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Sammanfattning  
Anställningsbarhet är ett begrepp som fått allt större plats inom såväl 

arbetsmarknadspolitiken som massmedia och forskning . Det utgår ifrån att människor får 

och bibehåller arbete så länge de har rätt kompetens.  Den kompetensen innefattar allt från 

utbildning och färdigheter till mer personliga egenskaper som social förmåga, 

målmedvetenhet och engagemang. Fokus ligger således idag på individens ansvar att hålla 

sig anställningsbar. Att medvetet arbeta med sina sociala kontakter och nätverk uppges vara 

ett sätt att investera i sin karriär. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur 

konsulter inom bemanningsbranschen upplever sin egen anställningsbarhet utifrån aspekter 

som egenskaper och färdigheter, samt vilken betydelse sociala kontakter och nätverk har för 

den upplevelsen. Vi valde att göra en kvalitativ studie och använde oss av semistrukturerade 

intervjuer för insamling av vårt empiriska material. Intervjuerna genomfördes med sju 

informanter som representerade flera olika bemanningsföretag  och kundföretag men som 

alla arbetade inom tjänstesektorn. När det gäller resultatet framkommer  bland annat en 

känsla av utsatthet hos många av konsulterna och att flexibilitet uppges ha betydelse. 

Informanterna ser sociala kontakter som något viktigt men det är ändå inget som merparten 

av dem arbetar aktivt med i någon större utsträckning vad gäller karriärsyfte.  

 

  



 

FÖRORD 
 

“It isn't just what you know, and it isn't just who you know. It's actually who you know, who 

knows you, and what you do for a living.”  Bob Burg 
(http://www.finestquotes.com/author_quotes-author-Bob+Burg-page-0.htm) 

 

Vi vill börja med att tacka våra informanter, utan dem hade detta arbete inte varit möjligt att 

genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Margareta Carlén för all hjälp och stöttning 

under skrivandets gång. Ett litet tack riktas också mot kaffet och den mörka chokladen som 

gjorde vår tillvaro under uppsatsperioden lite mer dräglig. Slutligen ägnar vi ett speciellt 

tack till varandra och vårt fantastiska samarbete under tidens gång.  

 

In vino veritas 

Elinor, Eva och Helena 

Borås 2012 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel ger vi en introduktion till vår uppsats; det vill säga en genomgång 

av uppsatsens innehåll, en beskrivning av bakgrund, syfte, begreppsdefinitioner samt 

anledning till att vi fann ämnet såväl intressant som relevant från allra första början.  

1.1 Inledning 
”Det nya idealet är en person som hoppar mellan anställningar och välkomnar förändring, 

som tar eget ansvar både för sitt arbete och för sin egen karriär, som är uppfinningsrik, 

självsäker och optimistisk: den flexibla och anställningsbara människan.” 
 (Garsten, Lindvert & Thedvall 2011:12)  

 

Ett citat som speglar hur det i dagens samhälle läggs allt större ansvar på den enskilde 

individen att såväl införskaffa ett arbete som att bibehålla en anställning (Berglund & Fejes: 

2009:32). Utöver färdigheter spelar egenskaper en allt större roll. Det tar sig bland annat 

uttryck i platsannonser hos arbetsförmedlingen. Där brukar individer som är positiva, 

utåtriktade och målmedvetna med en förmåga att ta egna initiativ vara något som 

efterfrågas. Utöver detta är egenskaper som flexibilitet, ansvarstagande, engagemang, 

struktur och effektivitet sådant som återkommer. Liknande exempel återfinns på ett eller 

annat sätt i de flesta jobbannonser, oavsett yrkesområde, vilket ger en tydlig bild av det allt 

större fokus som läggs på individers personliga förmågor och egenskaper. Sammantaget 

med det faktum att allt större krav ställs även på färdigheter i form av såväl utbildning som 

tidigare yrkeserfarenhet, bekräftas att det idag åläggs individen att i allt högre grad hålla sig 

själv anställningsbar.  

 

Ungefär hälften av alla arbetssökande i såväl Sverige som andra länder uppger att de fått 

jobb via sociala kontakter, oftare än via mer traditionella tillvägagångssätt som 

Arbetsförmedlingen och annonser (Hensvik, 2012). Att som individ aktivt arbeta med att 

bygga och vårda sina nätverk kan således ses som en form av karriärinvestering och ett sätt 

att underlätta vid jobbsökande. På dagens arbetsmarknad handlar det alltså inte längre enbart 

om vem man är utan även i allt större grad om vem man känner. För individer som saknar 

egna meriter och referenser kan sociala kontakter spela en avgörande roll när det gäller att 

hitta ett arbete. Den sammantagna bilden är att våra sociala kontakter har en stor betydelse 

för inte bara om vi arbetar utan även var vi gör det (Hensvik, 2012). 

 

Vi upplever att sociala nätverk förknippas allt mer även med olika typer av sociala medier; 

som exempelvis Facebook, LinkedIn och Twitter. Sociala medier är även något som alltmer 

lyfts fram även i övriga medier som TV, tidningar och radio. Facebook-feber och Twitter-

storm är uttryck som var främmande för närmare 10 år sedan men som idag kan ses såväl på 

löpen hos kvällspressen som i debattprogram på TV.  Betydelsen av att vara synlig är något 

som lyfts fram allt mer vad gäller arbetssökande och sociala medier sägs spela en allt 

viktigare roll gällande detta. Arbetssökande anges i allt större utsträckning handla om en 

förmåga att kunna marknadsföra sig själv såväl som att aktivt söka arbete på nya sätt, för att 

på så sätt kunna få ta del av arbetsmarknaden. Exempel på detta kan hittas bland annat på 

youtube, där Trygghetsstiftelsen (som stöttar statligt anställda i arbetssökande) publicerat 

korta informationsvideos kring arbetssökande via sociala medier. De lyfter fram att 

kontakter ses som vägen till många jobb. Sociala medier beskrivs där som ett sätt att visa 

vem man är vilket i sin tur kan användas för ett effektivt jobbsökande (Trygghetsstiftelsen, 

2012). 

  

Med tanke på det nuvarande läget på arbetsmarknaden och vår framtida yrkesroll, anser vi 

att anställningsbarhet är både intressant och relevant att studera ur ett arbetsvetenskapligt 
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perspektiv. Med denna studie strävar vi efter att få en större förståelse för hur 

bemanningsanställda ser på sin egen anställningsbarhet och undersöker detta bland annat 

genom att titta närmare på egenskaper och färdigheter som förknippas med begreppet, så 

som kompetens och flexibilitet. Vårt främsta fokus har dock varit vilken betydelse sociala 

kontakter och nätverk har för hur bemanningskonsulter upplever sin anställningsbarhet. 

Detta då den allt större betydelsen av såväl personliga egenskaper och färdigheter som 

sociala kontakter och nätverk vid arbetssökande är något som lyfts fram av såväl media som 

tidigare forskning. Att vi valde att studera ämnet från bemanningskonsulters synvinkel beror 

på att vi ser dem som en utsatt grupp på arbetsmarknaden i och med deras flexibla 

anställningsförhållanden, vilket gör bemanningsanställdas upplevelser av sin egna 

anställningsbarhet än mer intressant att undersöka enligt vårt tycke. 

1.2 Bakgrund 
Att arbetslivet förändrats mycket bara under de senaste 30 åren kommer knappast som 

någon nyhet. Det så kallade kunskapssamhället har inneburit ökade krav på kompetens hos 

individen. Det som kan sägas vara det inledande tecknet på förändring var kravet på 

datorvana och IT-kunskaper som startade under 1980-talet. Andra märkbara förändringar är 

att den tidigare synen på arbete som en livslång källa till försörjning tätt förknippat med ens 

identitet idag ersatts av krav på ett allt mer flexibelt förhållningssätt. Det handlar om att 

”inte lägga alla ägg i samma korg” utan istället ha en förmåga att kunna gå från det ena till 

det andra. Det gäller att fokusera på intresseområde snarare än att fastna vid specifika yrken 

och arbetsplatser (Arbetsförmedlingen, Östmar, 2012). 

 

Anställningsrelationen har även den förändrats, vilket kan ses i att det är arbetstagarna och 

inte arbetena som skall vara flexibla (Allvin et al, 2006:17). Bemanningsbranschen är ett 

sådant område där det ställs krav på en flexibel förmåga hos individerna som anställs. Detta 

då man som bemanningskonsult inte utför arbetsuppgifterna där man är anställd utan hos ett 

annat företag samt att uppdragen varierar i såväl längd som innehåll (Andersson & 

Wadensjö, 2004:5). Den bakomliggande tanken med det ökade användandet av 

bemanningsföretag är att arbetskraft ska kunna tas in i arbetet lika lätt som den tas ut. 

Utbytbarhet har blivit en realitet. Att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag ses således 

som en smidig och effektiv lösning för att uppnå flexibilitet i organisationer. Detta då 

ansvaret för personalen, gällande såväl administration som kvalitet, ligger hos 

bemanningsföretaget (Allvin et al, 2006; 44, 46). Flexibilitet kan således ses vara något av 

ett ledord för bemanningsbranschen, då det anges vara en av de stora fördelarna för såväl 

organisationer som individer (Boje et al, 2003; Olofsdotter 2007:2-3, Andersson & 

Wadensjö, 2004:31) 

 

Ann-Katrin Bäcklund belyser i ”Utbildning, kompetens och arbete” det faktum att social 

kompetens tar en allt större plats inom arbetslivet.  Skiftet på arbetsmarknaden från 

lågkvalificerade arbeten till mer högkvalificerade kan antas spegla ökade krav på social 

interaktion i arbetslivet och därav även ett större behov av att kunna hantera dessa 

situationer, genom så kallad social kompetens. Social kompetens i arbetet beskrivs bland 

annat dels som individens förmåga att hantera sitt sociala liv, dels som en förmåga att kunna 

identifiera sig med arbetsgivarens uppsatta mål (Abrahamsson et al, 2002:213–214).  

 

Bäcklund lyfter även fram att de största kraven på social kompetens kanske främst inte ställs 

när individer befinner sig i någon form av anställning utan snarare i perioder där emellan. 

Då ses social kompetens som en del av den personliga marknadsföringen och ett 

säljargument för att kunna hitta ett nytt arbete. Återigen konstateras att en anställning 

förmodligen inte längre räcker livet ut och att arbetsmarknaden präglas av ett fokus på 
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individuellt ansvar, vilket i sin tur kan skapa osäkerhet. Om man då utgår från att osäkerhet 

är ett reellt fenomen så bör det då i sin tur ha en inverkan på hur människor agerar. När ett 

fast jobb inte längre är grunden för inkomst och säkerhet får sociala kontakter allt större 

värde och betydelse. Omfattningen och kvaliteten på individers nätverk  

kan bli avgörande vid arbetssökande (Abrahamsson et al, 2002:219–220). 

 

I en svensk undersökning av 1000 ungdomar på sitt första jobb påvisas att över hälften av de 

nyanställda ungdomarna fått information om jobbet via personliga kontakter.  När de 

skattade vad de tror vara anledningen till att de fått jobbet, uppgavs den främsta orsaken 

vara personliga egenskaper kopplade till faktorer som social kompetens. Detta återspeglade 

sig även hos personalrekryterarna, som satt social kompetens högt bland urvalskriterierna. 

Undersökningen visar på att social kompetens således är en reell faktor för såväl 

arbetssökande som arbetsgivare (Jonsson & Lundbom 2000, Abrahamsson et al, 2002:221).  

 

”Individen måste ständigt positionera sig själv i ett nätverk av möjligheter inte i ett specifikt 

jobb. ”(Ann-Katrin Bäcklund i Abrahamsson et al, 2002:221) 

 

Att arbeta med ett medvetet kontaktskapande genom att aktivt bygga nätverk, är inte bara en 

fördel när det gäller att få information om jobb utan kan även inverka på möjligheterna att få 

en anställning. Ett brett nätverk med ”rätt” sorts kontakter kan vara avgörande för vissa 

arbetsgivare vid rekrytering (Abrahamsson et al, 2002:221). 

 

1.3 Syfte 
Vi vill med denna uppsats få en ökad förståelse för hur konsulter inom 

bemanningsbranschen upplever sin egen anställningsbarhet. Det främsta syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilken betydelse sociala kontakter och nätverk har för 

bemanningskonsulters upplevda anställningsbarhet. Vi har även valt att titta närmare på de 

egenskaper och färdigheter som förknippas med begreppet anställningsbarhet. 

 

1.4 Frågeställningar 
Vilken betydelse har sociala kontakter och nätverk för hur bemanningskonsulter upplever 

sin anställningsbarhet? 

 

Vilken inverkan anser bemanningskonsulter att anställningen inom bemanningsbranschen 

har på deras upplevda anställningsbarhet? 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vår studie genom att undersöka upplevd anställningsbarhet utifrån 

bemanningskonsulters perspektiv. Vi har ytterligare avgränsat oss genom att rikta in våra 

intervjuer mot bemanningsanställda som arbetar inom tjänstemannasektorn. Geografiskt har 

vi för enkelhetens skull valt att ha använda oss utav informanter boende i Borås med 

omnejd. 

 

1.6 Begreppsdefinition 
Vi kommer här att definiera begrepp som vi anser vara relevanta för vår studie. 
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1.6.1 Anställningsbarhet  
Berglund och Fejes (2010) beskriver anställningsbarhet som individers förmåga att skaffa 

och behålla en anställning. De lyfter även fram att anställningsbarhet idag karakteriseras av 

ett större fokus på individens förutsättningar och personliga skyldigheter gällande kunskap 

och färdigheter såväl som värderingar och attityd. Detta kopplas främst till kompetens och 

skicklighet samt sociala färdigheter och anpassningsförmåga (Berglund och Fejes, 2010). 

Att hålla sig anställningsbar på arbetsmarknaden kan således anses görbart genom att öka sin 

attraktions- och konkurrenskraft med hjälp av såväl olika typer av färdigheter och 

kompetens som socialt kapital. Detta är något som bekräftas även av Kantelius (2010 b), 

som lyfter fram en egen översättning av Berntsons definition av anställningsbarhet; ”en 

persons upplevelse av hans eller hennes möjligheter att få en ny likvärdig eller bättre 

anställning (i Kantelius, 2010b). Upplevd anställningsbarhet är något som Kantelius (2010a) 

beskriver innefatta hur individer upplever sina resurser samt sina möjligheter att skaffa en 

liknande anställning ifall de blir arbetslösa. Vi ansluter oss till såväl Berglund och Fejes 

(2010) definition av anställningsbarhet som till Kantelius (2010a & b). 

 

1.6.2 Bemanningskonsult 
Svensson (2011) lyfter fram att ett av de utmärkande dragen för personer anställda av 

bemanningsföretag är att de kan flytta omkring mellan såväl olika uppdrag som 

organisationer medan de har sin formella anställningen i bemanningsföretaget. Han 

beskriver att denna personalkategori går under många olika benämningar, som exempelvis 

uthyrda, inhyrda och bemanningskonsult (Svensson, 2011:10-11). Vi har valt att precis som 

Svensson (2011) använda oss av den sistnämnda beteckningen, bemanningskonsult, och 

använder oss även av hans definition; det vill säga person anställd av bemanningsföretag 

med syfte att utföra arbete i en annan organisation.  

 

1.6.3 Socialt kapital 
Vi utgår till stor del från Bourdieus (1986) tankar kring socialt kapital alltså kontakter som 

på något sett genererar något tillbaka till en själv, exempelvis ekonomiskt genom att hjälpa 

till så att man får en anställning (Bourdieu 1986). Vi har även valt att väga in Putnam (2006) 

och Rothstein (2003) då deras resonemang kring socialt kapital fokuserar lite mer på tillit 

personer i mellan än vad Bourdieus gör. Dock är de tre författarna överens kring att man 

måste få ut någonting själv för att kalla en kontakt för socialt kapital.  

 

1.6.4 Sociala kontakter 
Vi har valt att utgå från Granovetters (1995) beskrivning av personliga kontakter, vilket 

sammantaget innefattar familj, vänner och bekanta samt professionella kontakter med en 

arbetsrelaterad anknytning. Vår definition av sociala kontakter är således familj, vänner, 

bekanta och kollegor eller liknande som man på ett eller annat sätt har knutit till sig och har i 

sitt nätverk.  

