte. Kritikerna menar att det inte går att 

anta att all temporär arbetskraft endast anses som medel för numerär flexibilitet och som del 

av periferin. Isidorsson och Håkansson (2012) har utfört en studie om hur organisationers 

arbetsstyrka påverkas av segmentering vid inhyrning av personal. Resultatet stödjer teorin 

kring en uppdelning av arbetskraften men bidrar även till en mer nyanserad bild av hur 

arbetsstyrkan påverkas. Segmenteringen av arbetskraften grundas på faktorer som har att göra 

med hur den inhyrda personalen integreras i organisationen: introduktionstid, hur lång tid 

uppdraget löper, nivån på kunskap och kompetens som krävs för uppgifterna och chanser för 

kompetensutveckling för de inhyrda i kundföretaget. Studien resultat visar att dessa faktorer 

mynnar ut i tre olika förhållanden av arbetskraftssegmentering; (1.) Uppdelning av kärn- och 

periferi, (2.) hela arbetsstyrkan anses som kärngrupp och (3.) hela arbetsstyrkan resulterar i 

perifert lager (Isidorsson & Håkansson 2012:488-503). Resultatet av Isidorsson och 

Håkanssons (2012) studie kommer redovisas mer utförligt under kapitel “Teorianknytning”, 

då vi avser att utöka vårt analysverktyg med hjälp av dessa förhållanden.  

2.2.2 En förenklad bild av verkligheten 

Flera studier har granskat kärn- och periferimodellen. Kalleberg (2001) förklarar exempelvis 

att modellen används av företag för att säkerställa en kärnarbetskraft, präglad av kunskap, 

information och ansvarsroller. Det perifera lagret av arbetskraft är till för att skydda kärnan, 

genom att användas som en buffert och regleras efter behov och vid lågkonjunkturer. Dock 

kritiserar Kalleberg (2001) kärn- och periferimodellen för att ge en förenklad bild av hur 

verkligheten ser ut. Han syftar bland annat på att modellen ger en bild av att arbetskraften är 

uppdelad, att kärnan arbetar med en viss del i organisationen och periferin en annan. I 

praktiken kan dessa lager av arbetskraft arbeta på samma avdelning eller till och med ha 

samma arbetsuppgifter. Extern arbetskraft kan även vara en metod för att ta in och testa 

arbetstagaren, med avsikt att tillsvidareanställa (kundföretagsanställa) denne. Enligt Kalleberg 

(2001) finns det mycket kunskap kring flexibilitetsstrategier i organisationer och dess effekter 

som fortfarande inte har belysts. En av anledningarna menar han är att det ofta är upplevelser 

från chefer och individer på högre nivåer i organisationen som empirin består av. Att endast ta 

fasta på deras upplevelser menar Kalleberg (2001) inte genererar kunskap om hur arbetet 
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faktiskt organiseras, bemannas, formas och utförs. För att ta reda på detta måste flera nivåer 

inom organisationen undersökas, alltså genom att även ta reda på arbetstagarnas upplevelser 

(Kalleberg 2001:479-488). 

 

2.3 Kompetens inom IT-branschen 

Utifrån våra sökningar kan vi se att bemanningsanställningar inom IT-arbetsmarknaden är 

ett område som inte är särskilt beforskat. Trots detta har vi tagit fasta på forskning som 

redogör för hur företag rekommenderas använda sig av intern och extern IT-kompetens för 

att nå framgång. Vi har även tagit del av tidigare forskning som redovisar en normaliserad 

bild över faktorer som ska bidra till inhyrdas framgång samt även vilka utmaningar dessa 

står inför. Denna kunskap är relevant för vår studie, då den bidrar till en ökad förståelse för 

den arbetsmarknad respondenterna befinner sig på och hur deras ställning påverkas av den. 

2.3.1 Intern och extern IT-kompetens 

Lychnell (2010) skriver i sin doktorsavhandling om intern och extern IT-kompetens. Genom 

intern kompetens så försäkrar sig företagen om att ha insatt och kompetent personalstyrka på 

plats för hantering av teknikutvecklingen i det enskilda företaget på lång sikt. Extern 

kompetens handlar snarare om att företagets behov av IT-kompetens hyrs in på kortare sikt. 

Sådan extern personal kan hyras in när ”rätt” kompetens saknas bland den interna 

kompetensen på företaget. Lychnell (2010) avhandling påvisar även att extern kompetens kan 

ha förmågan att täcka det kunskapsgap som saknas bland intern personal. Att våga kombinera 

intern och extern kompetens utefter företagets behov påvisas kunna vara ett vinnande koncept 

för framgångsrik IT. Dock tillägger han att interna kompetenser primärt bör främjas om 

företag, förutsatt att det är med ett oförändrat personalantal, strävar efter ökad effektivitet och 

gynnsammare resultat inom IT (Lychnell 2010:25). 

2.3.2 Framgångar och utmaningar för IT-konsulten 

I och med att konsultverksamheten ökar allt mer inom IT-branschen, skriver Agresti och 

Djavanshir (2007) i deras artikel att det kan vara av vikt att förstå vilka faktorer som bidrar till 

konsulters framgång samt vilka utmaningar som dessa står inför. Med IT-konsulter menas 

professionella individer som antingen anställs av en firma (exempelvis bemanningsfirma) 

alternativt så har de startat en egen konsultverksamhet ensam eller med kollegor. Det 

huvudsakliga är att konsulter är verksamma ute hos kundföretag där de utför arbetsuppgifter 

utefter företagets behov. Den primära framgångsfaktorn för att lyckas som konsult innefattar 

att hela tiden hålla en bra dialog med kundföretaget. Detta för att undvika eventuella 

besvikelser och frustrationer som kan leda till misslyckande, men också för att lyckas uppnå 

konsultens huvudsakliga mål: att erbjuda kompetens som tillfredsställer kundens behov. Det 

är också av vikt att konsulten och kundföretaget har samma förväntningar gällande konsultens 

kompetens och uppdrag för att undvika kundmissnöjdhet. Som konsult måste man balansera 

mellan att vara en extern kompetens som anlitas under en viss tidsperiod, samtidigt som man 

förväntas smälta in bland de övriga anställda och på kort tid lyckas arbeta tillsammans med 
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dem. Som utomstående ser konsulten saker och ting ur nya perspektiv. Ett vanligt misstag är 

att konsulten påpekar allt som är fel. Vissa konsulter ser detta som ett sätt att visa på deras 

kompetens för kunden. Dock så brukar den taktiken enbart generera dålig stämning mellan 

konsulten, kollegorna och chefen på kundföretaget (Agresti & Djavanshir 2007:46-48).  
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3 Teorianknytning 

I följande kapitel presenteras vår valda teoretiska utgångspunkt. Vi har valt att använda oss 

av Atkinsons (1984) modell “The flexible firm” vid analys av vår empiri. Modellen är 

utformad utifrån ett arbetsgivarperspektiv och förklaras tyda arbetsgivarens syfte med 

flexibilitetsstrategier (Kalleberg, 2001:487-488). Vi vill ta reda på om det är möjligt att 

använda modellen för att tolka IT-profilernas motiv och upplevelser av sin anställning. 

Därmed vill vi skapa en förståelse för hur de upplever att svarar mot kundföretagens 

flexibilitetstrategier i sin flexibla anställningsform. I kapitlet kommer vi redogöra för hur vi 

valt att avgränsa samt även utöka modellen för att applicera den på ett arbetstagarperspektiv 

i vår studie. 

 

3.1 Atkinsons “The flexible firm” 

En av de teoretiska modeller som har haft det största genomslaget i forskning kring flexibilitet 

i organisationer är Atkinsons “The flexible firm” (Bryman & Schedin 2009:319). Enligt 

Atkinson (1984) skall denna modell ses som ett verktyg vid analys av flexibilitetsstrategierna 

numerär flexibilitet, funktionsflexibilitet, distansering (eng distancing strategies) samt 

löneflexibilitet. Numerär flexibilitet förklaras som en strategi för att reglera och variera antalet 

arbetade timmar, antingen genom övertid eller tidsbegränsade och behovsanställningar. 

Funktionsflexibilitet innebär att arbetstagaren utför olika arbetsuppgifter inom verksamheten. 

Då kan arbetsgivaren planera arbetstagaren arbetsuppgifter utifrån efterfrågan och behov. 

Distansering innebär att företaget outsourcar eller förflyttar produktion till externa företag. 

Löneflexibilitet fungerar som en förstärkare för nämnda flexibilitetsstrategier, vilket enligt 

Atkinson (1984) innebär att den inte är en separat flexibilitetsstrategi. Bryman & Schedin 

(2009) skriver att löneflexibilitet kan exempelvis stärka funktionsflexibilitet, bland annat 

genom att arbetsgivaren skapar ett lönesystem kopplat till hur många arbetsuppgifter som 

utförs. De menar att strategin på så vis lockar arbetstagare till att utföra flera arbetsuppgifter 

för att få mer i lön (Bryman & Schedin 2009:319).  

Enligt Atkinson (1984) kan flexibilitetsstrategierna resultera i segmentering av arbetskraften 

som delas upp i en kärngrupp och i lager av perifer arbetskraft. Kärngruppen utgörs av 

arbetstagare med hög kompetensnivå och möjliggör funktionsflexibilitet för arbetsgivaren. De 

präglas av trygga anställningsvillkor, goda chanser för kompetens- och löneutveckling. 

Tryggheten i deras anställning kopplas även till att de ofta besitter företagsspecifik kunskap 

och är därmed svåra att ersätta (Atkinson 1984:28-31).  

