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Abstract 
 

The purpose of this study was to study the job security of the workers employed by the 

temporary work agencies, which were carried out by three security aspects: psychological, 

social and economic. The research design of this study is a case study, also called for the 

representative case study in which an everyday situation is studied or a form of organization. 

This case study involved a specific factor and a specific industry, which is job security and 

temporary work agencies. The empirical data were collected through semi-structured 

interviews with six people, including ten missions in total, who work or have worked through 

temporary work agencies. Interpretation of the empirical material was in the form of an 

analytical model that was created based on previous research of the research subjects. Based 

on the analysis, conclusions could be drawn that security aspects come into an earlier stage in 

the recruitment process in the form of requirement. Another conclusion suggests that clear 

information and support, such as follow-ups are important safety factors for workers 

employed through temporary work agencies. It also emerged that it is unsafe with a work 

mission through temporary work agency as an uncertainty about the future arises. 

 

This study is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att studera arbetstryggheten av de anställda via bemanningsföretag, 

vilket utfördes utifrån tre trygghetsaspekter; psykologiska, sociala och ekonomiska. Studiens 

forskningsdesign är en fallstudie, även kallad för representative fallstudie, i vilket man studera 

en vardaglig situation eller en form av organisation. Denna fallstudie omfattade en specifik 

faktor och en specifik bransch, vilka är arbetstrygghet och bemanningsföretag. Det empiriska 

materialet samlades in genom semi-strukturerade intervjuer med sex personer varav tio 

uppdrag sammanlagt, som arbetar eller har arbetat via bemanningsföretag. Tolkning av det 

empiriska materialet genomfördes i form av en analysmodell som skapades utifrån tidigare 

forskning kring studieämnena. Utifrån analysen kunde slutsatser dras att trygghetsaspekterna 

kommer in i ett tidigare stadium i rekryteringsprocessen i form av behov. Ytterligare en 

slutsats tyder på att tydlig information och stöd, som exempelvis uppföljningar, är viktiga 

trygghetsfaktorer för anställda via bemanningsföretag. Det framkom även att det är otryggt 

med ett arbetsuppdrag via bemanningsföretag eftersom en ovisshet om framtiden uppkommer.  
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1 Inledning 
 

Att vara anställd av ett bemanningsföretag börjar bli allt vanligare i det svenska samhället där 

anställningsformen visstidsanställning används allt mer. En anställd kan uppleva detta på 

olika sätt beroende på de behov den har vilket kan påverka dess arbetstrygghet. Denna studie 

behandlar studieområden arbetstrygghet och bemanningsföretag samt dess kopplingar. 

Inledningsvis beskrivs en bakgrund av bemanningsföretagen och vad deras verksamhet går ut 

på för att vidare följas av en problematisering av arbetstryggheten som kan påverkas genom 

denna anställningstyp. Slutligen kommer ett syfte för studien presenteras med tillhörande 

forskningsfråga. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Bemanningsföretag var enligt lag innan år 1992 förbjudna med anledning till att förbud mot 

privat arbetsförmedling gällde. Under år 1992 infördes en lag som tillät privat 

arbetsförmedling med vissa villkor för uthyrning av arbetskraft. Denna lag ändrades år 1993 

där villkoren togs bort där det inte skulle förekomma några hinder att ta anställning av 

företag. Genom dessa lagförändringar har bemanningsföretagen ökat i en hastig takt i Sverige 

och branschen har blivit allt större (Regeringen 2006).  

 

Bemanningsföretag är företag vars verksamhet fokuseras på Human Resource (HR)-tjänster. 

Det centrala för bemanningsföretag är att de anställer personer och hyr ut dem till sina kunder. 

Då företag inom denna bransch anställer personal under sitt ansvar, så ansvarar de även för 

deras löner och sociala avgifter (Lombardi & Ono 2008). Utöver uthyrningen av personal, är 

bemanningsföretag verksamma inom andra HR-tjänster. Smith och Neuwirth (2009) beskriver 

vissa tjänster i sin studie som exempel kompetens och skicklighet inom rekrytering, urval, 

placering, övervakning samt avskedande av anställda, eftersom individerna är anställda via 

bemanningsföretagen (Smith & Neuwirth 2009). Uppdrag genom bemanningsföretag är en av 

de vanligaste arbetsformerna för tillfällig anställning i Europa som också kallas för ”beroende 

anställning av begränsad varaktighet” (De Cuyper, Notelaers & De Witte 2009). 