 

1.6.5 Egenskaper 
I Nationalencyklopedin ges två beskrivningar i form av egenskap och förvärvad egenskap. 

Egenskaper beskrivs som en skillnad mellan individer, där individerna besitter kvalitéer som 

tillsammans bestämmer deras individualitet. Förvärvad egenskap är något som en individ 

erövrar och utvecklar till form av sin livsföring, exempelvis genom yrkeserfarenheter. Vi har 

valt att utgå från en mix av dessa definitioner i vårt arbete. (Nationalencyklopedin.se, 

hämtad: 2013-01-30)   



5 

 

1.7 Uppsatsens disposition  
I det inledande kapitlet diskuterar vi vad som ligger till grund för vår undersökning och på 

vilket sätt vi anser att anställningsbarhet i relation till bemanningsbranschen är relevant ur 

ett arbetsvetenskapligt perspektiv. Detta presenteras i en inledning och bakgrund vilket 

utmynnar i syfte och frågeställningar. Därefter presenteras avgränsningar, 

begreppsdefinitioner och uppsatsens disposition. I nästa kapitel presenterar vi tidigare 

forskning som vi anser vara relevant för vår undersökning och vårt syfte. Vi lyfter både 

nationell och internationell tidigare forskning och dess resultat. I kapitel 3 beskriver vi våra 

teoretiska utgångspunkter och vad vi lägger vikten vid. Vi kommer även presentera de 

utgångspunkter vi utgått från för att förstå och tolka vår empiri.  I kapitel 4 redogör vi för 

vårt val av metod och vårt tillvägagångssätt. Vi presenterar även etiska övervägande, hur 

vårt urval gått till, bearbetning samt analys av material, metoddiskussion och även vår 

förförståelse. I det femte kapitlet presenterar vi de resultat som framkommit under våra 

intervjuer. I vårt avslutande kapitel diskuterar vi kring studiens resultat utifrån valda teorier 

och tidigare forskning. Sedan redovisas våra slutsatser och personliga reflektioner samt att vi 

presenterar förslag på framtida forskning.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING  
I detta kapitel presenterar vi ett urval av tidigare forskning kring olika aspekter av 

anställningsbarhet och bemanningsbranschen under rubrikerna Anställningsbarhet, 

Flexibel bemanning, Sociala kontakter och Strategier. Valet av tidigare forskning utgår 

främst från dess relevans för uppsatsens ämnesområde. Vi har dock även strävat efter att 

forskningen skall vara så aktuell som möjligt, det vill säga att vi lagt vikt vid att försöka 

hitta de senaste publicerade artiklarna inom området. Delar av forskningen inriktar sig mot 

begreppet anställningsbarhet vad gäller såväl definition som dess komplexitet samt 

egenskapers betydelse för upplevd anställningsbarhet. Andra fokuserar på 

bemanningsbranschen och dess för- och nackdelar, som i mångt och mycket förknippas med 

anställningsbarhet. Ytterligare forskning riktar sig mot betydelsen av sociala kontakter för 

ökad möjlighet till anställning. Sammantaget anser vi att dessa artiklar knyter an väl till 

vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

2.1 Anställningsbarhet 
Smith lyfter fram Kanters definition gällande anställningsbarhet, vilket i stora drag 

innefattar att man inte bör oroa sig för anställningstrygghet hos ett företag utan snarare bör 

fokusera på att göra vad som krävs för att vara anställningsbar i framtiden och intressant för 

många olika företag. Att göra sig anställningsbar innebär enligt Smith att utveckla sin 

personliga och professionella kapacitet för att på så vis maximera sin anställningspotential 

(Kanter, 1995 i Smith, 2010). 

 

Att anställningsbarhet är signifikant är något som Smith kopplar till den turbulenta 

arbetsmarknaden, där tillfälliga anställningsrelationer blir allt vanligare vilket i sin tur ställer 

högre krav på individers förmåga att marknadsföra sig själva. Hon fokuserar främst på 

situationen i USA men påtalar att andra studier sett liknande trender även för andra 

samhällen (Kanter, 1995 i Smith, 2010). 

 

Anställningsbarhet är ett komplext begrepp där innebörden varierar beroende på vilket 

sammanhang det används i. Begreppet kan ses och användas som ett sätt att förstå vilka 

möjligheter individer har på arbetsmarknaden. Personers anställningsbarhet kan bland annat 

kopplas till faktorer direkt knutna till individen såsom utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet 
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och personliga egenskaper. Även sådant som konjunktur och arbetsgivarpreferenser, som 

ligger utanför individens möjlighet att påverka, inverkar dock på huruvida någon ses som 

anställningsbar eller inte (Kantelius, 2010b). Kantelius utgår i sin studie från Berntsons 

definition av anställningsbarhet, av vilken han gjort en egen översättning: ”en persons 

upplevelse av hans eller hennes möjligheter att få en ny likvärdig eller bättre anställning” 

(Berntson 2008 i Kantelius 2010b). 

 

Upplevd anställningsbarhet är något som Kantelius (2010a) beskriver handla om hur 

individer upplever sina resurser, i form av formell utbildning, utvecklingsmöjligheter och 

kunskap om arbetsmarknaden, samt sina möjligheter att skaffa sig liknande anställning om 

de blir arbetslösa. Den upplevda anställningsbarheten kan enligt honom stärkas genom 

kompetensutveckling och utbildning i arbetet samt tillgång till stimulerande arbetsuppgifter 

(Kantelius, 2010b).  

 

2.2 Flexibel bemanning 
Begreppet flexibilitet används flitigt i diskussioner kring det nutida arbetslivet. Det är även 

en egenskap som sammankopplas med anställningsbarhet. Det sägs att vi lever i en tid där 

flexibilitet ses som en avgörande faktor för organisationer när det gäller att kunna 

konkurrera på en globaliserad marknad. Inte bara företagen utan även de anställda förväntas 

kunna möta upp dessa krav på flexibilitet. Olofsdotter undersöker i sin ena studie vilka 

villkor och konsekvenser flexibiliteten har inom bemanningsbranschen (Olofsdotter, 2007). 

 

Att variera arbetsstyrkan är ett sätt för organisationer att uppnå flexibilitet i sin verksamhet. 

Genom att hyra in personal från bemanningsföretag kan kundföretagen kombinera sina 

behov av personal och kompetens med kraven på flexibilitet. Oftast framställs flexibilitet 

som något odelat positivt för organisationer men det finns studier som påvisar att det kan ha 

både positiva och negativa konsekvenser för såväl arbetsgivare som arbetstagare (Reilly 

1998 i Olofsdotter, 2007). För de anställda brukar flexibilitet handla om de möjligheter man 

har att kombinera arbetsliv och privatliv genom att själv kunna påverka sin arbetssituation 

och sitt schema (Boje m.fl., 2003 i Olofsdotter, 2007). Olika former av tillfälliga 

anställningar kan ses som ett sätt att uppnå en önskad flexibilitet (Olofsdotter, 2007).  

 

En vanlig förekommande uppfattning om bemanningsbranschen är att den präglas av 

ombytlighet, det vill säga att anställda ofta får byta arbetsplats och således hoppa runt 

mellan olika företag. Denna ombytlighet är något som tidigare forskningen ofta fokuserat 

på. Företag har dock olika strategier med sin inhyrda personal. Vissa använder sig av 

bemanningsföretag vid arbetstoppar medan andra ser inhyrningen som en mer permanent 

lösning, där konsulter används för längre uppdrag istället för att företagen själva rekryterar 

och nyanställer (Garsten, Lindvert & Thedvall, 2011).  

 

Samarbetet mellan kund- och bemanningsföretag har ändrat riktning. Tidigare handlade det 

mestadels om korta relationer och bemanningslösningar. Idag ses bemanningsföretagen allt 

mer som en fullfjädrad HR-partner som hanterar allt från bemanning och rekrytering till 

omställning (Garsten, Lindvert & Thedvall 2011). Många kundföretag vill således behålla en 

och samma inhyrda individ så länge som behov finns, med tanke på upplärningstid, 

samtidigt som de ändå vill ha möjligheten att kunna avsluta uppdraget med kort varsel. 

Kantelius studier inriktar sig mot just långtidsinhyrd personal (2010a, 2010b). 

 

I sina studier undersöker och jämför Kantelius långtidsinhyrda arbetare och tjänstemäns 

samt montörers utvecklingsmöjligheter med ordinarieanställda och hur det påverkar deras 
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upplevda anställningsbarhet (2010a, 2010b). Slutsatserna han drar av resultatet från studien 

genomförd med montörer, är att de långtidsinhyrda där saknar utvecklingsmöjligheter vilket 

påverkar deras upplevda anställningsbarhet. Det lyfts fram att man som bemanningsanställd 

tillhör periferin av anställda hos kundföretaget. Merparten av de långtidsuthyrda hade en 

tillsvidareanställning hos bemanningsföretaget men upplevde tillvaron som uthyrd som lite 

av en återvändsgränd, vilket återspeglas i den låga upplevda anställningsbarheten. Kantelius 

konstaterar att det är omöjligt att säga om resultaten är giltiga för långtidsinhyrda i 

allmänhet eller om det enbart gäller för långtidsinhyrda montörer inom industrisektorn 

(2010a). Liknande slutsatser dras dock även av resultatet i den andra studien, gjord på 

arbetare och tjänstemän. Enbart de högutbildade tjänstemännen ansåg tiden som uthyrd ha 

en positiv påverkan för deras upplevda anställningsbarhet, genom att de kände att 

erfarenheten stärker deras möjligheter till att kunna få annat arbete i framtiden. I denna 

studie lyfts även fram att de inhyrdas bristande anknytning till sin arbetsgivare (det vill säga 

bemanningsföretaget) påverkar den upplevda anställningsbarheten. Den bristande kontakten 

i kombination med en frånvaro av planerade utvecklingsmöjligheter innebar att samtliga av 

studiens informanter ville lämna bemanningsbranschen (Kantelius, 2010b). 

 

Även Svensson (2011) lyfter fram att flera av bemanningskonsulter i hans studie beskriver 

sin kompetensutveckling som begränsad samt att de upplever att arbetet som konsult inte 

leder till ett bättre arbete i framtiden. Visserligen kan ett uppdrag innebära erfarenheter som 

visar sig vara värdefulla vid vidare karriärsutveckling. Lika stor chans är det dock att det ena 

jobbet inte leder till varken någon utveckling och framgång vid nästa jobb (Svensson, 2011).  

 

I resultatet av Olofsdotters studie lyfts att ansvariga chefer, såväl på bemannings- som 

kundföretaget, ser en anpassningsbar konsult som det önskvärda idealet. Det innebär en 

lyhörd konsult som kan anpassa sig utefter olika typer av människor och förhållande samt 

innehar en förmåga att kunna smälta in oberoende av vilket sammanhang hen befinner sig i. 

Flexibilitet anges vara det som rollen som konsult faktiskt innebär (Olofsdotter, 2007). 

 

Från konsulternas perspektiv lyfts fram att flexibiliteten som hör samman med rollen som 

bemanningskonsult ses som en möjlighet till utveckling. Detta då konsulterna genom att 

byta arbetsplats får möjligheten att prova olika arbetsuppgifter och branscher vilket ger både 

omväxling och en möjlighet till kontaktskapande. I vissa fall kan det även innebära en chans 

till anställning hos kundföretaget (Olofsdotter, 2007). 

 

Å andra sidan upplever även konsulterna en känsla av inflexibilitet. Detta då deras 

möjligheter att påverka sin arbetssituation vad gäller arbetstid och plats framställs som 

begränsad. Konsulter utan fasta uppdrag skall finnas tillgängliga och stå i ständig beredskap 

för att vara beredda att inställa sig till nya uppdrag, där såväl arbetstid som längd på uppdrag 

och pendlingsavstånd kan variera stort. Det medför en osäkerhet som i sin tur kan innebära 

en känsla av maktlöshet (Olofsdotter, 2007). 

 

I en finsk studie kring upplevd anställningsbarhet hos tillfälligt anställda, lyfts fram att dessa 

arbetare, oavsett om de valt den typen av anställning eller ej, i högsta grad anses vara 

motiverade att prestera bra. Detta då de hoppas på att en god prestation leder till en 

permanent anställning (Kinnunen et al., 2011). Den upplevda anställningsbarheten är något 

som sägs vara av mer vikt för tillfälligt anställda än hos individer med permanenta 

anställningar. Det har spekulerats kring huruvida tillfälligt anställda engagerar sig i att 

förbättra sin anställningsbarhet för att på så vis kompensera för sin bristande 

anställningstrygghet, men resultaten av få studier som finns är för motsägelsefulla för att 
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man ska kunna uttala sig med säkerhet (De Cuyper et al., 2009, Forrier and Sels, 2003 i 

Kinnunen et al., 2011).  

 

2.3 Sociala kontakter 
Tovatts lyfter i sin artikel fram att mellan 60-85 procent av alla tjänster som tillsätts på den 

svenska arbetsmarknaden har förmedlats via informella rekryteringskanaler, enligt studier 

som genomförts (Ekström 2001, Okeke 2001 i Tovatt 2006). Med informella 

rekryteringskanaler menas att arbetsgivare hittar lämpliga arbetssökande via exempelvis tips 

från familj, vänner och bekanta eller sådana som redan är anställda på arbetsplatsen. När 

arbetsgivare blir kontaktade av arbetssökande är även det en form av informell rekrytering 

(Tovatt, 2006). 

 

Tovatts studie behandlar ungdomars sociala nätverk och inträde på arbetsmarknaden. Hon 

vill synliggöra processer kring att sociala nätverk och kontakter innebär olika möjligheter 

för olika typer av individer och grupper. Artikeln fokuserar på informanternas berättelser 

kring sina val och strategier samt hur de tagit sig in i arbetslivet. Tovatt tittar på hur det 

upplevda handlingsutrymmet påverkas av resurserna som finns kopplade till det sociala 

nätverket (Tovatt, 2006).  

 

Ungdomars främsta väg in i arbetslivet är via föräldrars kontakter och nätverk (Tovatt, 

2006). Det upplevs som en naturlig väg att gå. Sedan lyfts det även fram att vänner är en 

annan social resurs som har betydelse. Det belyses av det faktum att en av informanterna 

själv fixat arbete till tre av sina vänner från grundskolan på sin arbetsplats (Tovatt, 2006). 

Studien visar också att majoriteten av ungdomarna gärna rekommenderar vänner. Däremot 

såg några detta som en risk, genom att det kunde slå tillbaka mot dem själva ifall de 

rekommenderade någon som sedan visade sig inte passa för jobbet (Tovatt, 2006). De sex 

chefer som intervjuades i studien använde sig alla av informella rekryteringar. Detta i tron 

att det ger fördelar i form av att "man vet vad man får" samt att det skulle underlätta för den 

nyanställda att komma in i gruppen (Tovatt, 2006). 

 

Resursstarka nätverk skapar således inte bara möjligheter på arbetsmarknaden utan ger även 

ett handlingsutrymme att profilera sig själv och ta risker för att ytterligare stärka sin sociala 

position. De styrkor och svagheter som nätverken innefattar kan inte enbart diskuteras 

genom räckvidd eller differentiering. Lika viktigt och centralt är det värde som aktörerna i 

nätverken tillskrivs. Genom detta så bidrar inte bara nätverksrekryteringen till att gynna de 

ojämlikhetsstrukturer som finns i samhället utan ytterligare stärka dem genom de informella 

rekryteringspraktikerna (Tovatt, 2006)  

 

Kantelius ena studie visar att den sociala sammanhållningen mellan konsulter och 

ordinarieanställda är god och konsulterna ses som ett normalt inslag i arbetslagen (Kantelius, 

2010a). Vidare beskriver han att konsulterna som har längre uppdrag har en stor strävan av 

att få en upplevd trygghet, sociala relationer i arbete och utvecklingsmöjligheter. 

Konsulterna i denna studie tror inte det är möjligt att nå dit utan att vara fastanställd 

(Kantelius, 2010a). 

 

Chapples studie kring jobbsökande, nätverk och karriär för låginkomst kvinnor i USA lyfter 

betydelsen av sociala resurser för att få arbete. Många av kvinnorna i hennes studie har fått 

merparten av sina jobb via kontakter som familjemedlemmar, vänner och bekanta eller 

grannar. Kvinnorna använder sina sociala kontakter som ett sätt att kompensera för sitt 

bristande humankapital och/eller för att uppnå en önskan om arbete inom ett visst yrke eller 
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att få jobba nära hemmet. Detta innebär allt som oftast att de hamnar i en kedja av lågbetalda 

och ostabila anställningar som inte leder vidare till någon form av personlig utveckling eller 

karriär. Användandet av de sociala kontakterna tenderar alltså i de fallen istället att 

reproducera en form av andrahandsarbetsmarknad, detta då man genom att använda 

kontakter vid jobbsökande försummar att införskaffa sig utbildning eller utveckla en karriär. 