Den perifera arbetskraften delas in i två lager. I det första lagret befinner sig arbetstagare 

antingen i tidsbegränsade- och/eller deltidsanställningar eller arbetsmarknadsåtgärder. Det 

andra lagret präglas av inhyrd personal, personal inom entreprenad och outsourcing. De 

perifera lagren möjliggör en numerär flexibilitet för arbetsgivaren. Dock menar Atkinson 

(1984) att detta påverkar dessa arbetstagares ställning på arbetsmarknaden samt deras 

arbetsvillkor. Bryman & Schedin (2009) skriver att dessa arbetstagare får lättare, 
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okvalificerade och ostimulerande arbetsuppgifter och sämre chans för kompetens- och 

löneutveckling. Genom att deras kunskap och kompetens inte blir företagsspecifika kan de 

inte heller bidra till funktionsflexibilitet. Detta påverkar deras anställningsform och 

anställningsförhållande, som blir otrygg då de är lättare att ersätta (Bryman & Schedin 

2009:319-320).  

 

3.2 “The flexible firm” ur ett arbetstagarperspektiv 

Atkinsons (1984:28) teori är en modell som avser förklara arbetsgivarens motiv till 

flexibilitetsstrategier. För att anpassa teorin som analysverktyg för vår undersökning av våra 

respondenters upplevelser av bemanningsanställningen kommer vi använda modellen ur ett 

arbetstagarperspektiv. Vi kommer då ta fasta på hur respondenternas motiv till den flexibla 

anställningsformen påverkas av kundföretagens strävan efter flexibilitet. Vidare kommer vi 

även tyda hur respondenterna upplever att de genom sin anställningsform tillgodoser 

kundföretagens flexibilitetsstrategier.  

Vi har valt att fokusera på numerär flexibilitet, funktionsflexibilitet samt löneflexibilitet. Detta 

då vi anser dessa flexibilitetsstrategier mest relevanta för att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Därmed avgränsar vi Atkinsons (1984) teori och fördjupar inte 

undersökningen i flexibilitetsstrategin distansering. Det grundas på att denna strategi används 

när ambitionen är att flytta delar av verksamhetens produktion till externa aktörer på 

marknaden. Därmed anses strategin inte användbar för att förtydliga motiv till och upplevelser 

av bemanningsanställningar kopplat till flexibilitet.  

 

3.3 Segmentering av arbetskraften 

Vi kommer även använda “The flexible firm”-modellen för att vidare undersöka en eventuell 

rådande segmentering av arbetskraften. Vi vill se om det går att förstå våra respondenters 

upplevelser av bemanningsanställningen i förhållande till en segmentering av arbetskraften 

ute hos kundföretagen. Dock har forskning som använt “The flexible firm”-modellen 

kritiserats. Isidorsson och Håkansson (2012) menar bland annat att modellen utgår från en 

förenklad syn på verkligheten. Detta då forskningen enbart fokuserar på huruvida 

arbetskraften delas upp i en kärna och lager av perifer arbetskraft. Atkinsons modell menar 

dem därav vara otillräcklig för att lyckas förklara segmentering av arbetskraft i samband med 

inhyrd personal (Isidorsson & Håkansson 2012:487-503).Vi har tagit fasta på den kritiken och 

har valt att komplettera modellen för att utöka vårt analysverktyg.  

För en ökad förståelse kring segmentering bland inhyrd arbetskraft, kommer vi även att 

använda oss av Isidorssons och Håkanssons (2012) tre förhållanden av 

arbetskraftsegmentering som analysverktyg. Det första förhållandet är (1.) Uppdelning av 

kärn- och perifert lager, som stödjer teorin om att inhyrda får lättare, standardiserade och 

oattraktiva uppgifter separata från de kundföretagsanställdas uppgifter; (2.) Hela 
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arbetsstyrkan anses som kärngrupp, då den inhyrda personalen integreras i 

kärnverksamheten, utför samma kvalificerade uppgifter som ordinarie personal och hyrs in 

långsiktigt för flera uppdrag. Detta resultat förkastar teorin om att inhyrda endast används för 

numerisk flexibilitet, då de här bidrar till funktionell flexibilitet. (3.) Ett tredje resultat som 

studien påvisat är när hela arbetsstyrkan resulterar i perifert lager. Isidorsson och Håkansson 

(2012) kallar detta fenomen the donut effect och menar att det uppstår när effekten av ständigt 

ny och kortvarig inhyrd arbetskraft. Resultatet blir kunskaps- och kvalifikationsförlust (eng. 

deskilling) hos ordinarie personal, då organisationen anpassas efter låg kompetens. Det 

innebär att alla arbetare på en viss arbetsplats kan karakteriseras som perifera och det finns 

ingen kärnarbetskraft alls (Isidorsson & Håkansson 2012:488-503). 

De tre olika förhållandena nämnda ovan baseras på olika faktorer som avgör i vilken 

utsträckning den inhyrda personalen integreras i organisationen; introduktionstid, hur lång tid 

uppdraget löper, nivån på kunskap och kompetens som krävs för uppgifterna och chanser för 

kompetensutveckling för de inhyrda i kundföretaget. Hur den inhyrde integreras i 

organisationen påverkar hur lätt/svårt det blir att ersätta denne. Ju längre tid introduktionen av 

en arbetsuppgift tar, samt om uppdraget löper under en längre tid, desto svårare blir det att 

ersätta den inhyrde. Detta då det kostar både i tid och i pengar att introducera någon ny. Ju 

högre kompetens och kunskap som krävs för arbetsuppgifterna, desto mer integrerad och 

svårersättlig blir den inhyrda i kundföretaget. Vad gäller chanser för kompetensutveckling för 

de inhyrda kan de tilldelade arbetsuppgifterna hos kundföretaget bidra till 

kompetensutveckling (Isidorsson & Håkansson 2012:488-503).  

Syftet att utöka Atkinsons (1984) teori med Isidorsson & Håkanssons (2012) teori om olika 

förhållanden av arbetskraftssegmentering, är att vidga vårt analysverktyg i vår undersökning. 

Vår förhoppning är att med ett bredare analysverktyg öka chanserna att tolka respondenternas 

upplevelser och bidra till förståelsen av bemanningsanställningar. 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer vi förklara hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi kommer 

förtydliga våra motiv bakom metod, urval och tillvägagångssätt vid insamling och analys av 

undersökningens empiriska data. Etiska övervägande kommer behandlas och avslutningsvis 

kommer vi även redogöra för vår förförståelse och värderingar kring problemområdet. Vi 

kommer även genom löpande diskussion förhålla oss kritiska till våra metoder. 

 

4.1 Forskningsperspektiv  

En forskningsprocess påverkas av forskarens perspektiv på hur människor förhåller sig till 

kunskap eller tillskriver mening till fenomen i dess omvärld. Det perspektiv vi utgått ifrån kan 

kopplas till intersubjektivitet, vilket innebär uppfattningen om att kunskap skapas och 

utvecklas i social interaktion. Begreppet kopplas till både ett konstruktivistiskt och ett 

fenomenologiskt perspektiv. I det konstruktivistiska perspektivet är uppfattningen att världen 

är kollektivt konstruerad och intresset är att fånga den institutionella kontexten kring ett 

fenomen. Uppfattningen är även att verkligheten finns utom människan, men att den är 

beroende av och påverkad av vår gemensamma förståelse av den (Justesen & Mik-Meyer 

2011:20-23).  

I det fenomenologiska perspektivet spelar subjektet och den subjektiva uppfattningen en 

central roll. Utan denna uppfattning skulle fenomenet inte existera, vilket innebär att detta 

perspektiv utgår ifrån att verkligheten är det som den enskilde upplever och tillskriver mening 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:18-19). Ambitionen i vår undersökning är att ta fasta på hur 

respondenterna, genom sin egna interaktion på arbetsmarknaden, tillskriver mening, förstår 

och upplever deras bemanningsanställning. Då vi inte vill förstå en kollektivt konstruerad 

kontext, utan respondenternas subjektiva upplevelse av vårt problemområde, kan vårt synsätt 

kopplas till ett fenomenologiskt perspektiv. 

4.1.1 En kvalitativ ansats 

Undersökningens syfte har varit att öka förståelsen för respondenternas upplevda 

anställningsförhållanden som bemanningsanställda på IT-arbetsmarknaden. Det motiverar en 

kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder är lämpliga för att förstå fenomen i en viss kontext, där 

syftet är att öka kunskap kring fenomenet genom att presentera en tolkning av det (Justesen & 

Mik-Meyer 2013:13).  

Vår undersökning utgick inte från början från en fastställd teori. När vi samlat in vårt 

empiriska underlag tog vi dock fasta på en tidigare fastställd teori om flexibilitet, som vi valde 

använda oss av för att tolka och förstå vårt resultat. Då vi såg andra former av flexibilitet och 

perspektiv i vårt underlag beslutade vi att omformulera vald teori. Detta för att vidga vårt 

analysverktyg och öka chanserna för oss att kunna tolka och förstå undersökningens resultat. 

Vårt ansats i vår undersökning kan därför ses som abduktiv. Det motiveras då denna ansats är 

en kombination av deduktiv och induktiv ansats (Davidsson & Patel 2012:25). Vi har till viss 
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del utgått från en tidigare fastställd teori (deduktiv), men omformulerat teorin för att ompröva 

den utifrån vår empiri (induktiv). 

4.1.2 Intervju som verktyg 

Vårt val av metod för att undersöka vårt problemområde och förvärva empirisk data var en 

semistrukturerad forskningsintervju. Den semistrukturerade intervjun är uppbyggd kring 

några huvudfrågor som ställs till samtliga respondenter, med möjlighet för forskaren att ställa 

följdfrågor (Aspers 2007:17). Denna struktur ger även utrymme för respondenten att prata fritt 

kring sina egna upplevelser och synsätt kring forskningsområdet (Bryman 2011:413). Vår 

ambition var att ge utrymme för respondenternas upplevelser och inte vara för styrande i deras 

berättelser. Dock var vi medvetna om att vår semistrukturerade intervjuguide med fastställda 

huvudfrågor styrde respondenterna i viss mån. Vi valde trots det att genomföra 

semistrukturerade intervjuer för att försäkra oss om respondenterna berättade om upplevelser 

som var relevanta för vår studie.  