 

Eftersom bemanningsföretagen anställder personal under sitt ansvar, som Lombardi och Ono 

(2008) beskriver det, hanterar bemanningsföretagen rekryteringsprocessen när personal skall 

anställas. Rekryteringen definieras som en process för att identifiera och anställa en person 

som är bäst kvalificerad för en ledig position inom ett företag. Processen genomgås i olika 

steg, allt från att fastställa behovet av en ny medarbetare, utformning av kravprofiler till 

intervjuer och anställning (Sangeetha 2010). Rekryteringensprocessen pågår även då 

individen intagit arbetspositionen i vilket arbetsgivaren utför uppföljningar med den anställde 

över hur arbetsuppgifterna fungerar, trivsel m.m. Lindelöw-Danielsson (2003) beskriver 

uppföljningarna under de sista stegen av rekryteringsprocessen.  

 

Med anledning till att rekryteringsprocessen pågår även då en individ intagit arbetspositionen 

så är detta relevant till studien utifrån en arbetstrygghetsaspekt i arbete, som vidare kommer 

att problematiseras. 
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1.2 Problematisering 

 

Ovan beskrevs bemanningsföretagens verksamhet där deras brasch skiljer sig åt genom att 

hyra ut sina anställda till kundföretagen. Problematiken med detta medför att de anställdas 

upplevda arbetstrygghet kompromissas. Enligt en studie gjord i USA av Smith och Neuwrith 

(2009) beskriver de att om en anställning sker via ett bemanningsföretag, har de anställda inte 

den anställningssäkerhet som de hade haft om de vore anställda direkt av företaget som 

behöver personal. Ett uppdrag kan vara i några dagar eller några månader men utan garanti av 

en permanent position. Även lönen kan variera för dessa uppdrag och i vissa fall kan lönen 

vara lägre än vad den hade varit om individen hade haft ett fast jobb hos kundföretaget. Detta 

kan även förekomma om samma uppgifter utförs av de individer som redan har den fasta 

positionen. Dessa förhållanden kan signalera till kandidaterna att de tillhör andra klassens 

medborgare, vilket är problematiskt (Smith & Neuwirth 2009). 

 

Anställningsformerna är av betydelse eftersom uppdragen som de anställda, genom 

bemanningsföretag, ställs inför kan ha en varierande längd, som Smith och Neuwirth (2009) 

beskrev det. De Cuyper, Bernhard-Oettel, Berntson, De Witte och Alarco (2008) skriver i sin 

studie att anställningstrygghet relateras till de anställdas arbete och välbefinnande, vilket 

genereras i det första perspektivet, det psykologiska. De kan påverka en arbetstagare och det 

kan vara faktorer som reducerad fysisk och psykisk hälsa i samband med minskad prestation i 

arbetet, det vill säga ett allmänt välbefinnande (Wagenaar, Kompier, Houtman, van den 

Bossche, Smulders & Taris 2012). Det andra perspektivet är den sociala aspekten. De Witte 

(2005) menar att den sociala aspekten innebär en central del i en arbetares liv då ett jobb 

innefattar en social delaktighet, en samordning av individer på arbetet och ett erkännande i 

dagsläget. Därför kan en minskad arbetstrygghet eller otrygghet bidra till att dessa sociala 

faktorer försämras om en individ känner sig otrygg i arbetet (De Witte 2005).  Det tredje 

perspektivet är den ekonomiska aspekten, som är en grundpelare för en arbetare som behöver 

tillfredsställa sina och familjens ekonomiska behov.  Att ha låga lönevillkor eller pendla 

mellan jobb och arbetslöshet under perioder, kan orsaka problem för att kunna uppfylla dessa 

ekonomiska behov (Green & Leeves 2013).  