Kvalitén hos de sociala nätverken i kombination med utbildningsnivån hos de arbetssökande 

har således betydelse (Chapple, 2002). Chapple menar på att de effektivaste nätverken 

resulterar från en utveckling av sitt humankapital, såväl vad gäller grund- och 

vidareutbildning som arbetslivserfarenhet (Chapple, 2002).  

 

Kinnunen et al. lyfter i sin studie fram att de anser att tillfälligt anställda, speciellt de som ej 

frivilligt valt den typen av anställning, skulle gagnas av en förbättrad anställningsbarhet. 

Detta bör förslagsvis ske genom att höja kompetens- och flexibilitetsnivån med hjälp av 

utbildning och olika användbara sociala nätverk. På det viset kan man förbättra tillfälligt 

anställdas arbetssituation och möjlighet till karriärsutveckling (Kinnunen et al., 2011). 

 

2.4 Strategier 
Att kontinuerligt byta arbetsplats och arbetsuppgifter ses ofta som en tillgång när det gäller 

utöka sina kompetenser och kontakter. Arbetet som bemanningskonsult borde därför vara en 

lyckad strategi för att erövra nya kompetenser och kontakter för att på så vis bli mer attraktiv 

på arbetsmarknaden (Bemanningsföretagen 2010 i Svensson 2011). 

 

Olika strategier för att öka sin anställningsbarhet är något som Smith beskriver i sin artikel. 

En strategi består av att individer arbetar på och använder sin identitet som en form av resurs 

när det gäller att hitta arbete. Denna strategi kan ses som ett sätt att bygga och stärka 

individers sociala kapital. Det handlar i grund och botten om att konstruera en lämplig 

arbetsidentitet som man sedan kan presentera för potentiella arbetsgivare. Det kan röra sig 

om allt från att lära sig nya sätt att interagera med människor och att jobba med attityd- och 

beteendeförändringar till att genomföra en mer fysisk makeover. Smith uttrycker det som ett 

sätt att få människor att tänka på och se sig själva som en produkt och handelsvara (Smith, 

2010). 

 

Utbildning och nätverkande är en annan strategi för att öka sin anställningsbarhet. Att sträva 

efter att göra sig själv till en eftertraktad handelsvara genom att utmärka sig som en 

exceptionell arbetare är en del i detta. Nätverkande anses traditionellt fungera som ett sätt att 

förmedla och sprida information om sig själv med syfte att hitta arbete. Det lyfts även fram 

att det i många fall är viktigare att ha rätt kontakter snarare än efterfrågad erfarenhet.  

Individer strävar efter självutveckling i olika former, dels för att behålla befintlig anställning 

och dels som ett sätt att skapa och öka framtida jobbmöjligheter. Att bygga på sitt 

humankapital, (genom utbildning och utvecklandet av nya färdigheter) såväl som det sociala 

kapitalet (genom olika typer av nätverk) är en strategi som används mer eller mindre aktivt 

för att hålla sig anställningsbar (Smith, 2010). Det kan ses som olika sätt att investera i sig 

själv som produkt och göra sig mer säljbar.  

 

En annan strategi för att göra sig mer anställningsbar anges vara volontärarbete, 

trainee/internships och tillfälliga, lågbetalda arbeten. Sådant som ger ingen eller låg 

ekonomisk vinning men desto mer vad gäller erfarenhet och möjligheter att bevisa sina 

förmågor och egenskaper. Tillfälliga jobb ses inte bara som ett sätt att överleva utan även 

som en möjlighet att få in en fot hos ett företag för att sedan förhoppningsvis kunna gå 
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vidare till något bättre och mer permanent (Smith, 2010). I artikeln lyfts fram att det hos 

många företag idag finns en ”try before you buy” inställning till personal (Smith, 2010), 

vilket användande av bemanningsföretag kan ses som ett exempel på. 

 

Olofsdotter (2007) beskriver att konsulterna i studien använder sig av olika 

motståndstrategier för att hantera upplevelse av inflexibilitet och den maktlöshet det tar sig 

uttryck i. Exempelvis genom sjukskrivning för att slippa undan uppdrag som upplevs vara 

mindre attraktiva. En annan strategi handlar om kontaktsökande, det vill säga användandet 

av sociala relationer hos kundföretaget med syftet att få en anställning direkt hos kund. 

Dessa och andra motståndsstrategier kan bidra till en upplevd känsla av en viss makt och 

kontroll över sin arbetssituation (Olofsdotter, 2007).   

Ungdomar med invandrarbakgrund med föräldrar som inte är särskilt etablerade på 

arbetsmarknaden utvecklar enligt Tovatt olika strategier för att komma runt de strukturella 

begränsningarna som deras nätverk utgör. Att ta sig in på ett bra gymnasium med höga 

intagningspoäng var ett sätt att ta sig uppåt i det sociala rummet och rent konkret få tillgång 

till mer resursstarka nätverk (Tovatt, 2006). 

 

En av fördelarna som angetts med arbetet som uthyrd är möjligheterna att utöka sitt sociala 

kontaktnät, vilket är något som Olofsdotter och Augustsson till viss del bestrider i sin artikel 

(Olofsdotter & Augustsson, 2008). De belyser det faktum att konsulter från 

bemanningsföretag ofta behandlas annorlunda jämfört med ordinarie anställd personal. 

Konsulterna behöver kunna hantera att bli behandlade som främlingar och outsiders när de 

utför sina uppdrag. Den sociala sammanhållningen som finns på en arbetsplats kan innebära 

en stigmatisering och utestängning av de nyinkomna bemanningskonsulterna (Elias, 1994 i 

Olofsdotter & Augustsson, 2008). Som outsider hålls man på avstånd och tillåts ej att 

involveras medan man som främling innehar en mer flexibel roll och både kan och tillåts att 

variera mellan likgiltighet och engagemang, avstånd och närhet (Olofsdotter & Augustsson, 

2008). Skillnader emellan konsulter och ordinarie anställda kan skapa en upplevelse av 

bristande delaktighet och möjlighet att påverka vilket i sin tur försvårar byggande och 

utvecklande av sociala kontakter. Olofsdotter och Augustsson (2008) beskriver en strategi 

som konsulterna i deras undersökning använde för att hantera den känslan av att vara 

främling och outsider på ett kundföretag. De kallar strategin ”social surfing” vilket innebär 

en flexibel förmåga hos konsulterna att kunna anpassa sig och skifta emellan ett 

främlingskap och ett outsiderskap när det gäller arbetsvillkor och sociala interaktioner 

(Olofsdotter & Augustsson, 2008). 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Här presenteras våra teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att fokusera på teorier kring 

sociala nätverk och socialt kapital. De teoretiska utgångspunkterna tillsammans med 

tidigare forskning utgör grunden för vår analys av resultatet.  

 

Vi har valt att lyfta teorin kring socialt kapital sett från Bourdieu (1986), Rothstein (2003) 

och Putnams (2006) olika perspektiv för att öka vår förståelse kring sociala nätverk och dess 

för- respektive nackdelar. Bourdieus (1986) teori om socialt kapital valde vi för att den 

belyser sociala nätverk och användandet utav dem från en annan synvinkel, som även den är 

intressant i förhållande till vårt syfte. Bourdieu (1986) drar paralleller emellan värdet på 

individers totala kapital och deras status i samhället. Det sociala kapitalet är en del av det 

totala kapitalet och den del som vi finner extra intressant för vår undersökning kring sociala 

kontakter och nätverks betydelse för konsulters upplevda anställningsbarhet. Vi valde att ta 

med ytterligare perspektiv i form av Putnam (2006)och Rothstein (2003) för att ge en bredd 
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på begreppet socialt kapital och ett större djup i vår analys och diskussion. Vi menar att 

Bourdieu (1986), Rothstein (2003) och Putnam (2006) kompletterar upp varandra och lyfter 

olika delar av begreppet socialt kapital som vi anser vara viktiga för att ge en helhet. Sociala 

kontakter och nätverk ur ett anställningsbarhetsperspektiv är en grundläggande del av vårt 

syfte, vilket gör att vi även har valt att titta närmare på Granovetters (1995) teori kring 

personliga kontakter för att kunna undersöka betydelsen av sociala kontakter för 

anställningsbarhet. Teorin belyser olika typer av personliga kontakter och hur de används 

vid arbetssökande samt förmedlandet av arbetsrelaterad information. 

3.1 Socialt kapital  
Här presenterar vi socialt kapital under tre rubriker, Kapitalbegreppet, Ömsesidig tillit och 

Instrumentella band vilket representerar Bourdieu, Rothstein och Putnams olika perspektiv. 

3.1.1 Kapitalbegreppet 
Bourdieu beskriver kapital som den totala samlingen av både våra materiella och symboliska 

tillgångar (Broady, 1998). Kapitalet tar tid att bygga upp. Det är något som har potential att 

ge oss någon form av nytta i livet. Kapital finns i olika former så som förkroppsligat kapital, 

exempelvis kultur och objektifierad form som böcker (Bourdieu, 1986). Bourdieu skiljer i 

sin teori på ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Bourdieu, 1989).  

 

Det kulturella kapitalet innehåller enligt Bourdieu tre olika nivåer. Förkroppsligat och 

objektifierad form som beskrivs ovan, samt institutionaliserad form vilket innebär eventuell 

kunskap som är godkänd av samhället exempelvis innehavd läkarlegitimation (Bourdieu, 

1986).  

 

Det ekonomiska kapitalet innehåller både ens materiella tillgångar så som hus och bil, samt 

den kunskap man har om hur den ekonomiska världen fungerar (Broady, 1998) 

 

Symboliskt kapital uppstår enligt Bourdieu (1989) när de kapital vi har erkänns legitima av 

den grupp som redan besitter symboliskt kapital inom det specifika området (Broady, 1998). 

Besitter man symboliskt kapital besitter man ofta även prestige, status och ära. På så sätt 

innehar man även makt då man i sin tur kan sätta normer och bedöma vem som ska få 

inneha symboliskt kapital (Bourdieu, 1989) 

 

Det sociala kapitalet är en samling av personer som har, eller potentiellt sett har, någon 

mening för ens erkännande och känsla av gemenskap. Storleken på det sociala kapital man 

innehar beror på i hur många av de sociala kontakter man har kan generera i ekonomiskt 

eller kulturellt kapital tillbaka till en själv. Socialt kapital är något man skapar sig, inget man 

får naturligt. Det handlar om att ständigt arbeta med sina relationer som i slutändan kan ge 

någon sorts vinst, antingen materiellt eller symboliskt (Bourdieu, 1986). Konsulterna vi 

intervjuat i denna undersökning har jobb idag och därför har vi ställt frågan utifrån hur de 

ser på sin anställningsbarhet i framtiden, främst om och i så fall hur man arbetar med sitt 

sociala nätverk för att få ett försprång på arbetsmarknaden. Teorin om kapital innehåller 

inte, som vi tidigare nämnt, bara socialt kapital utan även ekonomiskt, symboliskt och 

kulturellt kapital. Just det ekonomiska kapitalet menar Bourdieu att alla andra kapital 

härstammar ur (Bourdieu, 1986). Bourdieu lyfter ett exempel med att ge någon en present, 

rent ekonomiskt är detta mer slöseri men socialt kan det vara en stor investering som bär 

frukt i framtiden (Bourdieu, 1986) Det sociala nätverk vi är intresserade av i denna studie är 

de kontakter våra informanter anser kan leda till jobb i framtiden och på så sätt utvecklas till 

socialt kapital. 
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Har man ett stort ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital befinner man sig på en hög 

position i vad Bourdieu kallar ”det sociala rummet”, vilket innebär att man har en hög status 

i samhället (Bourdieu, 1989). 

 

3.1.2 Ömsedig tillit 
En annan definition av socialt kapital är att det utger en persons deltagande i sociala nätverk 

så väl informella som formella, vilket handlar mycket om relationerna man har med andra 

människor och den tillit som skapas. Rothstein menar att skillnaden mellan socialt kapital 

och de andra kapitalen är främst att man själv som individ inte kan inneha socialt kapital, 

likt man kan besitta kulturellt och ekonomiskt kapital, utan detta är något som skapas ihop 

med andra och det sociala kapitalet är beroende av hur det uppfattas av en själv och bygger 

på ens egen verklighetsuppfattning. Detta tillför teorin en del som vi tycker Bourdieu och 

Putnamn missat att lägga fram på ett bra sätt. Rothstein menar att det är en tillgång i livet att 

ha personer som man har en ömsesidig tillit med (Rothstein, 2003). Att ha många sociala 

kontakter är bra, men det är även viktigt att man har sociala kontakter av god kvalité. Att 

vara känd som pålitlig och hjälpsam och befinna sig i nätverk med andra som är kända för 

samma egenskaper kan leda till bra saker. Likt Bourdieu (1986) menar Rothstein att endast 

kontakter man får ut något av, det vill säga kontakter man har en ömsesidigt förtroende med, 

blir ett socialt kapital. Andra kontakter är helt värdelösa (Rothstein, 2003). 

3.1.3 Instrumentella band 
Undersökningar visar att nära hälften av alla som arbetar får under sin tid på jobbet nära 

kontakt med en eller fler av sina kollegor, dock är det fler som menar att de endast har 

bekanta på arbetsplatsen (Putnam, 2006). Putnam menar att alla förändringar i arbetslivet så 

som att man nuförtiden har kortare anställningstider, är deltidsanställd eller konsult påverkar 

sammanhållningen på arbetsplatsen och försvårar relationsbyggandet mellan kollegor 

(Putnam, 2006). Banden man knyter på arbetet är ofta av en mer instrumentell karaktär. Man 

använder sitt nätverk för att få nya uppdrag och bygga sin karriär mer än för personlig 

stöttning enligt Putnam (2006). 

 

Putnam trycker på det sociala kapitalets positiva krafter som finns kopplade till dess storlek. 

Det vill säga att individer med ett nätverk bestående av femton personer har betydligt större 

chans att få ett nytt jobb än de som har ett nätverk bestående av tre personer (Putnam, 2006). 

Putnam lägger således störst vikt vid kvantitet till skillnad från Rothstein (2003) som menar 

att kvalitén på kontakterna är av större betydelse. Likt Bourdieu (1986) argumenterar 

Putnam (2006) för att de sociala nätverk vi har som sedan gynnar oss ekonomiskt, 

exempelvis genom att vi får ett arbete, har stor betydelse i våra liv genom att ge oss en slags 

säkerhet (Putnam, 2006). 

3.2 Att skaffa ett arbete 
Granovetters (1995) studie åskådliggör sambandet mellan social aktivitet och 

arbetsmarknaden. Den utgår från individers beroende av deras existerande uppsättning av 

personliga kontakter för att erhålla information kopplat till möjligheter att byta arbete. Det 

grundläggande temat i studien är således att personliga kontakter spelar en avgörande roll 

när det gäller att koppla samman människor med arbete, vilket gjorde att vi fann hans teori 

relevant för vårt syfte.  Granovetter hävdar att genom kontakter hittar man de bästa jobben, 

det vill säga att de mest prestigefyllda, högavlönade och tillfredsställande arbetena, har en 

benägenhet att tillsättas genom just kontakter (Granovetter, 1995). 
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3.2.1 Personliga kontakter 
Granovetter delar in personliga kontakter i två typer; familjesociala kontakter, vilket 

innefattar familj, vänner och bekanta samt professionella kontakter som har arbetsrelaterad 

anknytning (Granovetter, 1995). Överlag upplevs familjesociala kontakter som mindre 

naturliga att använda vid aktivt jobbsökande.  

 

Familjesociala kontakter upplevs generellt sätt inte leda till de bästa jobben, det vill säga 

sådana arbeten som är välbetalda och kopplade till karriärsutveckling. Däremot verkar de 

kontakterna i många fall leda till arbeten som ändå anses vara tillfredsställande. Det 

framkommer att den typen av kontakter i allra högsta grad används när individer gör en 

betydande yrkesmässig förändring. Professionella kontakter används inte i huvudsak inte när 

individer byter arbetsområde. Detta då arbetsrelaterade kontakter främst är kopplade till 

samma eller liknande bransch till skillnad mot familjesociala kontakter där sysselsättningen 

kan variera stort (Granovetter, 1995). ). Här går Putnam och Granovetters tankar isär då 

Putnam menar att man faktiskt oftast använder sig av professionella kontakter för att 

underlätta sitt jobbsökande. Personliga kontakter förmedlar inte bara jobbinformation utan 

lägger även ofta in ett gott ord för personen ifråga. Något som framkommer är dock att 

kontakter inte kan tillfrågas att göra detta för ofta, då det kan upplevas som påfrestande för 

relationen (Granovetter, 1995:28–29).  