4.1.3 Intervjuguiden 

Vid utformandet av en intervjuguide kan det vara relevant att till en början sträva efter 

bakgrundsinformation om respondenterna. Detta görs via så kallade bakgrundsfrågor för att få 

veta bland annat ålder, utbildning, anställning (Justesen & Mik-Meyer 2013:49). I vårt fall 

upprättade vi bakgrundsfrågor dels för att enklare kunna skilja de olika respondenterna åt i 

kommande resultatanalys och dels för att få respondenterna bekväma med intervjusituationen. 

Här frågade vi även respondenterna om de tidigare varit bemanningsanställda, hur länge de 

arbetat på bemannings- respektive kundföretaget ifråga samt vilken deras anställningsform 

var. Vi valde att gruppera intervjufrågorna utifrån våra frågeställningar. Vår förhoppning var 

att respondenternas svar kring dessa frågor skulle hjälpa oss att få en ökad förståelse för 

studiens syfte. Detta går i linje med Justesen och Mik-Meyer som menar intervjuguiden 

fördelaktligen bör innehålla teman, oftast konkreta frågor, som respondenterna ska utveckla 

genom sina svar (Justesen & Mik-Meyer 2013:50). 

 

4.2 Urval 

Vi använde oss av ett målinriktat urval i vår undersökning. Det innebär att vi valde att 

intervjua personer som vi ansåg vara relevanta för att få svar på våra frågeställningar (Bryman 

2011:434). Vårt urval är avgränsat till bemanningsanställd och högutbildad IT-personal som 

är heltidsanställda och antingen visstids- eller tillsvidareanställda. De som vi intervjuat som 

varit visstidsanställda är sådana som hade ett anställningskontrakt på sex månader. Sex 

semistrukturerade intervjuer har genomförts. Respondenterna är anställda av ett och samma 

bemanningsföretag, som vi i detta arbete valt att kalla Bemanningsföretaget. Hälften av 

respondenterna är visstidsanställda och hälften är tillsvidareanställda via 

Bemanningsföretaget. De är uthyrda på olika bemanningsuppdrag hos olika kundföretag. Två 

av respondenterna är uthyrda till samma kundföretag men arbetar i olika roller och skilda 

avdelningar. För att respondenterna inte ska kunna identifieras så har vi använt oss av fiktiva 
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namn. Vi har även döpt de fem olika kundföretaget till Kundföretag 1, 2, 3, 4 och 5. Vi har 

valt att beskriva respondenterna mer ingående under resultatavsnittet.  

Då en av oss som skriver studien arbetar på Bemanningsföretaget, frågade hon två 

konsultchefer på företaget om godkännande till att kontakta deras IT-konsulter. Båda 

konsultcheferna angav sex konsulter vardera som de trodde skulle kunna tänka sig att ställa 

upp. Det var endast en kvinna av de tolv presenterade konsulterna. Vi fick vårt potentiella 

urval tilldelat till oss och la ingen vikt vid kön. Samtliga tolv kontaktades via telefon varav 

åtta svarade. Sju av dessa var villiga att ställa upp som respondenter. Vi beslutade att börja 

med dessa sju respondenter och skulle vi efter intervjuerna uppleva att de inte var tillräckligt 

uttömmande, skulle de fyra konsulter som inte svarade åter kontaktas. Datum och plats för 

intervjuerna stämdes av över telefon samt ett informationsmail skickades gällande studien, 

dess utförande samt respondenternas rättigheter i studien. Dessvärre ställde den enda 

kvinnliga respondenten in kvällen innan intervjutillfället på grund av vård av barn samt 

tidsbrist, vilket ledde till att sex intervjuer genomfördes totalt. Då vi vid detta tillfälle kände 

att vi hade fått uttömmande underlag från våra andra intervjuer, valde vi att inte kontakta 

någon ytterligare. Slutligen bestod vårt urval utav sex svenska män, varav fem var relativt 

nyexaminerade och under 30 år. Det faktum att vårt urval var relativt homogen, har vi 

diskuterat kan ha påverkat vårt resultat av studien. Trots det ansåg vi att respondenterna var 

intressanta att intervjua då de var högutbildade inom IT och arbetade i 

bemanningsanställningar.   

Genom att konsultcheferna själva angivit några av sina konsulter, kan det öka risken att 

respondenterna identifieras i arbetet. Respondenterna var medvetna innan intervjutillfället att 

konsultcheferna angett deras kontaktuppgifter. Faktumet att respondenterna skulle kunna 

identifieras av sina chefer i kombination med att en av oss även arbetar på 

Bemanningsföretaget, kan ha påverkat respondenternas svar. Vid beskrivning av våra 

respondenter använde vi endast nödvändig information för att ytterligare minska risken att 

avslöja deras identitet. För att försöka motverka detta ytterligare hölls intervjuerna utanför 

arbetet. Vi försökte även i största mån skapa ett lättsamt och trivsamt samtal, för att få 

respondenterna att känna sig trygga att svara uttömmande på frågorna.  

4.2.1 Presentation av respondenterna 

Olof, 48 år. Har en IT-utbildningsbakgrund som består av en kandidatexamen (examensår 

1999), en magisterexamen (examensår 2004) samt att Olof för tillfället studerar en 

masterutbildning på distans. Olof är sedan några veckor tillbaka tillgänglig konsult som är 

tillsvidareanställd via Bemanningsföretaget. Anledningen till att Kundföretag 1 nyligen valde 

att avsluta Olofs uppdrag berodde omstrukturering. På Kundföretag 1 arbetade Olof som 

applikationskonsult. Olofs nuvarande anställning via Bemanningsföretaget som pågått sedan 

februari 2016, är hans första bemanningsanställning.  

Peter, 28 år. Har en kandidatexamen i IT, examensår 2016. Peter är idag tillsvidareanställd på 

Kundföretag 2 och arbetar sedan åtta månader tillbaka som Infrastructure Professional 
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Developer där han ansvarar för mailmiljön. Peter har sedan tidigare varit bemanningsanställd 

fast inom via Bemanningsföretaget. 

Anton, 29 år. Antons utbildningsbakgrund består av en kandidatexamen inom IT, examensår 

2016. Är idag visstidsanställd sedan snart sex månader tillbaka på ett uppdrag där han arbetar 

som supporttekniker ute hos Kundföretag 3. Anton har tidigare varit bemanningsanställd fast 

inte via Bemanningsföretaget. 

Martin, 23 år. Har en kandidatexamen inom IT, examensår 2016. Martin är idag 

visstidsanställd sedan snart sex månader tillbaka och är inhyrd som javautvecklare till 

Kundföretag 4. På grund av nedskärningar inom avdelningen så kommer hans uppdrag och 

avtal via Bemanningsföretaget som går ut i slutet på maj, inte att förlängas. Martin har 

tidigare varit bemanningsanställd men inte via Bemanningsföretaget.  

Erik, 27 år. Eriks har examen från IT-relaterade utbildningar på både kandidat- och 

masternivå, examensår 2016. Även han arbetar på Kundföretag 4, där han sedan åtta månader 

arbetar som testare i en visstidsanställning via Bemanningsföretaget. Eriks nuvarande 

anställning är den första bemanningsanställningen som Erik har haft. 

Simon, 28 år. Har en kandidatexamen inom IT, examensår 2016. I Simons nuvarande roll 

arbetar han som Business Analyst sedan augusti 2016. Han är tillsvidareanställd via 

Bemanningsföretaget. Totalt sett har Simon varit anställd på Bemanningsföretaget i drygt två 

år, då han varit deltidsanställd på ett annat uppdrag och kundföretag under sina studier. Detta 

var hans första bemanningsanställningserfarenhet är dock genom Bemanningsföretaget. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Vi utformade först en preliminär intervjuguide som vi utförde en pilotintervju med en bekant 

till en av oss som arbetar som IT-konsult. Syftet var att undersöka om några ändringar eller 

tillägg behövdes göras i intervjuguiden. Vi ville även få en uppfattning om ungefärlig 

intervjutid, hur vår ljudinspelning fungerade samt lämplighet kring intervjuplats. Efter 

pilotstudien så omformulerades vissa frågor som upplevdes som lite otydliga. 

Det café pilotstudien utfördes på upplevdes neutralt och lugnt, därför hölls även studiens 

intervjuer där. Dock försäkrade vi oss om att varje respondent kände sig bekväma med miljön 

inför intervjustarten. Vi träffade respondenterna efter arbetstid för att intervjuerna inte skulle 

påverka deras arbete hos kundföretagen. Tanken var att vi båda skulle närvara under samtliga 

intervjuer, där den ena av oss ställde frågorna i intervjuguiden och den andra fanns till för 

eventuella följdfrågor. Dessvärre blev en av oss sjuk under perioden då vi intervjuade 

respondenterna, vilket ledde till att denne inte kunde närvara på tre av de sex intervjuerna. Vid 

dessa intervjutillfällen är det är möjligt att vissa spontana följdfrågor inte ställdes då bara en 

av oss var på plats. 
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Inför varje intervju presenterade vi oss själva. Innan intervjuernas start frågade vi om 

respondenterna hade några frågor och om de accepterade att intervjun spelades in. Alla 

respondenter gav samtycke till detta. Efter att alla frågor i intervjuguiden ställts, frågade vi 

om respondenterna hade något att tillägga eller fråga. Därefter tackade vi respondenterna för 

deras medverkan. Intervjutiderna varierade, från 35 minuter till 65 minuter. Samtliga 

intervjuer transkriberades.  

 

4.4 Bearbetning och analys av material  

Efter att intervjuerna transkriberats så kopierades samtliga transkriberingar in i ett och samma 

dokument. Därefter färgkodade vi respektive respondents intervjusvar. Sedan skapade vi ett 

nytt dokument med vår intervjuguide där vi klistrade in varje respondents svar under samma 

fråga. Detta för att få en god överblick i hur de olika svaren liknade alternativt skiljde sig åt 

bland respondenterna. Varje respondents specifika färg förenklade vår analys. 