 

Rekryteringsprocessens koppling till bemanningsföretag är baserad till deras centrala 

verksamhet. I denna process ingår företaget så väl som den potentiella kandidaten i vilket 

stegvis kan leda till en anställning. Bergström (1998) menar att det inte går att påverka urvalet 

av kandidaten fullständigt. Han menar även att för mycket tid inte ska läggas ner på en 

kandidat, även om kandidaten är i högsta grad kvalificerad, om kandidaten inte är intresserad 

av att arbeta för företaget. Bergström skriver att fokus istället ska ligga på att informera 

potentiella kandidater om arbetspositionen så att individen själv kan göra ett förnuftigt val. 

Genom att göra på det viset, ökar produktiviteten, långsiktig effektivitet samt kreativiteten 

samtidigt som kandidaten upplever till exempel arbetstillfredsställelse och säkerhet 

(Bergström 1998). Författaren menar att informationen kan leda till en tillfredställelse och 

säkerhet för individen samtidigt som företaget genererar fördelar för sin räkning. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Utifrån ovanstående information har en problematik framförts utifrån studieämnena som 

vidare skall studeras. De ovan nämnda tidigare studierna har studerats runt om i världen och 

har gjorts i länder utanför Sverige. På grund av att studierna gjorts i länder utanför Sverige ser 

vi det som empiriskt och teoretiskt intressant ämne att studera på den svenska 
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arbetsmarknaden. Eftersom de tidigare studierna även visar på en kompromissad 

arbetstrygghet av anställda, vill vi ta reda på om de anställda via bemanningsföretag i Sverige 

upplever samma kompromissade arbetstrygghet. 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att studera arbetstryggheten av anställda via bemanningsföretag. 

1.5 Forskningsfrågor 

 

För att besvara syftet har följande forskningsfråga ställts:  

 

- Hur upplever anställda via bemanningsföretag arbetstryggheten? 

 

1.6 Avgränsningar 

 

I uppsatsen kommer det att fokuseras på bemanningsföretagens tjänst av att hyra ut personal 

till kundföretagen, i vilket beskrivs som anställda via bemanningsföretag. För att studera hur 

de anställda upplever arbetstryggheten, genom att vara uthyrda till kundföretagen, kommer 

det i uppsatsen att undersökas baserat på de tre trygghetsaspekterna; psykologiska, sociala och 

ekonomiska.  
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer det att fokuseras på en djupare genomgång av studieämnena 

arbetstrygghet, bemanningsföretag och rekryteringsprocesser. Detta med anledning till 

studiens syfte vilket är att studera hur arbetstryggheten påverkas genom att vara anställd via 

ett bemanningsföretag. Den teoretiska referensramen är grundad på tidigare studier inom 

studieämnena. När områdena är förklarade mer djupgående, kommer en sammanfattande 

modell att presenteras utefter den sammanställda teoretiska referensramen. Modellen ska 

agera som stöd till analyseringen av den empiriska materialinsamlingen.  

 

2.1 Arbetstrygghet & Bemanningsföretag 

 

Smith och Neuwirth (2009) beskriver att en lyckad försäljning inom bemanningsbranschen 

kommer ifrån kunskapen att kunna placera rätt person på rätt jobb (Smit & Neuwirth 2009). 

Begreppet som oftast används inom branschen är ”matchning” av personal och jobb (Walter 

2005). Walter (2005) skriver i sin studie att effektivitet inom matchningen är viktigt. Walter 

förklarar att avseendet med effektivitet inom matchningen baseras på personernas förmåga, 

som hanterar matchningen, att identifiera och attrahera kandidater som motsvarar de 

efterfrågade kraven. Desto fler resurser som det finns tillgång till, i form av tid och pengar 

som arbetsgivaren och kandidater investerar, desto bättre förutsättningar finns det till en 

lyckad matchning (Walter 2005). 

 

Anledningen till att organisationer köper HR - tjänster som till exempel rekrytering, kan vara 

på grund av kostnads-, effektivitets- och resursbaserade aspekter (Ordanini & Silvestri 2008). 