 

När det gäller att hitta arbete via kontakter upptäckte Granovetter att det skiljde sig från det 

aktiva sökandet hos mer formella tillvägagångssätt, som exempelvis att besvara 

jobbannonser via arbetsförmedlingen. I fallen med användande av kontakter så hade inte 

alltid individerna själva aktivt sökt efter nya anställningar genom att utnyttja sitt nätverk. I 

flera fall hade kontakterna själva tagit initiativet att förmedla jobbinformation, oavsett om 

individen ifråga efterfrågat det eller ej. Det vill säga även i de fall individer inte aktivt sökt 

nya jobb eller medvetet bett kontakter att hålla ögon och öron öppna (Granovetter, 1995). 

3.2.2 Starka och svaga band 
Det finns en form av på förhand utarbetad idé om att de personer man har starka band 

(strong ties) till skulle vara mer motiverade att hjälpa till och förmedla jobbinformation än 

andra. Dock finns det tendenser som påvisar att de personer som man har svaga band (weak 

ties) till kan ses som en bättre tillgång. Detta då bekanta, till skillnad från vänner, oftast rör 

sig i andra kretsar än en själv. Således ökar chanserna att få åtkomst till jobbrelaterad 

information som man själv ej redan besitter. Information som förmedlas via svaga band har 

en potential att nå ut till fler människor än om det skickats via starka band. Anledningen till 

detta är att starka band har mer överlappande kontakter, då de rör sig i samma krets vilket 

gör att risken är stor att informationen mestadels förmedlas till samma personer 

(Granovetter, 1995). 

 

Granovetter konstaterar att nära vänner kan vara mer benägna att använda sitt inflytande än 

bekanta men att de helt enkelt mer sällan befinner sig i positionen att över huvud taget 

kunna utöva något inflytande. Det kan upplevas som något av en paradox att sannolikheten 

att bekanta hjälper till att förmedla jobbinformation är högre än att nära vänner gör det. En 

förklaring som Granovetter lyfter fram är att användandet av svaga band upplevs som 

mindre pressande. Utöver detta kan det även finnas ett motstånd mot att använda nära 

vänner för att hitta jobb, då det kan upplevas påverka relationen negativt (Granovetter, 

1995). 
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3.2.3 Kontaktskapande 
Rörlighet vad gäller arbete ger intryck av att vara självgenererande. Det vill säga att ju fler 

olika sociala och arbetsrelaterade miljöer man rör sig genom, desto större nätverk av 

personliga kontakter införskaffar man sig vilket indirekt kan påverka framtida rörlighet på 

arbetsmarknaden. Människor har en förmåga att samla sina kontakter på hög, vilket innebär 

att det är lika troligt att individer använder sig av band från tidigare jobb eller innan 

arbetslivet som att de använder sig av mer nyinförskaffade kontakter (Granovetter, 1995). 

 

Granovetter (1995) uppger att det kan vara tillräckligt att arbeta på ett ställe i två eller tre år 

för att kunna bygga upp band som senare kan komma till nytta.  För kort tid på en 

arbetsplats kan innebära att man inte hinner knyta band med människor och således inte 

heller skapar kontakter som kan komma till framtida nytta. Detta då det krävs tid för att 

kontakten ska kunna få ett bestående intryck av ens förmågor och personlighet (Granovetter, 

1995). Detta tyder på att det som lyfts fram vara en fördel med bemanningsbranschen, det 

vill säga möjligheten att samla på sig bred kompetens och ett stort kontaktnät, inte 

nödvändigtvis förmedlar en bild av verkligheten. Om man som bemanningskonsult byter 

uppdrag ofta kan det innebära att man rent realistiskt bygger upp kontakten mer med sin 

konsultchef snarare än att individen samlar på sig ett nätverk av användbara jobbkontakter 

från sina olika uppdrag. Å andra sidan konstaterar Granovetter även att om individer stannar 

för länge på ett arbete så minskar möjligheten att bygga upp brett lager av personliga 

kontakter, vilket riskerar att påverka framtida mobilitet i arbetslivet (Granovetter, 1995). Så 

vart man än vänder sig har man ändan bak kan man säga.  

  

4. METOD 
Här kommer vi presentera hur vi har gått tillväga när vi utfört vår studie, på vilket sätt vi 

har analyserat vårt empiriska material samt hur vi har resonerat kring för- respektive 

nackdelar med de olika sätt och metoder som använts.   

4.1 Vetenskaplig ansats 
När det gäller ansats, vilket kan liknas vid antaganden, har vi pendlat mellan induktiv och 

deduktiv. Induktiv ansats utgår från empirin och sedan styr det mot teorier och försöker hitta 

kopplingar däremellan. En deduktiv ansats bottnar i en teori, hypotes eller annat som man 

vill testa mot verkligheten. En blandning av dessa är något som Aspers (2011) närmast kan 

liknas vid ett abduktivt förhållningssätt. Innan undersökningen tog sin början letade vi efter 

lämpliga teorier passande för vår studie och vårt syfte, en deduktiv ansats. Från första början 

utgick vi från Granovetters (1995) teori kring sociala kontakter och nätverk samt Bourdieus 

(1986, 1989) teori kring socialt kapital. Under resans gång har vi kompletterat Rothstein 

(2003) och Putnams (2006) teorier kring socialt kapital, då de upplevdes relevanta för vår 

studie utifrån den empirin vi fick fram via den induktiva ansatsen (Aspers, 2011:50).  

 

Vi valde en kvalitativ metod i form av intervjuer då vi tyckte att det passar vår undersökning 

bäst eftersom vi strävar efter att förstå informanternas tankar kring sin anställningsbarhet 

snarare än att försöka dra generella slutsatser, jämföra och mäta resultaten som i en 

kvantitativ undersökning (Aspers, 2011:83).  

I en kvalitativ undersökning använder man sig ofta av begreppen validitet och reabilitet. 

Validitet handlar om giltigheten i studien och reabiliteten om tillförlitligheten, med det 

menas att vi verkligen undersöker det vi avsett att undersöka samt att undersökningen går att 

repetera och genomföra i ett senare skede. Vi har istället valt att använda oss av begreppen 

tillförlitlighet och trovärdighet då det upplevs som mjukare begrepp som förklarar sig själva. 

För att uppnå dessa begrepp på bästa möjliga sätt har vi för att stärka tillförlitligheten valt 

våra frågor med omsorg, formulerat om dem och testat dem. Därtill har vi spelat in våra 
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intervjuer, noga transkriberat dem ordagrant för att det inte skall ges utrymme till 

tolkningsfrihet eller möjlighet till missförstånd. Trovärdigheten ökas genom ett beskrivande 

och tydligt metodkapitel där vi beskriver studiens genomförande på ett mer praktiskt plan. 

Vi har även tydliga begreppsdefinitioner som förenklar för läsaren (Thurén 2007:26-27). 

 

I vår studie har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt. Detta för att vi i vårt syfte 

utgår från en önskan om att förstå individers upplevelse av sin anställningsbarhet i relation 

till betydelsen av sociala kontakter och nätverk. Thurén beskriver hermeneutiken som en 

humanistisk tolkningsmetod som bygger på ett empatiskt förhållningssätt, vars syfte är att 

skapa förståelse. Detta till skillnad från positivismen, som i sin tur är mer intresserad av att 

presentera intellektuellt begripbara förklaringar (Thurén, 2007:61).  

Vi utgick från detta perspektiv då det handlar om tolkningslära och inkännande, inte bara att 

begripa och förklara. Vårt främsta syfte har varit att förstå andras upplevelser utifrån sin 

anställningsbarhet. (Thurén 2007:94-95) 

Vi är medvetna om att hermeneutik inte är en helt oproblematiskt metod, då tolkningar 

påverkas av våra värderingar, förförståelse samt av kontexten. Men det är å andra sidan de 

bitarna som bidrar till att tolkningen går att genomföra, att man kan känna empati och vara 

inkännande. Det krävs att man har en viss förförståelse och bakgrund. (Thurén 2007:103) 

4.2 Urval 
Vi har använt oss av en kombination av rent bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Som ett 

första steg för att få tag på informanter till vår studie valde vi ett rent bekvämlighetsurval, 

med tanke på vår begränsade undersökningstid. Vi kontaktade människor i vår närhet som 

antingen själva var anställda vid bemanningsföretag och som sedan kunde förmedla en 

vidare kontakt eller personer som arbetade med individer som i sin tur var anställda vid 

bemanningsföretag. Anledningen till att vi valde att gå denna väg istället för att kontakta 

bemanningsföretagen direkt för att be dem förmedla namn på konsulter, är att vi ville 

minimera risken att enbart få prata med ”russinen i kakan”. Det vill säga personer som 

bemanningsföretagen valt ut för att de anses vara mer representativa än andra. Snöbollsurval 

är en annan typ av bekvämlighetsurval (Bryman, 2002:115-116). Några av de första 

informanterna vi talade med hjälpte oss att få kontakt med andra som kunde vara intressanta 

för vår studie. Trots detta hade vi svårigheter att få tag på deltagare till vår studie. 

 

Urvalsdomänen var i detta fall sju individer varav fem hade tillsvidareanställning och två är 

anställda på vad bemanningsföretagen kallar månadskontrakt, vilket är en slags 

provanställning. Alla var uthyrda inom tjänstemannasektorn. Vi strävade efter att få en 

spridning vad gällde såväl bemanningsföretag som kundföretag, för att få en så bred bild av 

bemanningsbranschen som möjligt. Vad gäller fördelning av kön och ålder är det inget vi 

tagit hänsyn till i detta fall, då det är faktorer vi inte varit intressade att titta närmare på i just 

denna studie. Vi intervjuade sammanlagt sju individer anställda vid tre olika 

bemanningsföretag som i sin tur arbetade vid fyra olika kundföretag.  

 

Vi har valt att ge våra informanter fiktiva namn. Dels för att anonymisera dem och dels för 

att mer tydligt kunna presentera resultatet och där ge läsaren en möjlighet att lättare följa 

informanternas upplevelser. Här följer en kort presentation av informanterna med deras 

fiktiva namn, vilken utbildning de har och hur lång tid de arbetat som bemanningskonsulter: 

Anna - har en treårig högskoleutbildning och har arbetat i drygt 1,5 år 

Britta - har en treårig högskoleutbildning och flertalet korta kurser. Hon har arbetat vid 

samma kundföretag under 5 år men varit anställd av två olika bemanningsföretag under den 

perioden. 
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Cilla – har en treårig högskoleutbildning och två års extra högskolekurser. Hon har arbetat i 

knappt 1 år 

David - har två års utlandsstudier i språk och en yrkeskurs. Han har arbetat i sammanlagt 8 

år, för två olika bemanningsföretag. Dock merparten av tiden vid det företag han är anställd 

hos nu. 

Elsa – har en coachutbildning, truckkort och en pågående högskoleutbildning. Hon har haft 

anställning hos två olika bemanningsföretag. Först 1,5 år vid det ena företaget och vid 

nuvarande i snart 1 år.  

Felicia - har en treårig högskoleutbildning och har arbetat i 5 månader. Hon är anställd på 

månadskontrakt (provanställning) 

Greta - har en vuxenutbildning och har arbetat i 5 månader, anställd på månadskontrakt 

(provanställning) 

 

4.3 Material 
Vi har använt oss av diktafon för att spela in våra intervjuer. Därtill har papper och penna 

används som ett komplement för att försöka snappa upp sådant som inte sägs, men som ändå 

kan vara av vikt för studien såsom kroppsspråk och minspel. Dessa anteckningar har dock 

inte använts, då vi upplevde att vi inte fick fram något som utöver inspelningen som var av 

relevans för resultatet. En problematik med att använda diktafon och spela in intervjun kan 

vara att informanterna känner sig obekväma med att spelas in, vilket i sig kan påverka 

resultatet negativt. Det finns dock flera fördelar som talar för användande av diktafon. Fokus 

kan helt ligga på intervjusamtalet, citat kan säkerställas utan tveksamhet, det finns inga 

frågetecken kring vad som sades utifrån otydliga anteckningar och man hör tonfall, pauser 

och ironi som är nästintill omöjligt att hinna med och anteckna. Vi utformade vår 

intervjuguide utifrån teman som växte fram från vårt syfte och våra frågeställningar, socialt 

kapital och anställningsbarhet, då det var dessa områden vi ville försöka få en närmare 

förståelse för. Frågorna är kategoriserade under dessa teman så informanterna kan ge en bild 

av sin upplevelse av den verklighet de befinner sig i. Frågornas utformning är baserad på hur 

vi tror att informanterna kan relatera och besvara dem utan att de skall vara för specifika 

eller ledande. Hur frågorna formuleras är av stor vikt och det är något vi lagt ner mycket tid 

på (Bryman, 2002:304-305). 

 

4.4 Undersökningens genomförande 
Då vi utifrån vår frågeställning gjort valet att göra intervjuer, så var nästa naturliga steg att 

välja vilken typ. Vi beslöt oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer. Detta då 

intervjuformen ger oss ramar att utgå från och samtidigt friheten att ställa följdfrågor samt 

att det erbjuder en flexibilitet vad gäller i vilken ordning frågorna ställs. Bryman (2002) 

menar på att genom intervjuer så ges informanterna stor frihet att utveckla och berätta vad 

de tycker. Vi uppmuntrade våra informanter kontinuerligt till att utveckla och förtydliga sina 

svar för att få ett så utförligt och tillförlitligt empiriskt material som möjligt (Bryman, 

2002:301).  

 

Aspers (2011) menar på att en semistrukturerad intervjuform med fasta och förbestämda 

frågor skapar en struktur och en trygghet för oss som ovana intervjuare, vilket vi håller med 

om. Den ger också utrymme för spontanitet samt möjligheten att kunna följa upp en tråd 

som informanterna lyfter och som vi kan känna har relevans och är av intresse för vår studie. 

Hamnar vi i en situation, eller med en informant som tycker det är obekvämt att prata fritt, 

så har vi ändå kvar tryggheten med fasta frågor som vi alltid kan återvända till och få svar på 

det viktigaste för vår studie. (Aspers 2011: 137)  
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Genom att göra intervjuer, som är ett samtal i form av interaktion där man som forskare 

försöker tolka och förstå informanten, kan man få ett omfattande empiriskt material. 

Intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. Utöver samtalet och orden 

som sägs innefattar ofta intervjun även gester, erfarenheter, känslor, saker som blir löst 

hägnade i luften och genom samtalet och alla dessa saker som framkommer utan att tala 

skapas en förståelse mellan intervjuaren och informanten (Aspers 2011:140-141). När man 

är oerfarna intervjuare som vi är, så kan lätt ens förförståelse eller förutfattade meningar ta 

över allt för stor del av intervjun. Det skulle till exempelvis vara att man bygger upp frågor 

kring sin förförståelse och har vissa förväntningar och tror sig veta vad informanterna ska 

svara på frågorna, baserat på intervjuarens förförståelse (Aspers 2011:140) 

 

Vi har alla tre varit delaktiga i såväl intervjuer som transkribering och kodning. Vi valde att 

genomföra intervjuerna i största möjliga mån med endast två av oss närvarande. Den ena 

skötte då själva intervjuandet medan den andre informerade om studien och rättigheter samt 

skötte det tekniska och kompletterade med uppföljningsfrågor vid behov. Tre av sju 

intervjuer har dock genomförts med endast en av oss närvarande på grund av olika 

omständigheter (så som sjukdom eller jävsituation, en form av obalans i maktsituationen då 

en av oss är anställd internt på ett av bemanningsföretagen). Aspers (2011) menar på att det 

ideala samtalet sker utan någon form av maktobalans och på lika villkor. I ett intervjusamtal 

med forskare och informanter är det nästan omöjligt att inte hamna i en maktobalans vilket 

kan skapa en otrevlig och ogynnsam situation (Aspers 2011:141). 

 

Intervjuerna vi har genomfört har inletts med information om oss själva, undersökningens 

övergripande syfte och lite småprat innan vi startat diktafonen. Allt för att skapa så 

avslappnad stämning som möjligt, så att informanten kände sig trygg att dela sina 

erfarenheter och tankar med oss. Något annat som är viktigt under intervjuer är att hålla den 

utsatta tiden och informera när tiden snart är slut samt eventuellt fråga om det är okej att dra 

över lite om man har mer att prata om (Aspers 2011:145). 