För att skapa struktur i det empiriska materialet kan det som forskare vara fördelaktigt att 

skapa olika koder för att enklare kunna koppla olika delar av den insamlade empirin till 

relevanta begrepp och ämnen (Aspers 2007:160). Vi valde att använda oss av begreppen 

motiv och upplevelse som koder. Därefter så placerades relevant empiri från respondenterna 

till respektive kod. Genom att analysera den text som vi genom vår kodning framställt, kunde 

vi tyda mönster i våra respondenters svar. Vi kunde även utläsa upplevelser som skiljde sig 

mellan respondenterna. Dessa sammanfattade vi slutligen i vårt resultat.  

Under tiden som vår resultatdel och diskussionsdel skrevs så ändrade vi i viss mån vårt syfte 

och frågeställningar. Då vi gav våra respondenter utrymme att prata fritt kring vår 

intervjuguide, genererade detta sådana svar som vi ansåg vara så pass intressanta att vi valde 

att justera syfte och frågeställningar utefter denna empiri. Detta ledde till att vi i resultatet 

valde att inte redogöra respondenternas svar på de intervjufrågor som vi inte längre ansåg 

relevanta. 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

Gällande kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning så nämns framförallt begreppen 

tillförlighet och äkthet (Bryman 2011:351-353). Det är även dessa kvalitetsbegrepp som vi 

kommer utgå från i vår studie. 

Kriteriet tillförlitlighet består av fyra delkriterier. Det första, trovärdighet, innebär att 

forskaren följer de riktlinjer som existerar inom kvalitativ forskning. För att skapa 

trovärdighet i resultatet krävs också att forskaren redogör för resultatet till respondenterna 

som studerats för att säkerställa att deras sociala verklighet har uppfattats korrekt av 

forskaren. Detta kallas även för respondentvalidering. En ytterligare form av 

respondentvalidering är att under intervjun ser till att man uppfattar uttalanden rätt (Bryman 
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2011:355). I vår studie följdes de riktlinjer som finns inom forskning genom att vi exempelvis 

tog hänsyn till metodlitteratur. Detta genom att vi exempelvis undvikit ledande frågor, då det 

skulle kunna ha lett respondenterna mot en viss riktning (Bryman 2011:252). Eftersom vi ville 

att våra respondenter skulle reflektera och berätta fritt om deras sociala verkligheter försökte 

vi att inte på något sätt styra dem. Dock så diskuterade vi huruvida de frågor i intervjuguiden 

som börjar på: “hur upplever du att din bemanningsanställning påverkar…”, eventuellt skulle 

kunna uppfattas som ledande eller inte. Detta då respondenten skulle ha kunnat tolka det som 

att vi redan förutsatt att bemanningsanställningen påverkade de efterfrågade faktorerna. I 

efterhand så har vi genom transkribering insett att respondenterna inte verkade ha upplevt 

dessa frågor som styrande då deras svar gått i olika riktningar. Gällande respondentvalidering 

så ansåg vi att det skulle ta för lång tid att skicka ut resultatet till respondenterna och därefter 

vänta in återkoppling innan studien presenterades. Däremot var vi måna om att under 

intervjuerna försäkra oss om att vi uppfattat respondenternas utsagor rätt. Bland annat genom 

att vi ställde följdfrågor om någonting upplevdes otydligt. 

För att uppnå överförbarhet krävs att forskaren på ett fylligt sätt redogör för respondenternas 

kontextuella och sociala verklighet. Dessa beskrivningar underlättar för läsaren att ta ställning 

till resultatens överförbarhet till någon annan miljö (Bryman 2011:355). Detta gjorde vi 

genom att vi strävade efter att återge fylliga beskrivningar av respondenternas kontext. 

 

Det tredje delkriteriet, pålitlighet, kan beskrivas som den kvalitativa forskningens 

motsvarighet till reliabilitet. Pålitligheten innebär att forskaren ska återge en komplett och 

åtkomlig beskrivning av samtliga delar av forskningsprocessen (Bryman 2011:355). Genom 

var måna om att beskriva forskningsprocessen så utförligt möjligt stärkte vi vår studies 

pålitlighet. 

Delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera, innefattar att forskaren trots insikten om att 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning är omöjlig, ändå försöker försäkra sig om att 

hen har agerat i god tro. Forskaren ska därmed inte låta egna värderingar eller teoretisk 

orientering ha påverkat utförandet och slutsatser (Bryman 2011:355). Genom att vara 

medvetna om vår förförståelse har vi fört en diskussion oss emellan, genom hela 

forskningsprocessen, för att försäkra att vi förhållit oss så objektiva som möjligt under 

arbetets gång. 

 

4.6  Etiska överväganden  

I vår forskningsprocess har vi varit noga med hur vi behandlat våra respondenter. Därför har 

vi bland annat förhållit oss till de etiska krav som forskaren skall ta hänsyn till, vilka är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.  

Informationskravet innebär att respondenten informeras om syftet med studien, deras roll i 

undersökningen samt de rättigheter och villkor som respondenterna har under 

forskningsprocessen (Vetenskapsrådet 2002:7). Vi har gjort våra respondenter medvetna om 
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att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan avbryta 

sin medverkan. När det gäller konfidentialitetskravet syftar det till hur forskaren skall hantera 

uppgifter och material som denne får från respondenterna (Vetenskapsrådet 2002:12) I 

enlighet med detta krav har vi informerat respondenterna om att deras deltagande kommer 

vara anonymt. Vi har därför använt fiktiva namn när vi har behandlat information och 

material från deras intervjuer. De personuppgifter vi har tagit del av har behandlats enligt 

sekretess och vi har säkerställt att ingen utomstående har kunnat få tillgång till uppgifter om 

respondenterna eller material från deras intervjuer.  

Nyttjandekravet innebär att forskaren inte får använda eller dela information eller material 

förvärvat från respondenterna i annat syfte än den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2002:14). 

Våra respondenter har fått denna information och vi har försäkrat dem om att vi inte kommer 

dela/använda informationen vi får från dem för något annat ändamål än just denna studien. 

Det fjärde kravet, Samtyckeskravet, innebär att respondenten måste ge sitt samtycke att delta i 

studien (Vetenskapsrådet 2002:9). Vid två tillfällen har vi informerat respondenterna om 

dessa krav, en gång i det inledande mailet samt innan varje intervju påbörjades 

(Vetenskapsrådet 2002:14). 

En undersökning kan innebära skada för deltagarnas självkänsla och orsaka stress (Bryman 

2011:132). Vi har därför även diskuterat risken av att vår studie kan påverka respondenterna, i 

och med att vi ställer frågor om och ber dem fördjupa sig i ett viktigt förhållande i deras liv. 

Detta öppnar för en risk att påverka deras rådande uppfattning om bemanningsanställningar 

och deras ställning på arbetsmarknaden. I och med detta har vi i all kontakt med våra 

respondenter varit måna om att inte uppfattas dömande, ifrågasättande eller ledande i våra 

frågor. 

 

4.7  Förförståelse 

Genom våra högskolestudier har det framgått att bemanningsanställningar blivit vanligare på 

arbetsmarknaden. Vi blev därför intresserade av att fördjupa oss i tidigare forskning om 

ämnet. Det har medfört att vi gick in i denna studie med en förförståelse och värderingar kring 

bemanningsanställda och bemanningsbranschen. Dessa var att bemanningsanställda ofta har 

sämre arbetsvillkor, vad gäller anställningstrygghet, kompetensutveckling och lönevillkor. Vi 

hade även en bild av att bemanningsanställda oftast inte hade något annat val än att befinna 

sig i bemanningsanställningen. Sammanfattningsvis var vår förförståelse att 

bemanningsanställda hade en svagare ställning på arbetsmarknaden. Vad gäller 

bemanningsanställningar på IT-arbetsmarknaden så var vår förförståelse att det inte fanns 

andra anställningsformer tillgängliga på arbetsmarknaden för våra respondenter.  

Det är viktigt att förhålla sig kritiskt till förförståelse och värderingar, då de ofta grundas på 

andras föreställningar om fenomen i vår omvärld. Föreställningar som inte bygger på 

förstahandskunskap skall ses som preliminär fakta. Det innebär att de är påverkade av andras 

upplevelser om fenomenet och bygger därför inte på någon faktiskt kunskap om ämnet 
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(Becker 2008:18, 23-24). Då vi själva inte hade förstahandskunskap av 

bemanningsanställningar, försäkrade vi att vi genom hela vår forskningsprocess var medvetna 

om vår förförståelse. Vi var observanta när vi formade syfte, frågeställningar, intervjuguide 

och intervjusituationen. Det innebar att vi försökte vara så lite ledande i våra formuleringar 

som möjligt samt att inte påverka respondenterna i våra samtal. Samma kritiska 

förhållningssätt till våra föreställningar hölls när vi analyserade och behandlade vårt 

empiriska underlag. På så vis ökade vi chanserna av att vi tog fasta på respondenternas 

faktiska upplevelser.  
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5 Resultat 

I följande kapitel avser vi att presentera resultatet från den kvalitativa studie som utförts. Vårt 

empiriska underlag presenteras utifrån de två teman som frågeställningarna berör. Dessa är 

motiv till och upplevelser av bemanningsanställningar. 

 

5.1 Motiv till bemanningsanställningen 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för olika motiv som framkommit gällande hur 

respondenterna motiverar att de befinner sig i bemanningsanställningar.  

5.1.1 Arbetsuppgifter snarare än anställningsform som har betydelse  

Samtliga respondenter menar att de inte la någon värdering i om det var en 

bemanningsanställning eller kundföretagsanställning när de sökte bemanningsuppdraget. 