Att hyra personal via bemanningsföretag är också för att minska kostnaderna och öka 

flexibiliteten samt för att undvika ansvar (von Hippel, Mangum, Greenberg, Heneman & 

Skoglind 1997). Bemanningsföretagen på den svenska arbetsmarknaden omfattas av 

kollektivavtal för att skydda individen i arbetet, precis som de individer som är direkt 

anställda av andra företag. Detta anses vara positivt och är en skillnad från bemanningen runt 

om i andra länder (Coe, Johns & Ward 2009). Enligt Smith och Neuwirth (2009) är den 

positiva aspekten med bemanningsföretag att de anställda kan utvidga sina erfarenheter och 

skapa kontaktnät med företagen, men framför allt hålla sig kvar på arbetsmarknaden. 

 

Anställningstrygghet ses som ett globalt begrepp för säkerhet i arbetet (Virtanen, Vahtera, 

Kivimäki, Pentti & Ferrie 2002). Om inte en anställd upplever en säkerhet i sitt arbete, 

innebär det att de uppfattar en pågående otrygghet. Känslor som att ha kontroll över sin 

karriär kan minska en rädsla av att bli arbetslös och ekonomiskt mindre sårbara (De Cuyper et 

al. 2008a). När risken finns för individerna att bli arbetslösa påverkas arbetsglädjen i 

jämförelse med de fast anställda. En visstidsanställd som arbetar en lång period med 

engagemang och lojalitet kan tvingas byta arbete för att individen inte har någon 

anställningstrygghet, när individen exempelvis är anställd via ett bemanningsföretag. 

Otrygghet kan då bidra till att en anställd känner en känsla av svek. De kan vidare svara med 

en reducerad lojalitet och engagemang (De Cuyper, Notelaers & De Witte 2009). 

 

 Motsatsen till trygghet är otrygghet, vilket kan definieras på olika sätt. Den definition som 

utgås ifrån är ur ett individuellt perspektiv. Sverke, Hellgren och Näswall (2002) menar att 

forskare från tidigare studier har definierat otrygghet som en allmän oro. De skriver även att 

graden av otryggheten kan upplevas olika för anställda eftersom individer uppfattar och tolkar 



 

- 5 - 

situationer annorlunda (Sverke, Hellgren & Näswall 2002). Ett perspektiv inom otrygghet 

fokuserar på hur tillfälligt anställda arbetare påverkas av detta, det vill säga deras 

välbefinnande och attityder till arbeten. Faktorer som kan beröra dessa tillfälligt anställda är 

exempelvis grader av kontroll, lågt stöd och hög otrygghet inom sitt arbete (Wagenaar et al. 

2012). Enligt en studie av Wagenaar et al. (2012) beskriver de att otrygghet som ökar i 

samband med de som har tillfälliga jobb kan kopplas till olika stress faktorer på arbetet, på 

grund av osäkerhet om framtiden. En anledning till att en arbetare kan få en tidsbegränsad 

anställning kan vara att arbetsgivare efterfrågar den flexibilitet och innovation som medförs i 

ett arbete. Dessutom bidrar det till att arbetsgivare minskar administrativa och 

arbetskraftskostnader (De Cuyper, De Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti & Schalk 2008). 

Tillfällig anställning kan ge företaget tillgång till flexibilitet men medverkar också till en form 

av otrygghet till de anställda jämfört med de fast anställda (De Cuyper, Notelaers & De Witte 

2009). En annan grund till tidsbegränsad anställning är flöden av ekonomi i form av 

arbetskraft som också representerar en stor del av flödet av vakanser. I ett land som USA har 

både uppgångar och nedgångar ökats i den ekonomiska cykeln genom bemanningsföretag 

(Ward, Grimshaw, Rubery & Beynon 2001). 