 

Vi har genomfört sju intervjuer med informanter som nyfiket deltagit och svarat på våra 

frågor och mer därtill. Intervjutillfällena har varierat mellan 40 och 60 minuter, beroende på 

hur mycket informanterna har valt att delge oss. Intervjuerna har genomförts på olika 

platser. Några har av dem i grupprum på högskolan, andra hemma hos informanterna och 

ytterligare en vid informantens arbetsplats. Gemensamt för samtliga är dock att intervjun 

gjorts på en plats där vi har varit ostörda och att informanterna själva fått möjlighet att välja 

vart intervjun skulle ske, det vill säga antingen i någon av Högskolans lokaler som vi 

tillhandahöll eller ett alternativ de själva lade fram. Vi kan se en problematik med att 

intervjuerna har genomförts på olika ställen. Att de som genomförts på arbetsplatsen kan ha 

en viss effekt på informanten som kanske inte känner sig helt bekväm med att berätta fritt. 

Det kan även vara så att intervjuerna i högskolans lokaler ger en känsla av att vi är i en 

maktposition och att informanterna känt att de måste svara "rätt" på våra frågor, vad de tror 

att vi vill höra snarare än vad de vill berätta. Vår upplevelse är dock att miljön inte har 

påverkat nämnvärt och samtliga informanter har känt sig trygga med såväl platsen som 

situationen. Vi har vid intervjutillfällena bjudit på kaffe och fikabröd som tack för att 

informanterna avsatt tid för att hjälpa oss med vår studie, vilket även Aspers rekommenderar 

(Aspers 2011: 145). Vi har avslutat samtliga intervjuer med att tacka informanterna för 

hjälpen och att fråga kring möjlighet att kontakta dem om ytterligare frågor uppstod vid 

senare tillfälle. Dock har vi inte ansett oss behöva ställa kompletterande frågor till någon av 

våra informanter. 

 



18 

 

Allt arbete med vår studie har fördelats jämt mellan oss. Vi har alla varit delaktiga i såväl 

förarbete som intervjuer, analys och själva skrivandet av uppsatsen. 

4.5 Databearbetning  
Intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkriberingen genomfördes så tätt in på 

intervjuerna som möjligt, för att vi skulle ha dem färskt i minnet vilket vi ansåg underlättade 

själva arbetet. Vi har skrivit med vissa pauser, markerat ironiska uttalanden och annat som 

vi tror inte bara underlättar för läsaren utan även för oss när vi kodar materialet, för att finna 

sådant som är mer eller mindre outtalat men som ändå hänger i luften. Ett sådant material 

med intervjuarens reflektioner, naturligtvis markerade, ger enligt Aspers ett rikt empiriskt 

material (Aspers 2011:156). Därefter påbörjades analys- och tolkningsarbetet. Att analysera 

och tolka ett empiriskt material innebär att man bryter ned det i mindre delar och letar efter 

såväl likheter som skillnader. Koderna kan både utgå från teorin och vad som framkommer i 

empirin. Det empiriskt kodade materialet är inte en anhopning material som skall tolkas, 

utan en skapelse gjort utav forskarna, i detta fallet vi tre (Aspers 2011:165). Vi kodade vårt 

transkriberade material med hjälp av vad Aspers (2011) kallar marginalmetoden. Det vill 

säga att vi med hjälp av färgpennor har gjort markeringar i texten av vad vi anser vara 

centrala nyckelord. Kodningen utgick från våra befintliga teman som var anställningsbarhet 

och socialt kapital samt att de utvecklades utifrån det empiriska materialet med exempelvis 

för- och nackdelar med bemanningsbranschen samt kompetens och erfarenhet som sedan 

redovisas som överskrifter i resultatdelen (Aspers 2011:185). 

4.6 Etiska överväganden  
Vid forskning med individer är den etiska aspekten viktig, det finns olika förhållningssätt 

man bör anpassa sig till. Det första är informationskravet. Vi har gett våra informanter 

övergripande information om vår studie, så de förstår och vet varför den genomförs, men 

inga detaljer så vi inte äventyrar och påverkar deras svar för mycket. Genom 

samtyckeskravet framgår tydligt att deras medverkan är frivillig och de får närsomhelst 

avbryta sin delaktighet i vår studie. Det bör inte heller finnas någon beroendeställning, ett 

krav som vi har varit extra noga med att tillgodose då en av oss har en anställning på ett 

bemanningsföretag. Denna person har då inte deltagit vid de intervjuerna med informanter 

från de berörda bemanningsföretaget. Konfidentialitetskravet tillgodoser vi genom informera 

om att vid transkribering och i resultatet gör vi i största möjliga mån våra informanter 

anonyma, vilket vi gjort genom användandet av fiktiva namn, och identifiering av enskilda 

individer skall vara i det närmsta omöjlig. Vi försäkrar dem även om att det endast är vi, 

möjligen vår handledare samt examinator som tar del av intervjumaterialet. Vi försöker 

dessutom, när vi citerar, välja delar så att det inte går att identifiera våra informanter utifrån 

arbetsplats eller liknande. Det sista kravet vi förhåller oss till är nyttjandekravet vilket 

innebär att intervjumaterialet inte kommer förmedlas till någon annan och heller inte 

kommer att användas för något annat syfte än denna studie 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

4.7 Egen förförståelse 
Vår förförståelse grundas i olika delar. Samtliga av oss har eller har haft kontakt med 

bemanningsbranschen på ett eller annat sätt. Vi har även en förförståelse med oss baserad på 

vår B-uppsats som berörde ett liknande ämne men med en annan vinkling (Hur uthyrd 

personal påverkas av sina flexibla anställningsförhållanden). Tidigare kurser inom vår 

utbildning har bidragit till en förförståelse kring begreppet anställningsbarhet. När det gäller 

sociala kontakter är det något vi alla tror vara betydelsefullt på olika sätt, för att såväl 

underlätta ett inträde på arbetsmarknaden som att öka möjligheterna till utveckling och 

karriär när man väl fått ett arbete. Vi ser sociala nätverk av olika slag (exempelvis LinkedIn) 
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som viktiga sätt att knyta och vårda professionella kontakter, vilka sedan kan komma till 

nytta i framtiden. Enligt vår erfarenhet kan personliga kontakter underlätta vid jobbsökande 

och således kan ett stort nätverk enligt oss bidra till att förbättra individers 

anställningsbarhet.  Vi har en uppfattning om att användandet av sociala medier är något 

som blir allt vanligare och att det allt mer ersätter mer formella sätt att söka arbeten och 

knyta kontakter, det vill säga exempelvis via Arbetsförmedlingen, svara på annonser och 

dela ut visitkort. Vi tror fortfarande att det personliga mötet är viktigt men att sociala medier 

fyller ett behov i dagens samhälle, där tid allt mer upplevs vara en bristvara. Vi tror att man 

som bemanningskonsult behöver både vara medveten om vikten av att hålla sig själv 

anställningsbar som att aktivt arbeta med det på olika sätt, där skapandet av kontaktnät kan 

ses som en del. Detta med tanke på att man trots tillsvidareanställning ändå har en så pass 

flexibel anställningssituation, där uppdrag hos kund kan vara allt ifrån några timmar till flera 

år. 

 

5. RESULTAT  
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår studie. Resultatet är indelat i teman som 

bygger dels på vår teoretiska utgångspunkt och intervjuguidens teman samt dels från sådant 

som växt fram ur empirin under analysen. 

5.1 Anställningsbarhet 
Här har vi valt att dela in Anställningsbarhet i följande underrubriker: För- och nackdelar 

med att arbeta inom bemanningsbranschen, Kompetens och erfarenhet samt Egenskaper. 

5.1.1 För- och nackdelar med bemanningsbranschen 
Britta, Anna och Cilla uttrycker att det de upplever som positivt med bemanningsbranschen 

är att man får in en fot på olika företag och träffar många olika personer. De tycker även att 

de fått med sig värdefulla erfarenheter från de arbeten de har idag som de kan ha användning 

av i framtiden. Britta ser det som en fördel att man faktiskt har en möjlighet att lära sig saker 

och få nya kontakter, om man är en person som kan använda sig av det vill säga. Å andra 

sidan så har Britta varit hos en och samma kund länge och uppger även att hon inte tror sig 

skulle trivas med att jobba med kortare och mer kringflackande uppdrag. David däremot 

menar att dessa så kallade fördelar verkligen är en klyscha och att han under sin tid som 

bemanningsanställd aldrig upplevt någon av dem. 

 

”[…] det man säger är att du är väldigt flexibel och har möjlighet att få mycket erfarenhet 

och sådär och knyta kontaktnät och om det går dåligt på en arbetsplats så får du en ny 

chans på nästa. Men ingen av de fördelarna har jag märkt under de 6 år som jag jobbat där. 

Det är jobbigt att åka runt till andra arbetsplatser… alla de… det jag lärt mig på en 

arbetsplats funkar sällan på nästa […]" David 

 

Han anser att det bara är ett fint sätt att uttrycka det, men att det i själva verket är jobbigt och 

ställer höga krav. 

 

Anna, Britta, Cilla, David och Elsa har alla en tillsvidareanställning medan Felicia och Greta 

har en form av provanställning. Månadskontrakt som de själva uttrycker det, vilket båda 

upplever känns osäkert även om de mer eller mindre har blivit garanterade överflyttning till 

kundföretaget så länge de gör ett bra jobb. 

 

”Nej vi får nya kontrakt en gång i månaden… det är ju lite sådär. Dom har sagt att det är 

för både våran och deras säkerhet, att man kan sluta snabbt om det inte funkar men det 
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känns lite otryggt såklart. Man vet ju inte om man får vara kvar eller inte förrän några 

dagar innan.” Greta 

 

Greta och Felicia med sina månadskontrakt ger uttryck för sin oro och osäkerhet, men 

hoppas och tror att de får fast anställning efter sex månader. 

 

Samtliga informanter är väl medvetna om att de när som helst kan bli avslutade från sina 

uppdrag hos kunderna och kanske även hos bemanningsföretaget om de inte hittar nya 

uppdrag. Informanter pekar på att det är otryggheten som är den största nackdelen med att 

arbeta som konsult. Känslan av att man som inhyrd personal behandlas annorlunda i 

jämförelse med de ordinarie anställda är något som delas av de flesta. Det ges exempel på 

skillnader i lön, att man inte får ta del av olika förmåner och social samvaro samt mer 

restriktioner och begränsningar vad gäller bland annat information. Britta upplever dock att 

kundföretaget ger henne möjlighet att arbeta med frihet under ansvar, även om hon märker 

av att friheten är något begränsad i jämförelse med den ordinarie personalen och att de 

skillnaderna ökat under de senaste åren. 

 

”Du vet vad jag menar. Dom har julbord på företaget jag är anställd och alla mina 

arbetskamrater får gå, men själv är jag inte bjuden” Anna 

 

Anna menar att man ofta som bemanningsanställd inte är bjuden på det större eventen på 

kundföretaget och att detta är jobbigt ur ett socialt perspektiv och visar på olikheter mellan 

fast anställda och de som kommer på från bemanningsföretag. 

 

Både Elsa och David hade rent generellt väldigt negativa erfarenheter att dela med sig av 

gällande arbetet inom bemanningsbranschen. Båda förmedlar att de känt sig som lite av slit 

och slängvaror som inte värdesätts eller tas tillvara. 

David beskriver en situation där han och några konsultkollegor fick gå in genom en 

sidoingång där de möttes av representanter från bemanningsföretaget som i princip inte ens 

brydde sig om att ta reda på deras namn. 

  

”Inhyrd personal räknas inte som personal utan som en resurs och resurser är till för att 

göra snabba avslut med.” David 

 

David beskriver det som en känsla av maktlöshet att befinna sig en position där man utan 

förvarning kan få gå på direkten, även fast man arbetat flera år på ett och samma 

kundföretag. En tillsvidareanställning hos ett bemanningsföretag kan inte jämföras med en 

”vanlig” tillsvidareanställning hos ett annat företag just på grund av dessa otrygga 

förutsättningar menar David.  

 

”Vi är ju små maskiner som tjänar pengar liksom [...]” David 

 

Att man enligt honom inte heller satsar på personalen, varken genom någon form av 

kompetensutveckling, uppmuntran eller visat intresse för de anställda individerna ser David 

som en anledning att söka sig vidare bort från bemanningsbranschen. 

 

Elsa upplevde även hon att personalen inte togs om hand vid det första bemanningsföretaget 

hon var anställd vid och att man sågs som en resurs snarare än en person som hade ett liv 

även utanför jobbet. 
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”[...] kände att jag inte skall ha ett liv, allt ska handla om jobbet. Du ska vara där, vara 

glad och trevlig. Alltså mer glöm bort dig själv.” Elsa 

 

Elsa vittnar om ett ganska kall och instrumentell syn på konsulterna från sitt första 

bemanningsföretag. Kundföretaget däremot, enligt Elsa, hade en annan syn och ansåg att 

konsulterna var som sina egna och en i gänget. 

 

De flesta av informanter tycker att kraven är som ställs normala, vad gäller från såväl 

kundföretag som bemanningsföretag. Flera av våra informanter vittnar om att det ställs olika 

krav på dem från bemanningsföretaget och från kundföretaget. Generellt så är kraven från 

bemanningsföretaget lägre, genom att vara på plats och behålla sitt jobb så uppfyller man de 

krav som ställs. Från kundföretagens sida varierar det lite men flera upplever att de måste 

prestera mer och bättre samt att de behöver vara trevligare i jämförelse med den ordinarie 

personalen.  

 

Elsa beskriver situationen vid ett kundföretag som hon arbetade hos via det första 

bemanningsföretaget hon hade anställning vid. Där uppmanades de att inte gå på toaletten 

utanför ordinarie rasttider, de blev även tillsagda att inte sträcka på sig eller göra 

pausövningar trots att de utförde extremt monotont arbete. Det var dock krav som ställdes 

mer från bemanningsföretaget snarare än från kunden, som Elsa upplevde det. 

 

”[...]Alltså man blir verkligen sorgsen i ögat hur vi blev behandlade där. Vi fick inte gå på 

toaletten om vi inte hade rast, vi hade en incident med chefen där.” Elsa 

 

Konsultchefen styrde med hela handen och utövade kontroll på bemanningskonsulterna 

genom att samla in information från en av de anställda som var släkt med konsultchefen. 

Elsa beskrev det som en form av maktutövning, vilket skapade en riktigt dålig stämning och 

ledde till att hon inte mådde bra av situationen. 

 

Felicia uttrycker att hon sällan träffar representanter från bemanningsföretaget, annat än när 

det är dags att skriva på ett nytt kontrakt en gång per månad. De krav hon upplever ställs 

från dem handlar mest om att hon ska vara professionell och trevlig. Däremot har Felicia ett 

exempel på orealistiska krav som ställts från bemanningsföretagets sida vad gäller vård av 

barn (vab). 

 

”Jag pratade faktiskt med facket, för bemanningsföretaget sa när vi började att vi inte fick 

vabba mer än tre gånger […] alltså detta är ju inte rimligt, nu har vi ju vart hemma tre 

gånger å det är ju så när de börjar dagis.” Felicia 

 

Från kundföretagets sida handlar det om att passa tider och sköta sitt jobb vilket inte är 

några konstigheter alls enligt Felicia. 

 

Cilla beskriver en annan upplevelse av rollen som bemanningskonsult. Hon berättar om en 

arbetssituation med stort utrymme för eget ansvar, hon kan flexa in och ut som hon vill och 

även jobba hemifrån. Så länge hon gör sina 40 timmar per vecka så struntar både 

bemanningsföretaget och kundföretaget vart hon gör dem någonstans. Ansvarig konsultchef 

på bemanningsföretaget tycker däremot att hon tar på sig för mycket och har frågat om hen 

ska prata med hennes chef på kundföretaget för att hon ser så trött ut.  

 

”[…] är det någon som står med hela handen och pekar du ska göra så här eller så här 

då… trivs jag inte heller riktigt.” Cilla 
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Cilla trivs bra med att ha mycket att göra och att arbeta med frihet under ansvar. 

 

David uttryckte följande på den direkta frågan om vilka krav han kände från 

bemanningsföretaget: 

 

"[...]ställer inga mer krav än att du går till jobbet och behåller jobbet. Ju längre jag jobbar 

där, ju mer pengar tjänar de. De har ju inga intressen utöver det, de bryr ju sig inte om hur 

duktig du är på jobbet utöver att du lyckas behålla det."  David 

 

Däremot så belyste han tidigare under intervjun att arbete inom bemanningsbranschen ställer 

fruktansvärt höga krav på individer, med tanke på att man förväntas kunna röra sig mellan 

olika uppdrag och olika ställen med kort varsel.  

 

”[…] De förväntar sig att man står standby i telefonen hela dagen och vänta på att man ska 

jobba nattskift i Göteborg helt plötsligt.” David 

 

Det handlar inte bara om att kunna vara flexibel och anpassningsbar, bemanningsföretagen 

ställer ibland orimliga krav, men som konsult ska du vara beredd på det mesta menar David. 