Respondenterna ansåg istället att varierande och utvecklande arbetsuppgifter var viktigare än 

själva anställningsformen. Det framkommer att Martin blev erbjuden en 

kundföretagsanställning, men motiverar att valet grundades på att arbetsuppgifterna som 

erbjöds i bemanningsuppdraget var mer lockande: 

Anledningen till att jag valde att satsa på uppdraget på Kundföretag 4 har 

faktiskt ingenting med själva bemanningen att göra, utan det var själva jobbet 

som erbjöds. Så det lät roligare på Kundföretag 4 än på det andra företaget. 

(Martin) 

Däremot uttrycker Simon mer tydligt att bemanningsanställning inte är vad han strävat efter, 

men att han inte har något emot att befinna sig i sitt bemanningsuppdrag idag: 

Alltså jag var ju jättenöjd med Bemanningsföretaget, men min dröm är ju inte 

att jobba via ett bemanningsföretag. Så att det är ju klart, att målet är ju alltså 

att få en fastanställning (kundföretagsanställning) på ett företag. (Anton) 

5.1.2 Provanställning 

Det framkommer dock att samtliga respondenter har haft som avsikt att till slut bli 

överrekryterade till kundföretagen genom deras bemanningsuppdrag. Uppdraget ses därför 

som en provanställning hos kundföretaget av samtliga respondenter, vilket tyder på en önskan 

av en stabil anställningsform. I fyra respondenters fall har det även inledningsvis varit uttalat 

att bemanningsuppdraget på sikt skall övergå i en direktrekrytering. Olof och Martin berättar 

att de uppfattat att deras bemanningsuppdrag var provanställningar med chans till anställning. 

På grund av nedskärningar och omstrukturering i arbetsgrupper så avslutade kundföretagen 

dock deras uppdrag innan någon överrekrytering hann ske. I dagsläget förs en dialog kring 

Peter, Simon och Eriks överrekryteringar med respektive kundföretag. Trots att Anton inte har 

erbjudits en chans till överrekrytering ännu, uttrycker han en önskan av långsiktighet på 

Kundföretag 3: 
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Huvudsaken är att jag stannar på det företaget… […] Men det mest naturliga 

att sträva efter är väl en fastanställning för det är väl ett kvitto på att man har 

gjort ett bra jobb. Istället för att man är bemanningsanställning jättelänge och 

att ”det funkar, har inte hittat någon bättre”. (Anton) 

5.1.3 Enklare att komma in via bemanningsföretag 

Majoriteten av respondenterna upplever att det var lättare att komma in på arbetsmarknaden 

via bemanningsföretag. Orsaker som respondenterna upplever ligger till grund för att de inte 

erbjöds de tjänster de sökte är att företag inte vågar anställa (kundföretagsanställa) juniora IT-

profiler. De menar även att vanliga företag har högre krav på kunskap och kompetens trots 

juniora tjänster. På grund av detta upplever flera av respondenterna att det är lättare att ta sig 

in på arbetsmarknaden via ett bemanningsföretag: 

Jag hade väldigt gott självförtroende och tänkte att “de som satsar på mig 

kommer att tjäna på det”, men folk är jävligt fega. Om du kommer direkt från 

skolan så anses man inte kunna någonting tydligen. (Anton) 

Peter nämner att kraven på tjänster som inte efterfrågade någon särskild erfarenhet hade höga 

krav som inte gick att matcha: ”Sen var det en del företag som hade orimligt höga krav för en 

junior utvecklare, som sökte egentligen en senior person men ville inte betala för det...” 

(Peter) 

Trots att respondenterna uttrycker att det var lättare att söka sig till och komma in på 

arbetsmarknaden via ett bemanningsföretag berättar de att det inte var brist på andra 

utannonserade tjänster. Nästan alla av respondenterna upplevde att fördelningen kring antalet 

utannonserade tjänster bland bemanningsföretag och övriga företag var jämn. Martins 

upplevelse skiljer sig då han menar att det var lättare att hitta annonser via 

bemanningsföretag.  

5.1.4 Relationen till Bemanningsföretaget 

Det framkommer i fyra respondenters berättelser att de uppdrag de är på idag inte är de 

uppdrag som de först sökt via Bemanningsföretaget. Efter att rekryteringprocesserna för de 

initiala uppdragen avslutats, har Bemanningsföretaget bibehållit en kontakt med 

respondenterna och hört av sig till dem när en passande tjänst dykt upp. Denna kontakt har 

genererat de uppdrag som de idag befinner sig på. 

Och jag sökte otroligt många tjänster, hundra jobb i alla fall. Så slutade med 

att jag fick det jobbet som jag inte själv sökt. (Anton) 

Även Erik fick tillslut ett bemanningsuppdrag som han själv inte sökt: 

Jag hade sökt ett annat jobb, var på intern intervju hos Bemanningsföretaget 

samt kundföretaget, och så dröjde svaret från det kundföretaget om de ville ha 

mig eller inte. Så då kontaktade Bemanningsföretaget mig och kollade om jag 

var intresserad av denna tjänsten istället. (Erik) 
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Flera av respondenterna upplevde även att kontakten med Bemanningsföretaget, jämfört med 

andra företag, var väldigt mycket mer effektiv. De fick snabb återkoppling och höll 

kontinuerlig kontakt. Detta var i Eriks och Simons fall en bidragande faktor till valet att tacka 

ja till bemanningsuppdragen. 

 

5.2 Upplevelser av bemanningsanställningen 

I följande avsnitt redovisas de upplevelser som respondenterna har av sina 

bemanningsanställningar.  

5.2.1 Arbetsuppgifter och arbetssätt 

Samtliga respondenter berättar att det inte görs någon skillnad på arbetsuppgifter mellan 

bemanningsanställda och kundföretagsanställda. Respondenterna får kvalificerade 

arbetsuppgifter utifrån deras kompetens och erfarenhet, samtidigt som de känner att de får 

möjlighet att ta ansvar och får komma med förslag kring ändringar på arbetssätt. Anton 

berättar: 

Det är inte avgörande vad det står på kontraktet vilka uppgifter man får, utan 

vilken personen är, tror jag. Vill de ge förtroendet till mig till exempel, spelar 

det ingen roll vad det står på pappret utan då anser de att jag är kompetent för 

att lösa vad det nu kan vara. […] Jag är till exempel kontaktperson för ett 

projekt. (Anton)  

Det framgår även att två av respondenternas uppdrag inte är tydligt avgränsade vad gäller 

arbetsinnehåll och uttalade förväntningar. Konsekvenserna av detta framgår dock ur Martins 

berättelse, då arbetsledaren på Kundföretag 4 hade höga, outtalade förväntningar på hans 

kompetenser och kunskaper: 

Men jag tror att han blev lite besviken på att jag inte tog för mig så mycket 

och sådant. Men det jag kände att, ja, men jag har ingen antennutbildning och 

här är folk med 10-15 års erfarenhet som pratar om pulskompression. […] 

Men jag har gjort en del bitar som jag har fått beröm för och sådant, och 

verkligen hjälpt till och, 25% av den här koden är, har jag gjort. Och då 

känner jag mig väldigt stolt och delaktig. (Martin) 

5.2.2 Lön 

Det råder ingen markant skillnad mellan respondenternas och kundföretagsanställdas löner. 

Samtliga respondenter uttrycker att de är nöjda med sina löner. Tre av respondenterna anser 

att det som bemanningsanställd ges fler möjligheter att löneförhandla samt att det är enkelt att 

söka sig vidare om lönen inte upplevs tillräcklig. Martin förklarar: 

Man skall vara the fixer guy. Så jag tror att det är lättare att löneförhandla 

som konsult, det ligger nog lite i själen att åka runt på lite ställen och sådant. 

Och om du inte får bra betalt på ditt bemanningsföretag så säger du “Nej, men 

då söker jag något annat”. (Martin)  
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5.2.3 Kompetensutveckling  

När respondenterna pratar om kompetensutveckling ser de inte bemanningsanställningar som 

en negativ faktor. Istället förklaras bemanningsanställningen som en möjlighet att öka 

kompetens. Respondenterna menar att via Bemanningsföretaget finns möjlighet att variera 

mellan olika uppdrag och arbetsuppgifter. De arbetsuppgifter som dessa respondenter får 

genererar lärande i arbetet, en bred kunskapsbas och meriterande erfarenheter. Detta i sig ses 

av respondenterna som en möjlighet till kompetensutveckling. Martin berättar: 

Jag tror att om en fastanställd (kundföretagsanställd) har fem år där (på 

kundföretaget), nischat enbart det där, då bli han nog väldigt fast. “Okej, vi 

behöver honom enbart för där”. Men om man som konsult kanske haft väldigt 

spridda uppdrag så får man nog också väldigt spridd erfarenhet. Det kan vara 

bra... (Martin) 

5.2.4 Företagskultur 

Samtliga respondenter upplever att de har fått ta del av och är en del av företagskulturen på 

respektive kundföretag. Majoriteten av respondenterna berättar att de medverkar på 

informationsmöten, konferenser, after works och företagsfester. De uttrycker att det är så 

många inhyrda att det hade varit konstigt att inte ha med dem. Trots att alla respondenter 

upplever att de får ta del av företagskulturen så är det trots allt några som inte får inbjudningar 

till konferenser och fester. Även dessa respondenter kopplar anledningen bakom till antalet 

konsulter och bemanningsanställda på företaget: ”Jo exakt, det är ju en kostnadsfråga 

eftersom det är så pass många konsulter så måste man ju ändå dra gränsen någonstans”. 

(Peter) 

5.2.5 Sociala relationer och status 

Huruvida respondenternas bemanningsanställningar påverkar deras sociala relationer och 

status på kundföretaget är alla eniga om att anställningsformen inte påverkar. Flera av 

respondenterna nämner att det delvis kan förklaras av att kundföretagen har ett stort antal 

inhyrda konsulter och att de är “vana” vid konsulter. Intressant att lyfta fram är att 

respondenterna under intervjuerna benämner sig själva som konsulter och inte 

bemanningsanställda. Detta trots att begreppet bemanningsanställd användes i 

intervjufrågorna. Martin påpekade även skillnaderna mellan de båda begreppen: 

Konsult, man har en akademisk utbildning så är man väl konsult? För jag var 

inte, när jag jobbade på Lernia, då var jag inte konsult. Jo man kanske kan 

säga att jag var konsult, men då var det mer bemanning. Man använde det 

ordet mer. (Martin) 

5.2.6 Uppdraget kan ta slut med kort varsel - både en för- och nackdel 

Samtliga respondenters bemanningsuppdrag är tidsbegränsade, oavsett om respondenterna är 

visstids- eller tillsvidareanställda via Bemanningsföretaget. Dock uttrycker samtliga 
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respondenter att de upplevt att kundföretagets inställning inledningsvis varit att uppdraget är 

långsiktigt.  