 

En del i otrygghet är känslan av maktlöshet, eftersom det bidrar till att otryggheten försvårar 

den hotade arbetssituationen (Greenhalgh & Rosenblatt 1984). Greenhalgh och Rosenblatt 

(1984) nämner i sin artikel fyra grundformer för maktlöshet, som anses vara relevanta för 

studiens syfte för att beskriva ytterligare vad som kan vara anledningar till otrygghet. Den 

första grundformen är bristen på arbetsskydd, som exempelvis fackföreningar och 

anställningskontrakt, som är till att förstärka en arbetares förmåga att kunna motarbeta hot 

mot kontinuiteten. Den andra grundformen som leder till känslan av maktlöshet är de oklara 

förväntningarna som en arbetare har. Dessa oklara förväntningar kan vara att en person inte 

vet vad som behöver göras för att upprätthålla sin nuvarande status i sitt arbete, om 

arbetssituationen är hotad. Greenhalgh och Rosenblatt (1984) skriver också om den tredje 

faktorn som kan vara organisationskulturen som påverkar den anställdes känsla av 

maktlöshet. Organisationen kanske inte har starka regler om rättvisa eller att den anställde inte 

har någon form av rätt att överklaga orättvisor. Den fjärde och sista formen är maktlösheten 

över den anställdas föreställningar om organisationens rutiner för att avskeda anställda. När 

organisationer vill minska arbetskraft kan organisationer gå miste om att överväga viktiga 

alternativ som exempelvis förtidspension eller arbetsdelning (Greenhalgh & Rosenblatt 1984). 

Tillväxten av de anställda, specifikt de som arbetar under en tillfällig tid, har under de senaste 

decennierna ansetts som viktiga händelser som ägt rum och diskuterats på arbetsmarknaden. 

Bara antalet som är provisoriskt anställda av bemanningsföretag i USA har tredubblats under 

tio års period, mellan 1984 till 1994 enligt statistik av USA:s regering, som gjorts av ”US 

Bureau of Labor Statistics” (Nollen 1996). Fortsättningsvis kommer de sociala, ekonomiska 

och psykologiska perspektiven att beskrivas för att belysa den upplevda arbetstryggheten av 

anställda. 

 

2.1.1 Psykologiska aspekter 

 

Psykologiska aspekter innefattar många faktorer som påverkar människans psykiska hälsa och 

välmående. Bertaux och Queneau (2002) menar att psykologer har identifierat otrygghet som 

en betydelsefull källa, som ska ha sin inverkan på personlig stress som ångest och rädsla 

(Bertaux & Queneau 2002). Under slutet av 1970-talet har följande faktorer som 

lågkonjunkturer, industriella omstruktureringar och tekniska förändringar påverkat och ändrat 

arbetsnaturen (Sverke & Hellgren 2002). Detta har innefattat att organisationer varit tvungna 
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att göra omstruktureringar, minska arbetskostnader och bättra på konkurrenskraften. Sverke 

och Hellgren (2002) menar att det har bidragit till påföljder både på organisatorisk- och 

individuell plan. Om det ses ur ett organisatoriskt perspektiv, leder påföljderna till en positiv 

inverkan i form av flexibilitet att anpassa sig till en föränderlig miljö för företag.  Ses det ur 

ett individuellt perspektiv kan det innebära negativa följder för individen, även om en flexibel 

individ anses vara attraktiv för företag. Många individer blir ofrivilligt deltidsarbetslösa eller 

hyrs ut på tillfälliga anställningskontrakt och dessa förändringar i arbetslivet orsakar känslor 

av osäkerhet om framtida existens i sina arbeten (Sverke & Hellgren 2002).  

 

Många studier utförs för att undersöka följderna på tillfälligt anställda och inverkan på deras 

hälsa, välbefinnande och arbetsattityder (Wagenaar et. al 2012). Enligt samma studie av 