 

5.1.2 Kompetens och erfarenhet 
Samtliga informanter anger att de har hamnat i bemanningsbranschen eftersom det 

upplevdes vara det enda sättet de kunde få jobb på, oavsett vilken tidigare kompetens och 

erfarenhet de har.  

 

Formell kompetens skiljer sig åt emellan informanterna. När det gäller utbildning varierar 

det från dels enbart gymnasieskola för vissa till att inkludera vuxenutbildning eller en del 

yrkesinriktade kurser samt olika typer av högskoleutbildningar.  

 

Greta har utöver sin utbildning som gymnasieekonom även en vuxenutbildning som 

administratör med sig i bagaget.  Att vara anställningsbar för mer kvalificerade jobb innebär 

dock enligt Greta att det även ställs krav på att ha en högskoleexamen, vilket hon själv 

saknar.  

 

”[…]så blev de ju väldigt mycket civilekonomer arbetslösa och även om jag skulle kunna 

det jobbet bättre än dom så tar dom hellre civilekonomen för att det ser bättre ut på pappret. 

Det blir väldigt svårt om man inte har en högskoleutbildning.” Greta 

 

Hon ser en hög konkurrens om jobben, och att det efterfrågas kompetenser som faktiskt inte 

behövs, att många är överkvalificerade. 

 

Flera av informanterna säger sig ha fått värdefulla erfarenheter via sina anställningar inom 

bemanningsbranschen, allt från spetskompetens till en mer bredare erfarenhet. En 

kompetens som flertalet lyfter är datavana. De anser att det är en viktig kompetens för att 

vara anställningsbar, då allt sker via datorer nu för tiden.   

 

Anna talar gott om sin tid på bemanningsföretaget och att hon lärt sig väldigt mycket.  
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"Absolut, jag tror att varje anställning är nyttig och berikar ens liv, här har jag lärt mig 

massor och haft ett intensivt första år, för att inte tala om första halvåret, alla nya 

datorsystem och allt man ska lära sig." Anna 

 

Nu känner Anna sig trygg i en helt annan bransch än vad hon tidigare haft erfarenhet och 

vana ifrån och kan tänka sig att söka andra jobb inom den branschen. 

 

Fler av våra informanter uppger att de under sin tid som bemanningskonsulter har lärt sig att 

kunna anpassa sig till olika situationer, hantera kunder och lösa problem. Förutom att 

besvara inkommande samtal så hanterar vissa av våra informanter även mail från slutkund 

och andra administrativa uppgifter, vilket gjort att de har lärt sig att hålla många bollar i 

luften samtidigt. Några av våra informanter anger att de också ökat sin sociala kompetens. 

Britta säger sig dessutom fått en större lyhördhet. Hon lyfter även fram förmågan att kunna 

särskilja på vad som är jobb och vad som är privat. Det vill säga att hon lärt sig att ta kritik 

och inte ta åt sig personligt när det är arbetsrelaterat, vilket hon ser som en användbar 

erfarenhet för framtida arbetsliv.  

 

Något som framkom ur vår empiri var att vissa av informanterna såg kompetens och 

erfarenhet som en slags strategi för att förbättra sin anställningsbarhet. David lyfter att 

behålla sitt uppdrag och hålla sig anställningsbar så jobbar han på att lära sig så mycket som 

möjligt ute hos kund och ta på sig mer ansvar. Han menar att många använder denna 

strategi, fast när företaget väl står där med arbetsbrist är man ändå som inhyrd den första 

som ryker oavsett sina ansträngningar. Britta vittnar om att på de kundföretag hon arbetar 

blir svårare och svårare att få fast jobb som inhyrd oavsett om man har kompetens eller inte. 

Delvis på grund av besparingar men även på grund av den ”klia-ryggen-mentalitet” som 

finns och handlar om att känna rätt människor för att ha en chans. David anser att det är ens 

eget ansvar att hålla sig uppdaterat för att kunna få nya jobb senare, han räknar inte med att 

bemanningsföretaget ska placera om honom om hans nuvarande uppdrag tar slut. 

5.1.3 Egenskaper 
När det gäller betydelsen av personliga egenskaper och vilka egenskaper som upplevs vara 

viktiga för att vara anställningsbar och få samt behålla arbete så varierar det en del emellan 

informanterna. Några tycker att flexibilitet är det viktigaste medans andra trycker på 

ärlighet, öppenhet och driv. 

 

Elsa är en av de som säger att flexibilitet är den viktigaste egenskapen för att vara 

anställningsbar. 

 

"Självklart. Det står ju överallt om man tittar på annonserna. Flexibilitet, det är det bästa 

du kan vara. Du ska kunna jobba skift hela tiden, aldrig sova, du ska vara glad... Alltså så 

är det ju." Elsa 

 

Hon menar att flexibilitet är ett brett begrepp som används mycket idag, vilket kan ses bland 

annat i mer eller mindre alla platsannonser. 

 

Begreppet flexibilitet är något som återkommer i alla våra intervjuer, även innan vi själva 

lyfter fram frågor kring det. Informanterna pratar om flexibilitet som att kunna känna av 

stället man hamnar på, det är olika företagskulturer och man behöver agera på olika sätt för 

att smälta in, man måste anpassa sig efter de förutsättningar man har. Att vara flexibel anser 

de även är viktigt för att man ibland inte vet vart man får jobba och för att man ska kunna ta 

sig snabbt till olika ställen med kort varsel. 
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Inom bemanning kan det ibland vara väldigt tillfälligt med jobb och man får ta de man får 

och gilla läget. För Cilla betyder flexibilitet att: 

 

”Man kan jobba över om det behövs, man kan ta sig till ett annat ställe om det behövs, byta 

arbetsuppgifter om det behövs. Att man kan förändra sig själv och sitt tankesätt.” Cilla 

 

Hon tycker att hon lever ett väldigt flexibelt liv, hon gillar förändringar och ser det som en 

motivationshöjare samt att hon älskar att lära sig nya saker. 

 

Informanternas resonemang kring flexibilitet är ganska lika och handlar i stort om att 

anpassa sig mot både bemannings- och kundföretaget. Att sätta sig in i uppgifter snabbt och 

att inte se det som ett problem att det hela tiden är nya bud 

 

Elsa lyfter dock även att hon tycker man skall vara flexibel mot sig själv och menar att det 

finns gränser för hur mycket man kan jobba och under vilka villkor. För Elsa betyder 

flexibilitet att man ska kunna hoppa in och jobba med kort varsel om man inte har något 

annat bokat. Hon tycker även det är viktigt att även vara flexibel för sig själv vilket enligt 

henne betyder att man även ska kunna tacka nej om man exempelvis inte mår bra, jobbet ska 

inte alltid gå först. 

 

". ..och det tror jag att man ska vara, men även att man sätta en gräns, att jag inte går upp 

kl 3 på natten om de ringer och säger att jag ska komma. Jag tror det är väldigt viktigt och 

en bra egenskap att man har självinsikt." Elsa 

 

Hon försöker hålla en balans, men upplever sig vara mer flexibel mot sig själv än mot 

arbetet.  

 

Hos andra informanter är egenskaper som att våga föra fram sin talan, ärlighet, våga prova 

nya saker och inte vara rädd för att misslyckas de viktigaste för att hålla sig anställningsbar.   

Ett par av våra informanter uttrycker att man måste ha ett driv för att komma någonstans, en 

bra inställning och attityd till jobbet. Även om man kanske inte trivs riktigt så är det viktigt 

att ha rätt inställning och göra sitt bästa ändå. 

 

". ..jag kan ju bara gå till mig själv och då är det drivenheten… Vi är många konsulter och 

jag kan inte säga att jag gör mer än någon annan, men kanske har jag en inställning som 

andra saknar. Vågar fråga saker, ifrågasätta och komma med idéer." Britta 

 

Britta uttrycker hur viktigt det är att göra det lilla extra för att ses som anställningsbar i 

jämförelse med andra konsulter. 

5.2 Socialt kapital 
Vi har valt att dela in Socialt kapital i två olika aspekter. Första delen handlar om 

utvecklande och användande av sociala medier och i andra delen tar vi upp respondenternas 

syn på sociala medier i samband med socialt kapital. 

 

5.2.1 Utvecklande och användande av sociala kontakter 
Samtliga informanter uppger att deras sociala kontaktnät till största delen består av familj, 

vänner och nära bekanta.  
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Felicias kontaktnät består främst av familj och barndomsvänner från hemstaden (då hon inte 

kommer från Borås), hennes mans familj och vänner samt att hon utöver det knutit kontakter 

med människor hon träffat via mammagruppen och jobbarkompisar. 

Cilla upplever att hon som bemanningskonsult inte alltid känner att det är någon mening 

med att försöka bli en i gänget på arbetsplatsen. Detta gäller främst vid kortare uppdrag. 

Cilla har dock inte upplevt att de ordinarie anställda vid kundföretagen stängt ute henne utan 

att det snarare är hon själv som valt att hålla en distans. David har liknande erfarenheter av 

kortare uppdrag, med skillnaden att inte bara han utan även de ordinarie anställda inte bryr 

sig om att lära känna varandra.  

 

”[...] så de {ordinarie anställda} vet ju att det inte är någon idé att lära känna oss för vi 

{bemanningskonsulter} kommer försvinna nästa dag. Ingen som frågade efter namn eller 

direkt ville prata med en [...]”  David 

 

David fortsätter att beskriva just det specifika korta uppdraget med hur alla 

bemanningskonsulterna vid lunchrasterna samlades vid ett bord, med det enda gemensamma 

att de alla var inhyrda ”stackare” som var där tillfälligt och i princip inte var välkomna att 

delta någon annanstans. 

 

Anna menar även hon att man ofta utesluts från den sociala samvaron som konsult, vilket 

sätter käppar i hjulen för möjligheterna att nätverka. Anna säger att man ofta hamnar i kläm 

som konsult då man inte är räknas med hos kundföretaget vid julbord och liknande. 

Bemanningsföretaget bjuder dessutom sällan in till samvaro heller vilket gör att hon 

upplever att man som bemanningskonsult blir lite ensam.   

 

”[...] De {kundföretaget} tycker jag ska gå på bemanningsföretagets tillställning men där 

kännner jag ingen och har inget att göra med dem. De har inte ens aktiviteter, eller jo... ett 

julmys förra året. Typ.” Anna 

 

Anna känner större tillhörighet till sina kollegor på kundföretaget än de på 

bemanningsföretaget och känner sig därför utesluten när hon inte får gå på kundföretagets 

aktiviteter. 

 

David tror att han hade arbetat mer aktivt med att ha kontakt med gamla kollegor och chefer 

om han hade varit arbetslös än vad han gör idag. Som arbetslös hade han inte valt att förlita 

sig på arbetsförmedlingen eller bemanningsbranschen utan sökt andra vägar för att få jobb, 

exempelvis genom kontakter. Han är noga med att påpeka att han gärna hejar och ibland 

byter några ord med gamla kollegor och chefer om man ses men det är sällan man pratar 

eventuella lediga tjänster och liknande. David uppger att han har haft större nytta av sina 

privata kontakter än av de professionella. David har dock fått ett litet annat tänk sedan han 

kom från Japan, där man mer oftare byter visitkort än i Sverige. Nu är han mer medveten om 

vikten av sociala kontakter och arbetar aktivt med att minnas de personer han träffar på 

intervjuer och liknande och försöker minnas något om varje person för sin egen skull. 

 

Cilla säger att den bästa kontakten inför framtiden skaffade hon genom sitt examensarbete. 

De har fortfarande kontakt och han vill gärna att hon börjar jobba för honom så fort hans 

företag kommer på fötter igen, vilket Cilla själv entusiastiskt beskriver att hon hoppas blir 

verklighet. 

 

Att i framtiden använda sig av sociala kontakter för att söka arbete är inget som merparten 

av informanterna är främmande för. 
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Undantaget i detta fall är Greta som säger sig helst söka jobb via användandet av internet 

och att skicka in sitt CV till intressanta företag. Det finns ändå vissa positiva aspekter av 

använda kontakter säger Greta. Det är exempelvis att man kan få komma på intervju kanske 

redan innan en annons kommit ut. Fördelen med att söka på befintlig annons utan att ha 

någon kontakt är ju att det faktiskt finns ett jobb att söka, det kanske de inte gör just då om 

man hör med sina kontakter. 

 

Greta har dock sökt och fått jobb genom användandet av kontakter vid ett tillfälle tidigare.  

 

”[…]det sökte jag via en kompis, hon visste att jag var arbetslös så jag fick prata med 

chefen… när jag gick hem hade jag fått jobbet.” Greta 

 

Det Greta upplevt vittnar om att användandet av kontakter kan falla väldigt väl ut. 

 

Britta har inte alltid velat använda sig av sociala kontakter när hon söker jobb, men 

konstaterar att ju äldre hon blir desto mer inser hon att man inte behöver bli bästa vänner 

med alla utan man kan ha en ytlig relation och ändå dra nytta av varandra. 

 

”Jag måste inte ta personen till mig, vi kan ändå ha ett utbyte av varandra. Jag blir bättre 

och bättre på att inse det. Det måste inte vara antingen eller.” Britta 

 

Brittas syn på relationer har med tiden förändrats från att antingen är man vänner eller så är 

man ingenting. Idag har hon insett att man kan ha bekanta och att det inte kräver att man 

knyter några djupare personliga band. Relationer behöver således inte vara svart eller vitt, av 

eller på. 

 

Att använda sig av kontakter för att söka jobb menar Cilla kan vara ett bra sätt då rekryterare 

ofta får in jättemånga CV:n vilket gör det svårt att synas och sticka ut i mängden. Har man 

en kontakt som kan ge ett gott ord är chansen större att man uppmärksammas bland alla 

ansökningar och får komma på en intervju.  

 

”Jag har ju en fördom av att dom bara skummar igenom sen kastar bort den, sen tar dom 

nästa skummar igenom och kastar den också” Cilla, om hur rekryterare läser CV. 

 

Cilla valde medvetet för sex månader sedan att minska ner sitt sociala nätverk från många 

bekanta till att fokusera på få nära vänner och familj, då hon ansåg att tid och energi inte 

riktigt räckte till alla. Hon har även kvar bekanta men lägger inte sin lediga tid på dem på det 

sättet hon gjort innan. Hon menar dock att de bekanta och vänner som inte är så nära en är 

en bättre ingång vid jobbsökande då de kanske inte är så partiska  

 

”Vänner och bekanta kan väl vara mer sakliga än familj, där är man väl alltid bara bäst?” 

Cilla 

 

Hon arbetar inte aktivt med sitt nätverk utan de bara ”ramlar på henne”, men ser sitt sociala 

nätverk som en potentiell väg att gå om hon skulle bli arbetslös. Även om inte någon av 

hennes vänner eller bekanta kan hjälpa henne så har de vidare kontakter som Cilla säkert kan 

få tillgång till menar hon. Cilla blev tipsad internt på det bemanningsföretaget hon är 

anställd hos idag då hon har en bekant som arbetar där. 
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Elsa har fått flera jobb via kontakter och tror att det är ett bra sätt. Även om man får komma 

på intervju så har de lite förhandsinformation om en. Hon känner också att hon måste 

prestera lite bättre, och att de andra har lite mer koll på henne eftersom hon fick jobbet via 

kontakter. Däremot så arbetar Elsa inte aktivt på att utvidga sitt sociala nätverk utan håller 

det medvetet litet och intimt.  Att få jobb via kontakter är något som upplevs som mer 

krävande av såväl Elsa som Felicia. 

 

"[...]asså de kan ju bli lite jobbigt och få jobb via en kontakt om man kanske gör jättedåligt 

ifrån sig eller man inte sköter sig eller så de liksom slår tillbaka på dem och det är väl 

kanske mer fördel om man sökt mer själv på egna bevåg. " Felicia 

 

Även Anna stämmer in i den skaran.  

 

"Jag försöker ju liksom undvika det, för jag vill att det ska vara professionellt, men som sagt 

man måste ju överleva. Då får man ju bita i det sura äpplet och be om hjälp - helt enkelt.  

Och vilka..... Ja det är ju alla som man kan komma på. Både bekanta och nära. Har man 

inget att skämmas för så är det ju ingen fara." Anna 

 

För Anna satt det långt inne innan hon valde att söka jobb via sina kontakter. Hon sökte över 

300 jobb i mer än 1,5 år utan framgång innan hon insåg att enda sättet att få ett jobb var via 

kontakter. När Anna väl hörde av sig till en tidigare klasskamrat tog det inte lång tid innan 

hon fick en anställning. 