Det framgår av samtliga respondenter att det kan upplevas som en stressande och otrygg 

faktor att kundföretaget när som utan direkt anledning kan välja att avsluta uppdraget. Dock 

nämner majoriteten att det även kan vara fördelaktigt för arbetstagaren att ha möjlighet att 

med kort varsel avsluta sitt uppdrag. Detta menar de ger en frihet om man inte trivs och vill 

byta uppdrag. 

En fördel är om jag skulle vilja byta jobb så är det ju hyfsat enkelt. Då 

kontaktar jag bara min konsultchef på Bemanningsföretaget om jag inte 

skulle vara säker på att jag vill vara kvar på samma ställe alltid, eller i längre 

perioder. (Simon) 

5.2.7 Vilken roll respondenterna uppfyller för kundföretaget  

Samtliga respondenter upplever att deras bemanningsuppdrag från början varit för att tillförse 

ett långsiktigt behov för kundföretagen. Därför upplever samtliga att kundföretagets syfte med 

deras bemanningsuppdrag var inledningsvis en provanställning för en kvalificerad IT-tjänst. 

Dock upplever Olof och Peter att aktörer på kundföretagen efter en tid utvecklat olika 

inställningar kopplat till behoven av deras bemanningsuppdrag. Kollegor och närmsta chefer 

uttrycker att det finns behov av deras arbetsinsatser, medan aktörer längre upp i leden 

uttrycker att behovet inte längre finns. Olof berättar: 

När man sitter på avdelningen med medarbetarna, så säger de att “det är 

väldigt skönt att du är här”. Medans i kommunikationen med högre chefer 

och sådär så är det mer att “ja, vi ger det ett tag till”, “Vi får se…”, “Jag vet 

inte”. Jag som konsult, känner ju att jag sitter här och jobbar väldigt hårt. Men 

här så får jag indikationer på att “vi har inte den långsiktiga planeringen” 

vilket betyder att det kan vara så att de säger att “nej men det kan vara så att 

vi behöver dig i 10 år till” men det kan också bli att “ja, imorgon så kanske vi 

drar det där pennstrecket.” (Olof) 

Med pennstreck syftar Olof till personalkostnader på Kundföretag 1. Anses 

personalkostnaderna vara för höga, menar han att den inhyrda personalen är de som får gå 

först när pennstrecket dras.  

Samtliga respondenters bemanningsuppdrag innefattar avancerade arbetsuppgifter som kan 

anses kundföretagsspecifika. De upplever att kundföretagen har visat tilltro i deras kunskap 

och kompetens. I två fall har bemanningsuppdragen saknat en tydlig avgränsning av tjänstens 

arbetsinnehåll, där respondenterna upplever att kundföretaget hyrt in dem för deras kompetens 

och att de själva skall forma uppdragets arbetsinnehåll: 

Alltså jag har bara fått höra att jag har presterat över förväntan, så vet inte vad 

de hade för behov först men de hade en kille där innan som inte hade exakt de 
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kompetenserna som de önskade, och det verkar som att jag ersatt honom på ett 

bra sätt. (Anton) 

Syftet med Martins bemanningsuppdrag var att öka variationen i en arbetsgrupp och tillföra 

nya perspektiv som en nyligen examinerad IT-profil. Som framkommit tidigare var hans 

uppdrag inte tydligt avgränsat till arbetsuppgifter, utan han förväntades själv bidra till 

skapandet av arbetsinnehållet.  
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6 Diskussion  

I det avslutande kapitlet försöker vi tolka och dra slutsatser från resultatet i relation till 

bakgrund, teorianknytning och tidigare forskning. I den första delen av diskussionen tolkas 

respondenternas motiv till bemanningsanställningen. En diskussion kommer att föras 

huruvida det går att förstå respondenternas motiv till en önskan om flexibilitet. Därefter följer 

en diskussion om respondenternas upplevelser av bemanningsanställningen och huruvida 

dessa kan kopplas till arbetsgivarens strävan efter flexibilitet. Vår förhoppning är att genom 

diskussionen bidra med en ökad förståelse av vårt empiriska underlag som vi senare kan 

grunda våra slutsatser på.  

 

6.1 Respondenternas motiv 

Den utförda studien påvisar ett antal olika motiv till respondenternas val att befinna sig i 

bemanningsanställningar. Ett av de mest förekommande motiven är att respondenterna lägger 

större vikt vid arbetsuppgifter och kundföretag, än vid vilken anställningsform det gäller. När 

respondenterna senast var arbetssökande menar de att de inte la någon värdering i om 

tjänsterna var bemannings- eller kundföretagsanställningar. Detta indikerar på en öppenhet 

bland respondenterna gentemot tidsbegränsade uppdrag, vilket bemanningsuppdrag innebär. 

Dock går det att tyda en motsägelse bland två av deras motiv. Detta då samtliga respondenter 

även uttrycker att deras syfte med bemanningsuppdragen är eller har varit att de skulle 

fungera som provanställningar. Ambitionen från samtligas håll var alltså att på sikt bli 

överrekryterade till kundföretagen. Å ena sidan menar alltså respondenterna att 

anställningsform inte spelar någon större roll, men å andra sidan uttrycker samtliga en strävan 

efter en kundföretagsanställning. 

Isidorsson och Håkansson (2009) menar att om individen har en hög anställningsbarhet är 

denne generellt mer positivt inställd till tidsbegränsade anställningar än någon med låg 

anställningsbarhet. Detta då individen via tidsbegränsade anställningar kan ges goda chanser 

för professionell och ekonomisk utveckling. Desto högre anställningsbarhet en individ 

upplevs ha, desto mer attraktiv anses denne vara på arbetsmarknaden. Nivån på 

anställningsbarhet grundas på utbildningsnivå och erfarenhet (Isidorsson & Håkansson 

2009:331-332). Då samtliga respondenter i denna studie har eftergymnasiala IT-utbildningar 

bör de därav ha en relativt hög anställningsbarhet. Detta skulle därmed kunna påverka deras 

relativt positiva inställningar gentemot att söka sig till bemanningsanställningar. Det grundas i 

att de har större chans att få bemanningsanställningar som innefattar kvalificerade 

arbetsuppgifter. Jämför vi våra respondenter med montörerna i Kantelius (2010) studie, så kan 

våra respondenter genom sina utbildningar ha en högre anställningsbarhet (Kantelius 

2010:27).  

Då respondenterna ser deras bemanningsanställningar som provanställningar, framgår det 

tydligt att bemanningsanställningen aldrig varit plan A. Respondenterna ser deras 

bemanningsanställningar snarare som en “väg in” på kundföretagen och som ett första steg på 
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IT-arbetsmarknaden. Bemanningsanställningen ses som en chans till kompetensutveckling 

och till förbättring av CV, vilket ökar anställningsbarheten bland respondenterna. Dock så 

framgår det tydligt att respondenternas primära syfte med anställningen är att 

kundföretagsanställas. Detta går i enlighet med Kallebergs (2001) forskning som uttrycker att 

extern arbetskraft kan fungera som en metod för testa arbetstagaren likt en provanställning, 

med avsikt att fastanställa (kundföretagsanställa) (Kalleberg 2001:488). 

Respondenterna menar att en av anledningarna till att de befinner sig i 

bemanningsanställningar grundas på att “vanliga” företag har för höga krav på erfarenhet när 

de annonserar tjänster. Flera av respondenterna berättar att de utan framgång sökt tjänster hos 

dessa företag och beskriver dem som fega som inte satsar på junior kompetens. Varför det 

slutligen blev ett bemanningsuppdrag menar dessa till stor utsträckning beror på att det var 

enklare att få en anställning via bemanningsföretag. Detta då bemanningsföretagen har lägre 

erfarenhets- och kompetenskrav för IT-tjänster än vad vanliga företag har. Genom dessa 

respondenters uttalanden stärks bilden ytterligare av att bemanningsanställningen är plan B. 

Bemanningsföretaget kan på så vis ses som en brygga, eller väg in, för arbetstagaren till 

kundföretaget. Det kan här tydas ett förhållande mellan arbetstagare, kundföretag och 

bemanningsföretag, som liknar det Olofsdotter (2009) som kallar för det triangulära 

förhållandet. I detta förhållande agerar bemanningsföretaget arbetsgivare medan 

kundföretaget agerar arbetsledare (Olofsdotter 2009:10). 

Vad som är intressant efter att ha tolkat respondenternas motiv, är att de snarare verkar önska 

stabilitet framför flexibilitet på arbetsmarknaden. Flertalet motiverar att de befinner sig i 

bemanningsanställningar då det är lättare att ta sig in på arbetsmarknaden via 

bemanningsföretag. Det är respondenternas tolkning att “vanliga” företag är fega och har höga 

krav på junior kompetens, vilket de menar är anledningen varför dessa företag själva inte 

anställer dem. I förhållande till Atkinsons (1984) teori kan företagens faktiska anledningar 

grundas i deras strävan efter flexibilitet. Att kundföretag även tycks använda 

bemanningsuppdrag som en form av provanställning kan förslagsvis också ses som en strävan 

efter flexibilitet. Kundföretagens strävan efter flexibilitets påverkar respondenterna i deras 

sökande efter en stabilitet anställningsform, då de minskar deras chanser för dessa 

anställningar. Hade respondenterna haft en större chans att få en stabil anställningsform hade 

deras motiv till bemanningsanställningen möjligtvis varit annorlunda.  