Wagenaar et. al (2012) skriver de att hot och oro över arbetslöshet leder till förluster av 

viktiga resurser och kan bidra till konsekvenser för inblandade arbetare. Otrygghet förknippas 

oftast med mindre organisatoriska engagemang och förtroende, samt leder till lägre 

arbetstillfredsställelse. Andra faktorer kan vara försämrad psykisk och fysisk hälsa, samt 

minskad prestanda (Wagenaar et al. 2012). En mängd andra undersökningar tyder på att 

anställda reagerar när de sätts in i osäkra anställningsvillkor på ett sätt som kan vara 

avgörande för både ledande och hälsoperspektiv (Sverke, Hellgren & Näswall 2002). Hur 

otrygghet uppfattas av den enskilde arbetaren bidrar till konsekvenser som kan påverka 

personens sätt att arbeta på, samt hur han/hon mår på arbetet. Attityder mot organisationer och 

viljan att vara kvar och prestera minskar, av de som arbetar i organisationen, eftersom det 

alltid kommer att finnas en uppfattning om något slags hot mot sitt nuvarande arbete (Sverke, 

Hellgren & Näswall 2002). En osäker arbetsmiljö har inte endast en påverkan på individernas 

välbefinnande som attityder och beteenden, utan på långsikt kan det påverka livskraften i 

organisationen. När arbetare reagerar på arbetsotrygghet kan dessa reaktioner bidra till 

konsekvenser för den organisatoriska effektiviteten (Sverke & Hellgren 2002).  

 

En individ som är orolig över att förlora sitt jobb kan uppleva pågående stress, eftersom 

möjligheten att förlora jobbet finns. Det innebär vidare en psykisk belastning för individen. I 

samband med det är personen i sig maktlös över sin position och osäker om framtiden 

(Burgard, Brand & House 2009). Effekter av upplevd otrygghet och hot över arbetsförluster, 

kan vara en faktor till att familjeförhållanden misslyckas. Stresshantering i familjer är en stor 

utmaning att hantera (Magnum & Magnum 2007). Burgard, Brand och House (2009) 

beskriver i sin artikel vilken påverkan stress kan ha för en orolig anställd och dess hälsa, både 

kortsiktigt och långsiktigt. På kort sikt kan upplevd otrygghet medföra emotionella effekter 

som missnöje och ångest. Andra effekter som anses vara fysiologiska kan vara förhöjd 

hjärtfrekvens och de beteendemässiga kan vara frånvaro och brist på koncentration. På lång 

sikt kan de ge följder som permanenta resultat för en individs fysiska och mentala hälsa 

(Burgard, Brand & House 2009). Dessa effekter bidrar inte enbart påföljder för individen utan 

för organisationen också. Upprepande fysiska hälsoproblem och psykiskt lidande ökar med 

nivån av otrygghet (Sverke & Hellgren 2002).  

 

2.1.2 Sociala aspekter 

 

Osäkerheten som också innebär en otrygg uppfattning för anställda att förlora sina jobb kan 

ses ur sociala perspektiv. I dagens moderna samhällen är ett jobb nyckeln till social 

delaktighet, social integration och erkännande (De Witte 2005) och detta är vad vi har valt att 

utgå ifrån som definition för de sociala aspekterna. 
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Anställningstrygghet påverkar den anställdes värdighet och sociala rättvisa. Denna trygghet är 

relaterad till en människas värdighet och möjligheterna att uppfylla säkerhet och fysiologiska 

behov, för sig själva och deras familjer (Bertaux & Queneau 2002). Genom en anställning 

tillfredsställs behov som att tjäna en inkomst, ha sociala kontakter på arbetet samt utvecklas 

individuellt och socialt. Otrygghet leder till en frustration av dessa behov (De Witte 2005). 

Förutom utvecklingen leder arbetet till att påverka livsmoment (Sverke, Hellgren & Näswall 

2002). Scherer (2009) skriver att tillfälligt anställda möter en större instabilitet i 

karriärmöjligheter och högre risker för arbetslöshet samt en ökad risk genom att vara kvar i en 

tidsbegränsad anställning. Hon menar vidare på att genomsnittet av visstidsanställda oftast 

arbetar med fysiskt tunga arbeten och har högre risker för olyckor. De utsätts också för mer 

monotont arbete och mindre självständiga arbetet samt har övervakande kontroller (Scherer 