 

”Jag fick lite namn jag kunde ringa på ett annat bemanningsföretag, men nej. Jag kände att 

jag ville fixa det själv. Men till slut så går det inte, det är omöjligt, särskilt i en stad man inte 

är uppvuxen i. Bygga nätverk, det är liksom A & O." Anna 

 

Är man ny i en stad och inte har ett brett kontaktnät från början, så tar det tid att bygga och 

få ett välfungerande nätverk. 

 

5.2.2 Sociala medier 
Sociala medier beskrivs av vissa av informanterna som ett sätt att upprätthålla förbindelsen 

och hålla sig uppdaterade med sina sociala kontakter, medan andra som Elsa inte använder 

sociala medier av den enkla anledningen att hon tillbringar så lite tid som möjligt vid datorn. 

David däremot har medvetet valt att ta avstånd från allt som rör sociala medier. 

 

”Jag begär ju inte att dom ska hålla kontakten med mig, jag håller kontakt med dom via 

telefon.” David 

 

Han menar att ansvaret för att hålla kontakten med folk därför ligger hos honom. 

 

När det gäller användandet av sociala medier för professionellt bruk så tillhör Anna och 

Cilla fåtalet av informanterna som registrerat sig på LinkedIn. Däremot är det inget som de 

aktivt arbetar med och eller använder särskilt mycket för närvarande. Cilla uppger att hon 

har registrerat sig mest bara för att man ska och för att det kan vara bra snarare än att det ses 

som någon form av medveten strategi för framtida jobbsök. Anna däremot har en mer 

strategisk approach. Hon har utökat sitt nätverk på LinkedIn genom att knyta till sig de 

rekryterarna hon mött under sina många intervjuer med olika bemanningsföretag. 
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Britta har funderat på att skaffa LinkedIn, efter att ha haft vänner som fått jobbtips och blivit 

headhuntade därigenom. Hon ser det som ett möjligt sätt att komma igång med nätverkande 

men har ännu inte kommit till skott. 

 

Informanterna har använt sig av både kontakter och annonser när de sökt jobb och inte 

enbart det ena eller andra. Utöver detta tillvägagångssätt har även flertalet använt sig av en 

mer personlig kontaktmetod. Denna innebar att informanterna antingen gick in och 

presenterade sig direkt hos ett företag alternativt att de skickade in sitt CV även i de fall det 

ej fanns någon tjänst utannonserad och de inte hade någon att referera till som kontakt. 

  

 

6. DISKUSSION  
I detta kapitel knyter vi samman studiens syfte, metod, tidigare forskning, teoretiska 

utgångspunkter och resultat. Vi presenterar även vår slutsats, metoddiskussion och framtida 

forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Vi har valt att presentera resultatdiskussionen under rubrikerna anställningsbarhet och 

socialt kapital, då dessa representerar det huvudsakliga syftet med vår studie. 

6.1.1 Anställningsbarhet 
Kategorier som anställningsbar och icke anställningsbar är ett sätt att inte bara klassificera 

och sortera människor utan används även för att förklara arbetslöshet och till viss del även 

legitimiserar dess individualisering. Orsaker till arbetslöshet söks idag i mångt och mycket 

på individnivå, vilket således lägger ansvaret hos den enskilda individen (Stråth 2000; 

Garsten och Jacobsson, 2004). Det åläggs individen att hålla sig själv anställningsbar.  Att 

vara arbetslös kan nu då sägas bero främst på en bristande anställningsbarhet, vilket 

individen rent krasst då kan anses ha sig själv att skylla för.  I våra ögon ger det uttryck för 

en allt mer instrumentell människosyn, det vill säga att människor värderas utifrån sin nytta 

och vad de kan tillföra samt att individer ses som mer eller mindre utbytbara, vilket stämmer 

överens med den bild av bemanningsbranschen som två av våra informanter delar med sig 

av. De beskriver en upplevelse av att ses främst som resurser och inte som personer. 

 

Smith (2010) framhäver i sin studie att tillfälliga anställningar ofta ses som en möjlighet att 

få in en fot i arbetslivet. Hon pratar främst om volontärarbete och liknande, men vi anser att 

hennes tankar är applicerbara även för bemanningsbranschen, då det ofta gällande 

personaluthyrning handlar om kortare anställningar eller uppdrag.  Vårt resultat visar på att 

de personer vi intervjuat upplever en anställning inom bemanningsbranschen som ett sätt att 

överhuvudtaget komma in på arbetsmarknaden såväl som att få in en fot hos specifika 

företag. Smith (2010)  beskriver även att arbetsgivare har en tendens att använda sig av en 

”try before you buy” period. Vi tolkar det större användandet av inhyrd personal som en 

effekt av den ökade konkurrenssituationen på arbetsmarknaden. 

 

Kantelius (2010b) beskriver i sin studie att konsulternas upplevda anställningsbarhet 

påverkas av deras bristande anknytning till sin arbetsgivare (det vill säga 

bemanningsföretaget). Detta i kombination med bristande utvecklingsmöjligheter bidrar till 

att konsulterna ville lämna bemanningsbranschen.  Även merparten av våra informanter vill 

söka sig utanför bemanningsbranschen av liknande anledningar. Andra orsaker som uppges 

är de olika nackdelar som lyfts fram av samtliga informanter, där otryggheten och 

osäkerheten är den största gemensamma nämnaren. Att man som bemanningskonsult 
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upplever sig bli behandlad annorlunda i jämförelse med ordinarie anställda är en annan 

bidragande faktor.  Flertalet av våra informanter tror att det inte går att göra karriär och 

utvecklas vidare i arbetet som bemanningskonsult. De anser att det krävs en 

tillsvidareanställning direkt hos kundföretaget för att kunna göra detta. Informanterna lyfter 

även fram att man som bemanningskonsult har en mer otrygg tillvaro i jämförelse med 

ordinarie anställda vilket vi kan se överensstämmer med konsulterna i Kantelius studie 

(2010b) vars uppfattning var att de inte trodde sig kunna uppleva trygghet innan de får en 

fastanställning hos kund. Även hos Olofsdotter (2007) återkommer osäkerheten som en del 

av bemanningsbranschens baksida och ses där förknippad med en känsla av maktlöshet. 

Detta bekräftas genom att några av informanter betonar känslan av utsatthet och maktlöshet 

förknippad med rollen som bemanningskonsult. Vi får intrycket av att den här osäkerheten i 

kombination med känslan att behandlas annorlunda inverkar på konsulters förmåga att knyta 

sociala kontakter på sin arbetsplats, vilket tar sig uttryck bland annat via avståndstagande 

strategier.   

 

I Kantelius (2010b) studie framkommer även att enbart de högutbildade tjänstemännen 

ansåg att tiden som uthyrd stärkte deras framtida möjligheter till arbete och således hade en 

positiv inverkan för deras upplevda anställningsbarhet. Trots detta ville samtliga av studiens 

deltagare lämna bemanningsbranschen på grund av ovan redan angivna skäl som bristande 

utvecklingsmöjligheter etcetera. Vi ser i vår studie ingen tydlig koppling mellan 

utbildningsnivån hos informanterna och deras upplevda anställningsbarhet, vilket gör att det 

inte går att ge några entydiga svar vad gäller eventuell betydelse av utbildningsnivå. 

 

Att man som bemanningskonsult i allra högsta grad är motiverad till att prestera bra då man 

anser att det kan leda till en anställning hos kundföretaget, så som beskrivs av Kinnunen et 

al (2011), delas till viss del av våra informanter. Känslan av att det krävs att man presterar 

bra för att kunna få möjligheten till en ”riktig” anställning är något som återkommer. 

Däremot finns uppfattningen hos några av informanterna att det oavsett prestation inte 

räcker till, utan att man som konsult ändå alltid kommer befinna sig i en utsatt position. 

Detta då det inom många företag upplevs finnas en ”klia-ryggen-mentalitet” som handlar om 

att det är viktigare att känna rätt människor snarare än att utföra det bästa arbetet vilket 

också framkommer i vårt resultat, där en av våra informanter belyser just det faktum att 

kontakter upplevs vara viktigare än kompetens i många fall. Som bemanningskonsult 

kommer man alltid vara den som åker ut först när marknaden vänder oavsett prestation, 

vilket specifikt en av våra informanter tydligt uttrycker. 

 

Flertalet av våra informanter anser att de har lärt sig saker i arbetet som de kan ha nytta av 

vid framtida arbetssökande. Exempel på sådana användbara färdigheter som uppges är 

datavana och erfarenhet av kundhantering.  Kantelius (2010a och b) belyser i sina studier att 

kompetensutveckling kan stärka individers upplevda anställningsbarhet. Våra informanter 

betonar även att de utvecklat mer personliga egenskaper så som lyhördhet och 

anpassningsbarhet under sin tid som uthyrd konsult.  

 

I resultatet betonar främst två av våra informanter användandet av olika strategier för att 

förbättra sin anställningsbarhet. Den ena har jobbat med att lära sig så mycket som möjligt 

och ta på sig mer ansvar. Dels som ett led för att få behålla sitt uppdrag men även som ett 

sätt för att bygga på sin framtida anställningsbarhet. Den andre arbetar aktivt med sitt sociala 

kapital genom att bygga ut sina nätverk, som ett led för att öka sina framtida chanser till 

anställning. Smith (2010) belyser att utvecklandet av humankapital och socialt kapital ses 

som en strategi för att hålla sig själv anställningsbar. Det kan uttryckas som ett sätt att 

investera i sig själv som produkt. Smith (2010) menar att individer idag har ett allt större 



30 

 

ansvar för att själva marknadsföra sig, vilket vi ser bekräftas av vårt resultat där flertalet 

informanter beskriver bland annat vikten av personliga egenskaper och att inte enbart förlita 

sig på traditionella kanaler vid arbetssökande.   

 

I vårt resultat kan vi inte se att de skillnader i humankapital eller arbetslivserfarenhet som 

informanterna uppvisar har någon reell effekt på nätverken och dess kapacitet. Vissa av 

informanterna med en större arbetslivserfarenhet uppgav att de hade kontakt med flera av 

sina tidigare arbetskamrater och eller chefer men att det då var av en mer vänskaplig 

karaktär. En av personerna med högskoleutbildning sticker ut från mängden då hon mer eller 

mindre aktivt arbetat med att utöka sitt professionella nätverk. Chapple (2002) menar på i 

sin studie att en utveckling av humankapitalet (såväl vad gäller utbildning som 

arbetslivserfarenhet) resulterar i de effektivaste nätverken. Detta kan vi egentligen varken 

bekräfta eller dementera då merparten av våra informanter inte arbetar aktivt med att 

utveckla sina sociala nätverk.  

 

Det framkommer att flertalet av våra informanter upplever att det ställs höga krav på 

flexibilitet inom bemanningsbranschen. Att kunna anpassa sig ses inte som en valmöjlighet 

utan snarare som ett måste. Flexibel är något som tas för givet att man är, från såväl 

bemanningsföretagen som kundföretagens sida. Det ligger i linje med vad tidigare forskning 

kommit fram till, exempelvis så lyfter Olofsdotter (2007) att såväl kundföretag som 

bemanningsföretag vill ha anpassningsbara konsulter. Flexibilitet anges vara själva 

innebörden av rollen som konsult.  Bolman och Deal (2005) menar på att det ökade kravet 

på individer som är ”fria, snabba och rörliga”, kan ses som ett resultat på den växande 

globaliseringen och ökade konkurrensen som det i sin tur innebär för organisationer. 

 

Det finns olika strategier för att hantera dessa krav på flexibilitet som ställs på 

bemanningskonsulterna. I vår studie är det specifikt en av våra informanter som utmärker 

sig genom att använda sig en avståndstagande strategi. Detta då hon uppger att det inte 

känns riktigt meningsfullt att försöka komma in och bli en i gänget vid kortare uppdrag utan 

istället medvetet valt att hålla en viss distans till sina arbetskamrater. I tidigare forskning av 

Olofsdotter och Augustsson (2008) beskrivs denna typ av strategi som social surfing, vilket 

används av konsulterna i deras studie för att kunna hantera kraven som ställs på anpassning 

och flexibilitet samt känslan det skapar.  

 

6.1.2 Socialt kapital 
De flesta av våra informanter säger sig inte arbeta särskilt aktivt med att underhålla sina 

sociala kontakter. Sociala medier som Facebook anges av mången vara ett sätt att 

upprätthålla kontakten med vänner och bekanta, dock utan syftet att det ska leda till någon 

form av personlig vinst. En av informanterna sticker ut från resten då han medvetet valt att 

inte använda sociala medier överhuvudtaget. Han uppgav sig därför lägga ner tid på att 

aktivt vårda sina kontakter genom att själv regelbundet ringa dem. Detta kan kopplas till vad 

Bourdieu (1986) menar, att socialt kapital är något man skapar sig och inget man får 

naturligt. Relationer måste ständigt vårdas för att i slutändan kunna generera någon form av 

vinst.  

 

I resultatet uttrycker flera av våra informanter att de medvetet valt att minska sina sociala 

kontakter. Begränsad tid och ork är faktorer som spelat in gällande denna minskning snarare 

än några strategiska skäl. Detta till skillnad från Rothsteins (2003) mer strategiska approach 

till kontakter, där han lyfter fram att det är bra att ha många sociala kontakter men att det är 

viktigare att de man har är av god kvalité. Både Bourdieu (1986) och Rothstein (2003) 
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framhäver att endast de kontakter man får ut något av och har ett ömsesidigt förtroende för 

blir ett socialt kapital. Det är svårt att avgöra huruvida så verkligen är fallet med våra 

informanter. Vi tolkar dock den medvetna minskningen av sociala kontakter som att de 

väljer att behålla de personer som tillhör den närmaste kretsen och som de således känner 

någon form av förtroende för.  

 

Putnam (2006) menar även han att sammanhållningen på arbetsplatsen påverkas av att 

konsulter och deltidsanställda används i allt högre utsträckning, genom att försvåra 

relationsbyggandet emellan kollegor. Elias i Olofsdotters studie (2007)  talar om att 

olikheter mellan anställda och konsulter leder till bristande delaktighet och svårighet att 

knyta kontakter, vilket bekräftas av vårt resultat då flera av informanter vittnar om liknande 

erfarenheter och upplevelser. 

 

När det gäller angivna fördelar med bemanningsbranschen så lyfter Svensson (2011) fram 

att möjligheten att byta bransch och företag borde generera i en bred erfarenhet och ett större 

kontaktnät vilket vissa av våra informanter håller med om medan andra vittnar om 

motsatsen, det vill säga att man inte ges möjlighet att komma in i arbetet och kunna inhämta 

användbara färdigheter eller hinner knyta några kontakter. Olofsdotter och Augustsson 

(2008) bestrider delvis dessa angivna fördelar och belyser det faktum att många 

bemanningskonsulter behandlas annorlunda i jämförelse med ordinarie anställd personal. 

Flera av våra informanter beskriver även att man som bemanningskonsult ofta särskiljs, det 

ges bland annat exempel på att man under uppdrag fått smusslas in via en egen ingång och 

de ordinarie anställda valt att inte fråga om konsulters namn etcetera vilket i sin tur innebär 

att klimatet för kontaktskapande inte alltid är särskilt gynnsamt. 

 

Granovetter (1995) beskriver att om man spenderar för kort tid på en arbetsplats så inverkar 

det på möjligheten att hinna knyta band till andra människor och således utökas inte det 

sociala nätverket med framtida användbara kontakter. Det är något som våra informanter 

uttalar att det gäller även inom bemanningsbranschen, då det där ofta handlar om korta och 

tillfälliga uppdrag som inte ger varken möjlighet eller utrymme för att skapa några djupare 

relationer. I vår analys av det empiriska materialet ser vi således att de flesta relationer som 

informanterna skapar på arbetsplatsen handlar om att knyta vänskapliga band snarare än att 

utöka någon form av professionellt användbart nätverk.  Flera av informanterna vittnar dock 

om att de kan höra av sig till tidigare arbetsgivare och chefer för att få referenser vid behov 

men merparten av dem ser inte dessa kontakter som något direkt sätt att utveckla sin karriär 

eller skaffa nya arbeten igenom. Det går emot Putnams (2006) teori om att de band man 

knyter på arbetet oftast är av en mer instrumentell karaktär, det vill säga att man använder 

nätverket främst för karriärbyggande.  

 

Informella rekryteringskanaler menar Tovatt (2006)  är när arbetsgivare hittar lämpliga 

kandidater via bland annat tips från familj, vänner, bekanta eller redan anställda. Att själv 

kontakta arbetsgivare direkt ses även det som en informell rekrytering, vilket är något som 

framkom att flera av våra informanter valt att använda sig av. 