 

6.2 Respondenternas upplevelser av bemanningsanställningen 

Samtliga respondenters bemanningsuppdrag innefattar kvalificerade tjänster. Respondenternas 

upplevelser tyder på att de får kundföretagets tilltro att utifrån deras kunskap och kompetens 

utföra företagsspecifika arbetsuppgifter. Det faktum att respondenterna får kvalificerade 

arbetsuppgifter, har möjlighet att påverka arbetssätt och även får likvärdiga arbetsförhållanden 

och lön gör att de upplever att det inte görs någon skillnad mellan dem och 

kundföretagsanställda. Deras upplevelse kan tolkas gå i linje med förhållandet av den 

arbetsmarknadssegmentering där hela arbetsstyrkan anses som kärngrupp. Tolkningen 
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grundas på att respondenterna har integrerats i kärnverksamheten, vilket enligt Isidorsson och 

Håkansson (2012) innebär att dessa respondenter inte enkelt kan ersättas på kundföretaget. 

Detta då tjänsterna kan tänkas ha en längre introduktionstid då de består av kvalificerade 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna i bemanningsuppdragen kräver således en viss kunskap 

samt att de i sig kan bidra med erfarenhet och kompetens. Detta är faktorer som bidrar till hur 

inhyrda integreras i organisationen, som i sin tur påverkar förhållandet av 

arbetskraftssegmenteringen (Isidorsson & Håkansson 2012:488-491).  

Respondenternas berättelser tyder på att de upplever att de sociala relationerna inte påverkas 

av att de är bemanningsanställda. Anställningsformen upplevs inte heller påverka deras status 

och respondenterna berättar att de får ta del av företagskulturen på kundföretagen. Dessa 

upplevelser styrker att respondenterna har integrerats väl i kundföretagen. Majoriteten berättar 

även att de deltar i konferenser, informationsmöten samt även after works och företagsfester. 

Vidare styrker detta ytterligare att deras upplevelser kan tolkas grundas i det förhållandet av 

arbetskraftssegmentering där hela arbetsstyrkan anses som kärngrupp. Upplevelserna går dock 

emot resultatet i Kantelius (2010) studie av inhyrda montörer.  

Att arbetsvillkoren för inhyrd personal är likvärdig kundföretagsanställdas är ingen 

självklarhet (Isidorsson & Håkanssons 2009:331). Den inhyrda personalen i Kantelius (2010) 

och Olofsdotters (2009) studier visade sig ha andra anställningsvillkor och förhållanden än de 

kundföretagsanställda. Detta i form av bland annat simplare arbetsuppgifter med kort 

upplärningstid, ingen chans till kompetensutveckling samt skillnad i arbetstid och lön 

(Kantelius 2010:36, Olofsdotter 2009:6-9). Skillnaderna mellan resultaten i dessa studier och 

resultatet i vår studie kan förstås i förhållande till hur väl respondenterna har integrerats i 

kundföretagens verksamhet. I förhållande till de inhyrda i Kantelius (2010) och Olofsdotters 

(2009) studier, är det även tänkbart att respondenterna i vår studie besitter en högre kunskap- 

och kompetensnivå som arbetsuppgifterna i bemanningsuppdraget kräver. Våra respondenters 

upplevda goda arbetsvillkor kan vi därför även förstås genom att vi grundar det på att de har 

hög anställningsbarhet (Isidorsson & Håkansson 2009:317-332). 

Faktumet att våra respondenters upplevelser kan förstås i förhållande till det förhållande av 

arbetskraftssegmenteringen som innebär att hela arbetskraften anses som kärngrupp, går i 

linje med Kallebergs (2001) teori om att Atkinson kärn- och periferimodell är en förenklad 

bild av verkligheten (Kalleberg 2001:479-480). Atkinson (1984) menar att kärnan utgörs av 

kundföretagsanställda, arbetar med företagsspecifika arbetsuppgifter och bidrar till 

funktionsflexibilitet. De perifera lagren består av exempelvis inhyrda, arbetar med enkla 

arbetsuppgifter och bidrar till numerär flexibilitet (Atkinson 1984:28-31) Kalleberg (2001) 

kritiserar denna teori och menar att dessa lager av arbetskraft i praktiken inte behöver arbeta i 

olika delar av verksamheten eller med olika arbetsuppgifter (Kalleberg 2001:479-482). Vårt 

resultat visar att inhyrda och kundföretagsanställda arbetar i team och med företagsspecifika 

arbetsuppgifter.  

Respondenternas upplevelse av kundföretagets syfte med deras bemanningsanställning tyder 

inte på att de upplever att de bidrar till kundföretagets strävan efter numerär flexibilitet. 

Samtliga respondenter menar att kundföretaget inledningsvis ansett bemanningsuppdragen 
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som provanställningar med chans till överrekrytering. Trots att ingen av respondenterna ännu 

blivit överrekryterade, samt att två av respondenternas uppdrag avslutats, präglas upplevelsen 

av långsiktighet majoriteten. Upplevelsen av kundföretagens syfte kan bidra till Kallebergs 

(2001) bild av att extern arbetskraft är en metod för att ta in och testa arbetstagaren, med 

avsikt att anställa denne (Kalleberg 2001:485).  

Om kundföretagen inledningsvis haft som avsikt att till slut anställa respondenterna skulle det 

tyda på en tanke om långsiktighet, vilket inte svarar mot en strävan efter numerär flexibilitet. 

Enligt Atkinson (1984) används flexibilitetsstrategin numerär flexibilitet av arbetsgivaren då 

det råder ett tillfälligt ökat behov av arbetskraft då efterfrågan och arbetsbelastning ökar. När 

efterfrågan minskar, minskas arbetsstyrkan (Atkinson 1984:28-31). Det finns inget som tyder 

på att kundföretagen haft ett sådant tillfälligt behov. Däremot kan det tydas att kundföretaget 

har stått inför ett ökat, eller kanske nytt behov av en viss kunskap och kompetens inom IT. 

Lychnell (2010:25) skriver att vid ökat tillfälligt kompetensbehov kan företaget komplettera 

sin interna IT-arbetskraft med extern IT-arbetskraft. Då respondenternas bemanningsuppdrag 

har varit uppfattade som provanställningar är anledningen till varför kundföretagen valt att 

tillgodose behovet med bemanningspersonal, och inte själva rekrytera, svår att tyda. Som 

nämnts tidigare menar våra respondenter att företag idag är fega och vågar inte rekrytera 

själva, samtidigt som de har för höga krav på junior kompetens. Att kundföretagen väljer att 

använda sig av bemanningspersonal kan förslagsvis grundar sig i det trepartsförhållande som 

idag råder på arbetsmarknaden (Olofsdotter 2009:10). Det skulle möjligtvis kunna tyda på en 

vilja att undgå arbetsgivaransvaret, som hamnar på bemanningsföretaget. Det skulle även 

kunna tyda på att kundföretaget själva inte vet om behovet av IT-kompetensen är tillfälligt 

eller inte.  

I vissa av fallen är bemanningsuppdragets arbetsinnehåll inte avgränsat, vilket medför att det 

inte är tydligt vad kundföretagen förväntar sig av respondenterna i deras uppdrag. 

Upplevelsen är att respondenterna i viss mån förväntas själva utstaka vad 

bemanningsuppdraget skall bidra med. Detta kan till viss del tolkas som att respondenterna 

bidrar till kundföretagens funktionsflexibilitet, då de förväntas vara flexibla utifrån det behov 

som uppstår och därmed utföra olika arbetsuppgifter. Funktionsflexibilitet innebär att 

arbetstagaren kan utifrån företagets behov utföra flera olika arbetsuppgifter (Atkinson 1984 se 

Bryman & Schedin 2009:319).  

Det går inte att tyda någon form av löneflexibilitet i samband med arbetsgivaren önskan att 

den inhyrde skall utföra olika arbetsuppgifter. Löneflexibilitet är en strategi som används som 

en förstärkare till numerär och funktionsflexibilitet, då genom exempelvis lönesystem som 

arbetsgivaren skapar för att locka arbetstagaren att möta deras behov av flexibilitet (Bryman 

& Schedin 2009:319). Det framgår dock inte att respondenterna eller kundföretagsanställda 

uppmuntras att bidra till funktionsflexibilitet genom något lönesystem.  

Samtliga av respondenternas bemanningsuppdrag är tidsbegränsade och kan avslutas med kort 

varsel. Det innebär att kundföretaget har möjlighet att utan direkt anledning välja att avsluta 

uppdraget närsomhelst. Faktumet att uppdragen inte garanterat löper över en längre tid kan till 

viss del tolkas gå emot att kundföretaget har som avsikt att uppfylla funktionsflexibilitet 
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genom våra respondenter. Samtidigt är det våra respondenters uppfattning att kundföretagen 

har haft ett långsiktigt syfte med dem. Detta gör att det återigen blir svårt att utifrån våra 

intervjuer tyda en klar avsikt hos kundföretaget, och kan inte förstås i förhållande till en 

strävan efter funktionsflexibilitet. Detta är dock intressant, då det tyder på en annan sorts 

strävan efter flexibilitet hos kundföretagen som inte helt kan förstås genom numerär- eller 

funktionsflexibilitet. Bemanningsuppdragen är inte till för att täcka ett kortsiktigt ökat behov. 

Det är heller inte till för att utföra ett antal olika uppgifter som är fastställda av kundföretaget. 

Istället ges den bemanningsanställde utrymme och tilltro att arbeta i en roll som är nära 

kärnverksamheten med möjlighet att påverka arbetsinnehåll och arbetssätt. 