  

I Tovatts (2006) artikel framkommer även att 65 % av arbetssökande använder sig av 

kontakter. Samtliga av våra informanter har vid något tillfälle använt sig av kontakter när de 

sökt arbete men ej uteslutande utan alltid i kombination med andra sätt som annonser, 

direktkontakt eller liknande. En av våra informanter sticker ut från mängden, detta genom att 

hon mer eller mindre aktivt arbetar med att utöka sitt professionella nätverk. Dessutom 

anger hon att användandet av familje-sociala kontakter, i form av en bekant, var det som i 

slutändan hjälpte henne att få ett arbete.  
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I vårt resultat framkommer att samtliga kontakter som har använts vid jobbsökande av våra 

informanter har varit familj, vänner eller bekanta, det vill säga så kallade familjesociala 

kontakter.  Det går emot resultatet i Granovetters (1995) studie, där han lyfter fram att 

familjesociala kontakter upplevs som mindre naturliga att använda vid aktivt jobbsökande än 

professionella kontakter.  Dock ger de flesta av våra informanter intryck av att vara lika 

obenägna att överhuvudtaget använda sig av sociala kontakter i första hand för att söka 

arbete. Flera uppger att de hellre vill skaffa arbete via egna meriter och ansträngningar. Det 

är dock endast en av informanterna som uppger sig vara direkt ovillig att använda sig av 

sociala kontakter vid framtida jobbsökande, så helt främmande för att utnyttja sociala 

nätverk är informanterna inte. Däremot ses det helt enkelt inte som den första naturliga 

vägen att ta.  

 

I resultatet framkommer att fördelarna med att använda sociala kontakter var att det ökar 

möjligheterna att överhuvudtaget få sitt CV läst samt att man kan få nys om tjänster som ej 

utannonserats.  Att personliga kontakter inte bara förmedlar arbetsrelaterad information utan 

även till viss mån används för att rekommendera och lägga in ett gott ord för personen ifråga 

som Granovetter (1995) beskriver i sin studie är något som framkommer även det i vårt 

resultat.  

 

Våra informanter belyser dock att det finns risker med att använda sig av kontakter. Det 

ställer krav på att man klarar av att prestera och leva upp till arbetsplatsens förväntningar, då 

det i annat fall kan slå tillbaka negativt på den kontakt som rekommenderade en vilket i sin 

tur kan påverka den relationen. Den uppfattningen bekräftas av Tovatts (2006) studie, där 

det framkom att ungdomarna gärna rekommenderade vänner men att några av dem såg det 

som en risk i fall personen ifråga inte passade för jobbet. I Granovetters (1995) studie lyfts 

även fram att men inte bör utnyttja sina kontakter i rekommendationssyfte för ofta då det 

kan vara påfrestande för relationen. Vi anser att dessa risker kan vara en av anledningarna 

till att våra informanter väljer att inte använda sig av kontakter i första hand när de söker 

arbete.  

 

När det gäller Granovetters (1995) teori kring starka och svaga band så lyfter han fram att 

sannolikheten för att bekanta, d.v.s. svaga band, hjälper till att förmedla jobbrelaterad 

information pardoxalt nog är högre än att när vänner, starka band, gör det. Detta då 

användandet av svaga band upplevs som mindre pressande. Detta är något som framkommer 

även i vårt resultat, där endast en av våra informanter använt sig av starka band vid 

jobbsökande medan tre andra uppger att de med hjälp av bekanta och ytliga kontakter fått 

arbeten som de sedan trivts med.   

 

Granovetter (1995) såg två olika sätt att sprida arbetsrelaterad information, dels via 

massmedia vilket inkluderar tidningar, radio och TV samt arbetsförmedlingar och dels via 

utbredning av information genom långa kedjor av personliga kontakter. Idag kan vi se en 

utveckling och till viss del även kombination av dessa genom kommersialiseringen av 

internet och den fullkomliga explosionen av olika sociala medier och nätverk såsom 

Facebook, LinkedIn och Twitter bland annat. Däremot så förefaller det av vårt resultat att de 

gamla hederliga metoderna att söka arbete, det vill säga via annonser eller personlig kontakt 

med intressanta företag, ses som mer naturligt att använda för våra informanter än olika 

sociala medier och nätverk. 

6.2 Slutsats  
Här presenterar vi kort vad vi kommit fram till i vår diskussion utifrån våra frågeställningar.  
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 Vilken inverkan anser bemanningskonsulter att anställningen inom 

bemanningsbranschen har på deras upplevda anställningsbarhet? 

 

 Vilken betydelse har sociala kontakter och nätverk för hur bemanningskonsulter 

upplever sin anställningsbarhet? 

 

Utifrån vårt resultat kan vi dra vissa slutsatser, även om vi varken kan eller vill rista dem i 

sten.  

 

Fler av våra informanter tycker att de har lärt sig saker som kan hjälpa dem att vara 

anställningsbara i framtiden. Informanterna har krav på sig från såväl bemanningsföretaget 

som kundföretaget att vara väldigt flexibla, både vad gäller att byta arbetsplats som 

arbetsuppgifter ofta. Våra informanter känner av kraven och lyfter detta med flexibilitet som 

en viktig egenskap för att vara en bra konsult.  Flertalet av våra informanter menar att det 

inte går att göra karriär som konsult anställd på bemanningsföretag utan att man i stället 

måste bli fastanställd på kundföretaget för att kunna vidareutvecklas, vilket i sin tur påverkar 

den upplevda anställningsbarheten och gör att individerna vill söka sig utanför 

bemanningsbranschen.  

 

Vi anser att samtliga av informanterna ger uttryck för att sociala kontakter upplevs vara en 

del av anställningsbarheten, om än inte lika viktig som vi i vår förförståelse hade föreställt 

oss. Ett fåtal av våra informanter arbetar medvetet med sitt sociala kapital med syftet att 

hålla sig anställningsbar och attraktiv för att behålla sitt uppdrag eller kunna få nya arbeten 

medan andra ger intrycket av att mer eller mindre omedvetet och slumpvis skapa sig ett 

kontaktnät. Vissa uttrycker även att villkoren inom bemanningsbranschen undergräver 

möjligheterna till att skapa kontakter och utveckla sitt nätverk. Betydelsen av att ha sociala 

kontakter och ett brett nätverk är dock något som framkommer tydligt när vi analyserar 

empirin. Ingen av våra informanter anger sig vara främmande för att använda sig av sina 

sociala kontakter vid arbetssökande framöver. Däremot upptäckte vi att det är det få av dem 

som arbetar medvetet och aktivt med att bygga sitt nätverk och använder det som en strategi 

för att utveckla sin anställningsbarhet. Det handlar främst om att skapa någon form av 

vänskapsrelationer som bygger på gemensamma intressen, snarare än att våra informanter 

aktivt bygger på sitt nätverk med professionella kontakter med syftet att kunna använda dem 

vid framtida jobbsökande.  

 

Vi hade en förförståelse kring att sociala medier så som Facebook, LinkedIn, Twitter 

etcetera spelar en stor roll vid såväl skapande som upprätthållande av sociala kontakter. Vi 

hade en bild av att sociala medier speglar en form av modernt nätverkande, med tanke på 

hur bland annat media förmedlar vikten av kontakter för att få arbete och att sociala medier 

lyfts fram som en betydande faktor när det gäller såväl att nätverka som att marknadsföra sig 

själv.  Det visade sig dock enligt vår studie inte riktigt vara fallet. Att sociala medier 

överhuvudtaget har någon direkt betydelse för kontaktskapande var inget vi fann i vår 

empiri. Dels kan det kopplas till att få av våra informanter medvetet och aktivt arbetade med 

att nätverka. Sociala medier sågs snarare främst som ett sätt att hålla kontakten och 

uppdatera sig med redan befintliga vänner och bekanta.   

 

Förutom att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar fick vi av resultatet även en 

djupare inblick i arbetet som bemanningskonsult, vilket förmedlades till oss av våra 

informanter. Att fått höra dem resonera kring rollen som bemanningskonsult och för- och 

nackdelar med bemanningsbranschen anser vi ha gett oss värdefull information inför vår 
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framtida yrkesroll. Främst för att ha väckt tankar kring betydelsen av att företag har en 

personalpolitik som tar hänsyn till alla som arbetar där, såväl ordinarie anställda som inhyrd 

personal.  

6.3 Metoddiskussion  
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod för att genomföra denna studie, ett val som 

även efter genomförandet känns som det enda rätta. Vi upplever att vi har fått ut mycket av 

våra respondenter genom att göra intervjuer och på så sätt kunnat besvara vårt syfte. 

  

Vi har haft vissa svårigheter att få tag på informanter inom tjänstemannasektorn. En av oss 

är anställd internt på ett bemanningsföretag, detta skulle kunnat ha bidragit till en 

jävssituation. Några vi frågat har tackat nej av olika anledningar, exempelvis uppsägning på 

kundföretaget eller tidsbrist. Detta gjorde att intervjuprocessen pågick längre än vad vi först 

planerat. Vi har fångat informanter från flera olika bemanningsföretag som är uthyrda till 

flera olika kundföretag vilket vi tror ger en bra bredd för att få ut så mycket av 

undersökningen som möjligt. Detta gjorde vi genom en blandning av bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval. 

 

Vi har i vår undersökning inte tagit någon hänsyn till varken kön, ålder eller etnisk 

bakgrund. Dels på grund av att vi i första hand var intresserade av individers upplevelse rent 

generellt och inte av vissa utvalda kategorier eller att göra jämförelser där emellan. Dels 

med anledning av tidsaspekten och svårigheterna att få tag på deltagare till studien. Detta är 

något vi är medvetna om kan ha inverkat på resultatet, i och med att det i tidigare studier 

gällande bemanningsbranschen lyfts fram att det är mer kvinnor än män samt fler med annan 

etnisk bakgrund som arbetar som konsulter.  

 

Våra informanter har välvilligt delat sina upplevelser, tankar och känslor med oss. Vad vi 

däremot inte vet är om de har försökt försköna verkligheten, glömt av vissa delar eller valt 

att inte berätta allt för oss för att förmedla en annan bild. Genom att vara två som intervjuar 

så har vi kunnat hjälpa varandra och komplettera med frågor och funderingar som man kan 

ha missat vid de intervjutillfällen man var ensam. Vi anser att det har varit till vår fördel att 

vara två, detta då vi inte är fullfjädrade intervjuare. Trots allt ändå har vi ändå känt oss 

skapligt trygga i rollen genom våra tidigare erfarenheter och övningar.  Vi var medvetna om 

att ”två mot en” intervjusituationen kunde resultera i en form av maktobalans. Detta 

hanterade vi genom att försöka skapa en prestigelös och öppen stämning för att 

intervjupersonen inte skulle känna sig i underläge.  Vi upplevde att de intervjuer där vi var 

två stycken som samarbetade gjorde att vi fick ut mer information från informanterna, 

genom att vi kompletterade och stöttade varandra.  

 

6.4 Framtida forskning  
Under arbetets gång stötte vi på flera delar som vi upplevde vore intressanta att fördjupa sig 

i och undersöka vidare.  Vilken betydelse sociala medier i själva verket har för 

anställningsbarhet är ett sådant område. Det vore intressant att studera närmare genom att 

titta på såväl arbetssökande som anställda individer. Även andra perspektiv gör oss nyfikna. 

Att undersöka hur företag använder sig av sociala medier samt vilken inverkan det har på 

anställningsbarhet  hade varit intressant och att titta närmare på. En annan aspekt ligger i hur 

chefer och rekryterare arbetar med sociala medier i bland annat en rekryteringsprocess. 
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Man kan ytterligare fördjupa sig i sociala kontakters betydelse genom att undersöka hur de 

skapas och underhålls samt hur de används för att hitta jobb. Att göra lite av en nutida 

variant av Granovetters (1995) välkända studie helt enkelt, det hade varit spännande. 

 

Ett annat intresse som väcktes var att titta närmare på bemanningsbranschen och dess 

inverkan på arbetsmarknaden och individer. Detta då användandet av inhyrd personal är 

något som vi upplever kommer bli allt vanligare inom alla typer av branscher. Studier kring 

vad som skiljer bemanningsanställdas situation på en arbetsplats i jämförelse med ordinarie 

anställda har genomförts inom vissa yrken och branscher, men det finns i vårt tycke mer att 

utforska inom ämnet. Huruvida inhyrd personal konkurrerar ut ordinarie anställda eller ej är 

en annan aspekt.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på bemanningsföretaget?  

Kan du berätta hur det kom sig att du började arbeta inom just bemanningsbranschen? 

Vilka typer av arbeten har du haft via bemanningsföretag?  

Branscher och yrkesområden. 

Hur många olika kunder har du varit uthyrd till sedan du började? 

Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

Vilken typ av utbildning har du med dig i bagaget? 

Anställningsbarhet 

Hur tycker du att det är att arbeta inom bemanningsbranschen?  

Skiljer det sig från att arbeta inom andra branscher? På vilket sätt? 

Vilka fördelar ser du med att arbeta inom bemanningsbranschen? 

Följ upp med att fråga om nackdelar…  

Har du fått vidareutbildning genom din anställning?  

På vilket sätt? Ge exempel? 

Har du på eget initiativ vidareutbildat dig inom eller utanför arbetet?  

I så fall vad? Anledning till detta? 

Vilka färdigheter och erfarenheter har du fått med dig från din anställning inom 

bemanningsbranschen?  

Ge exempel. Utveckla… 

Upplever du att du under din anställning fått med dig färdigheter och erfarenheter som du 

kan ha användning av framöver?  

Vilka färdigheter och erfarenheter? Användning på vilket sätt? 

Vilka personliga egenskaper tror du är viktiga att ha för att få ett jobb?  

På vilket sätt? Ge exempel. Utveckla… 

Anser du att flexibilitet är något som är viktigt inom bemanningsbranschen?  

På vilket sätt? Utveckla… 

Vad innebär flexibilitet för dig?  

Anser du dig vara flexibel? På vilket sätt? Ge exempel. Utveckla…  

Vilka krav känner du att det ställs på dig ifrån arbetsgivarna?  

Både från bemanningsföretaget samt det företag du är uthyrd till. Är kraven 

realistiska/rimliga? 

Hur upplever du dagens arbetsmarknad?  

Hur anser du att konkurrensen om jobben ser ut? Lättare eller svårare att skaffa jobb idag 

jämfört med tidigare? 

Hur ser du på framtiden för egen del när det gäller arbete?  

Mål/planer/drömmar? Funderingar?  

Socialt kapital 

Kan du beskriva hur du har fått dina tidigare jobb?  

Det vill säga hur du går tillväga för att söka jobb (arbetsförmedlingen, annonser i 

tidningen, sociala medier, kontakter etc.)? 

Vilka fördelar ser du med att använda den/de typerna av sätt för att leta jobb?  

Följ upp med att fråga om nackdelar. 

Har du någon kontakt med tidigare arbetskamrater? 

På vilket sätt? Hur kommer det sig att ni fortfarande har kontakt? Vilken typ av relation har 

ni? 

Har du någon kontakt med tidigare chefer? 

På vilket sätt? Hur kommer det sig att ni fortfarande har kontakt? Vilken typ av relation har 

ni? 

Om ja: Har du haft nytta av dessa kontakter?  
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På vilket sätt? 

Hur ser dina sociala kontaktnät ut överlag?   

Det vill säga sociala kontakter i form av vänner, familj & bekanta kontra arbetsrelaterade.  

Har du någon gång använt dig av dina sociala kontakter för att söka jobb?  

På vilket sätt? Beskriv. Ge exempel. 

Om ja: Vilka sociala kontakter använde du för att söka jobb?   

Vilka typer? På vilket sätt? Hur kommer det sig att du väljer att använda just dessa? 

Varierar det vilka kontakter du använder dig av beroende på vilken typ av jobb du är ute 

efter?   

Beskriv? Utveckla? 

Är sociala relationer och kontaktskapande något du jobbar med medvetet och aktivt?  

På vilket sätt? 

Kan du tänka dig att använda dina sociala kontakter för att söka jobb i framtiden?  

På vilket sätt? Ge exempel. Utveckla… 

Använder du dig av några sociala medier idag?  

I så fall vilka? (Exempelvis Facebook, Twitter, LinkedIn etc.)  

Om ja: Vad är ditt främsta syfte med att använda just dessa sociala medier? 

Har du någon gång använt dig av sociala medier för att knyta och vårda arbetsrelaterade 

kontakter?  

Vilka sociala medier? På vilket sätt?  

 

Är det något du vill tillägga, något som du tycker att vi har missat och som kan vara av 

betydelse för vår studie? 