Det framgår i våra respondenters berättelser att de själva anser att de har en god ställning på 

arbetsmarknaden. Deras upplevelse ger sig i uttryck då de benämner sig själva som konsulter 

och upplever att de lätt kan byta bemanningsuppdrag om de inte är nöjda med arbetsuppgifter 

eller lön. Skulle exempelvis bemanningsuppdraget avslutas, så skulle de inte ha några större 

problem med att få ett nytt uppdrag eller tjänst. Detta menar flera av respondenterna medför 

en viss frihet och flexibilitet även för dem. Denna inställning kan innebära ett hårt slag mot 

kundföretagen, som med kort varsel kan bli av med flexibel arbetskraft. Konsekvenserna för 

kundföretaget kan förstås genom förklaringen att begreppet flexibilitet är mångtydigt, då 

flexibilitet för en part kan innebära instabilitet för en annan (Berg och Spehar 2011:192). 

Detta kan tyda på en mer jämbördig relation vad gäller flexibilitet samt vem flexibiliteten 

orsakar instabilitet för. 

Vi har även diskuterat huruvida vårt relativt homogena urval kan ha påverkat resultatet. 

Urvalet består utav sex högutbildade svenska män, varav fem var relativt nyexaminerade och 

under 30 år. Hade vi istället intervjuat både män och kvinnor, med olika etniciteter, olika 

åldrar, utbildningsbakgrunder och yrkessamma år så hade vi troligtvis inte fått samma resultat 

som vi erhöll i vår studie. I vårt resultat framgår det att flexibiliteten som 

bemanningsanställningen genererar, inte alltid behöver vara problematisk. Variationen och 

kompetensutvecklingen som respondenterna upplever att de kan få genom olika uppdrag 

förklaras ibland som något åtråvärt. Hade vi exempelvis istället intervjuat långtidsarbetslösa, 

utlandsfödda, individer med familjer att försörja, så hade kanske inte 

bemanningsanställningen framställts på samma relativt oproblematiska sätt som i denna 

studie.  

  

6.3 Vidare forskning 

Genom vår studie har vi fått fördjupat förståelse för vårt problemområde och vi anser att det 

finns incitament för vidare studier i ämnet. Vi upplever att det hade varit intressant och 

relevant att utföra denna studie i en större omfattning, då det hade möjliggjort än djupare 

insikt i detta området. Det hade även varit intressant att undersöka andra yrkesgrupper som 

anses ha stark ställning på arbetsmarknaden och som befinner sig i bemanningsanställningar.  
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Vi anser också att det hade varit intressant att utföra en studie för att öka förståelsen för 

kundföretagens avsikter med att hyra in högutbildade individer via bemanningsanställningar. 

 

6.4 Slutsats 

Syftet med vår studie var att öka förståelsen av bemanningsbranschen med fokus på en 

yrkesgrupp som har en relativt stark ställning på den svenska arbetsmarknaden. För att göra 

detta utfördes en studie av motiv och upplevelser hos IT-anställda som befinner sig i 

bemanningsanställningar.  

Respondenterna motiverar att det är lättare att komma in på arbetsmarknaden via 

bemanningsföretag. Dessutom menar de att de lägger mindre vikt i anställningsformer och 

större vikt vid arbetsuppgifter. Dock berättar samtliga att syftet med bemanningsanställningen 

är en provanställning. Därmed motsäger respondenternas motiv varandra då en önskan om en 

stabil och långsiktig anställningsform kan tydas. Slutsatsen är att dessa respondenters motiv 

kan ha påverkats av kundföretagens flexibilitetsstrategier, då deras chanser för dessa 

anställningar minskat. Hade respondenterna haft en större chans att få en stabil 

anställningsform hade deras motiv till bemanningsanställningen möjligtvis varit annorlunda. 

Respondenternas upplevelser av deras anställningsförhållanden ute på kundföretagen går i 

linje med det förhållande av arbetskraftssegmentering där hela arbetsstyrkan anses som 

kärngrupp. Det tyder på att de har integrerats väl i kärnverksamheten.  Det grundas bland 

annat på att de får likvärdiga och kvalificerade arbetsuppgifter som kundföretagsanställda och 

har möjlighet att påverka arbetsinnehåll och arbetssätt. Våra respondenter upplever därav ett 

förhållande av arbetskraftsegmentering som skiljer sig från kärn- och lager av perifer 

arbetskraft. 

Det är svårt att helt tyda hur respondenterna upplever att de tillgodoser kundföretagens 

strävan efter flexibilitet i förhållande till numerär- eller funktionsflexibilitet. Detta då 

bemanningsuppdragen inte är till för att täcka ett kortsiktigt ökat behov. Det är heller inte till 

för att utföra ett antal olika uppgifter som är fastställda av kundföretaget. Vad som 

framkommer ur vår studies resultat är dock intressant. Kundföretag använder i samtliga 

respondenters fall bemanningsanställningar som flexibla provanställningar. Respondenten ges 

i bemanningsanställningen utrymme och tilltro att arbeta i en roll som är nära 

kärnverksamheten med möjlighet att påverka arbetsinnehåll och arbetssätt. Slutsatsen är att 

dessa bemanningsuppdrag inte går i linje med någon av Atkinsons flexibilitetsstrategier.  

Avlutningsvis framgår det i vår studie att respondenterna upplever att de har en god ställning 

på arbetsmarknaden. De anser att de lätt kan byta uppdrag via Bemanningsföretaget om de 

inte är nöjda med arbetsuppgifter eller lön. Denna upplevelse kan tydas grunda i en hög 

upplevd anställningsbarhet. Konsekvenserna av denna inställning innebär ett mer jämbördigt 

förhållande vad gäller flexibilitet på arbetsmarknaden. Detta då flexibilitet även kan innebära 

instabilitet för kundföretaget, som med kort varsel kan bli av med flexibel arbetskraft. 
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Ålder? 

2. Vad har du för utbildningsbakgrund?  

3. Vad var målet med din utbildning? Någon “drömroll” i åtanke? 

Varför IT-utbildning? Intresse / jobbmöjligheter  

4. Kan du kort redogöra för din tidigare yrkeserfarenhet? 

5. Vilken är din yrkesroll på kundföretaget? 

6. Hur länge har du varit anställd hos kundföretaget? 

7. Vilka är dina arbetsuppgifter?  

8. Hur länge har du varit anställd hos bemanningsföretag?  

9. Vilken form av anställningsform har du hos bemanningsföretaget? 

 

Hur kommer det sig att respondenterna befinner sig i en bemanningsanställning? 

10. Vad gjorde du perioden precis innan du anställdes på din nuvarande anställning? 

Nyexad, arbetssökande, arbetade? 

11. Hur fick du reda på den tjänst som du har anställning på idag? 

Kontakter / bemannings-annons / Headhuntad? 

12. Har du sedan tidigare erfarenhet av att arbeta via bemanningsföretag?  

Om ja, utveckla antal tjänster, år, befattningar.  

13. Kan du kort berätta om hur själva rekryteringsprocessen såg ut för tjänsten som du har 

idag? 

Från ansökan till avtalsskrivning 

14. Under tiden du var aktuell i rekryteringsprocessen till att få det här jobbet, hur såg dina 

chanser att få en anställning på IT-arbetsmarknaden ut just då?  

Vad berodde det på? Utbildning, tidigare erfarenhet, kontakter 

15. Under tiden du var aktuell i rekryteringsprocessen till att få det här jobbet, hur upplevde 

du fördelningen på antalet utannonserade tjänster inom IT-området mellan bemanningsföretag 

och företag? 
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16. Inför den här anställningen, upplevde du att det fanns någon annan alternativ 

anställningsform möjlig för dig förutom bemanningsanställning? 

Om ja, varför blev det bemanningsanställning? 

17. Vad är syftet med den här bemanningsanställningen för dig? 

flexibel och kort anställning eller ses som en provanställning? 

18. Varför tror du att det är så pass vanligt med bemanningsanställningar i en bransch som IT 

där det är hög efterfrågan på kompetent arbetskraft?  

 

Hur upplever respondenterna sin bemanningsanställning? 

19. Hur upplever du det att vara bemanningsanställd i din nuvarande roll? 

20. Vilken roll anser du att du fyller för kundföretaget?  

Täcka ett kortsiktigt behov, provanställning, långsiktighet? 

21. Hur upplever du att din bemanningsanställning påverkar: 

- lön, i förhållande till en kundföretagsanställning? 

- kompetensutvecklingsmöjligheter, i förhållande till en kundföretagsanställning? 

- arbetsuppgifter, i förhållande till en kundföretagsanställning? Lättare 

arbetsuppgifter eller mer komplicerade arbetsuppgifter? 

- arbetssätt, i förhållande till enkundföretagsanställning? Möjligheter till att påverka? 

- företagskultur, i förhållande till en kundföretagsanställning? Kännedom kring 

värderingar/känsla av delaktighet i företaget. 

- sociala relationer, i förhållande till en kundföretagsanställning? Vi/dem, är det en 

uppdelning? 

- status, i förhållande till en kundföretagsanställning? 

- övriga faktorer?  

Hur resonerar respondenterna kring deras yrkesmässiga framtid på IT-

arbetsmarknaden? 

22. Hur anser du att din yrkesmässiga framtid ser ut i din nuvarande anställning? 

Vidare bemanningsanställning på samma kundföretag? Överrekrytering till 

kundföretaget? Nytt uppdrag via bemanningsföretaget? Söka sig vidare utanför 

bemanningsföretaget? 

23. Om du fick önska, hur skulle din yrkesmässiga framtid se ut om inom 1 år?  
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Befattning, arbetsuppgifter & anställningsform 

Har din nuvarande bemanningsanställning påverkat denna vision? 

24. Hur påverkar din nuvarande bemanningsanställning din ställning på arbetsmarknaden? 

Mer eller mindre attraktiv på arbetsmarknaden? Ökad kunskap och kompetens? Eller 

finns det fördomar om bemanningsanställningar? 

25. När du i framtiden söker jobb, skulle du kunna tänka dig att söka en 

bemanningsanställning?  

Utveckla ditt svar! 

26. Något som du vill tillägga innan innan vi rundar av? 

 

Tack! 
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