2009). Nollen (1996) utmärker i sin studie olika obehagliga förhållanden som de tillfälligt 

anställda sätts in i. Dessa anställda brukar arbeta för att fylla luckor som är borta på grund av 

sjukdomar eller semestrar. Företag brukar oftast vilja ha deras hjälp för vissa specifika 

uppdrag. De arbetar under vissa villkor och dessa arbetare har antingen en liten eller ingen 

anslutning alls till företaget, utan de arbetar så länge företaget är i behov av dem. Ibland kan 

det vara att de varken har ett explicit eller implicit kontrakt för en fortsatt anställning (Nollen 

1996). En chef använder oftast tillfälligt anställda som en slags personalstrategi för att minska 

omkostnaderna och öka flexibiliteten, utan att behöva minska produktiviteten. Chefer bevarar 

produktiviteten när dessa arbetare sätts in för olika situationer som exempelvis 

mammaledighet eller andra anledningar när fastanställda är borta från arbetet (Wheeler & 

Buckley 2001). Wheeler och Buckley (2001) menar att så fort en chef ser att behovet av 

arbetskraft minskar, finns risken att chefen avvisar de arbetare som inte behövs mer.  

 

Vad som kan bidra till tillfälliga anställningar är jobb inom bemanningsföretag. 

Bemanningsföretagens centrala verksamhet utgörs genom uthyrning av personal, vilket 

innebär att bemanningsföretagen anställer personal och hyr ut till sina kunder (Lombardi & 

Ono 2008). Bemanningsföretag ökar riskerna för arbetstagare som jobbar tillfälligt, eftersom 

de pendlar mellan olika arbetsperioder inom organisationer, jobb och arbetslöshet (De 

Cuyper, Notelaers & De Witte 2009). När de pendlar ofta under olika omständigheter, kan det 

innebära att anställda inte känner tillhörighet till en specifik part. Det blir till slut att anställda 

blir förvirrade om vilka de arbetar för eller vilka de representerar. Vissa arbetsförhållanden 

betraktas annorlunda av olika personer. Fastanställda i företag förlitar sig på sin 

anställningssäkerhet på jobbet, vilket tidsbegränsade arbetare inom bemanningsföretag inte 

kan göra. Ett sådant incitament brukar tillhandahållas av en arbetsgivare (De Cuyper & De 

Witte 2010). De anställda som arbetar tillfälligt motiveras på annorlunda sätt än de med fast 

anställning. Anledningen till det är avsaknaden av ett pågående anställningsförhållande i 

bemanningsföretag, det vill säga triangelrelationen mellan anställd, arbetsgivare och kund (de 

Graaf-Zijl 2012). 

 

Sverke, Hellgren och Näswall (2002) anser att otrygghet måste separeras från den verkliga 

arbetslösheten. Skillnaden är att en jobbförlust kan komma omedelbart, medan en 

arbetsotrygghet är en vardaglig upplevelse, som förföljer arbetaren varje dag och påminner 

om en långvarig osäkerhet om framtiden. Anställda med en fast anställning i en organisation 

har möjligheter som de kan ta om de vill. Möjligheterna kan vara att de varierar mellan 

arbeten, på grund av att de har sin anställningsbarhet i bagaget som de kan förlita sig på utan 

att vara särskilt oroliga (Sverke, Hellgren & Näswall 2002). En fastanställd person har en 

möjlighet att kunna säga upp sitt jobb ifall det inte är tillfredsställande för denne, medan en 

icke fastanställd kan känna sig låst att jobba inom ett arbete som de inte tycker om. 

Fastanställda är mindre benägna att uppfatta otrygghet än vad tillfälligt anställda är (De 
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Cuyper et al. 2008a).  De som inte har en fast anställning försöker göra goda intryck för 

ledningen eller deras potentiella framtida arbetsgivare, intryck om deras värde och kunskaper 

för organisationen. Om de lyckas göra goda inverkningar, bidrar det till att de kanske får en 

tillsvidareanställning (De Cuyper & De Witte 2010). 

 

2.1.3 Ekonomiska aspekter 

 

Trygghet definieras även som den anställdes förväntningar att kvarhålla sitt nuvarande jobb. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det innebära att osäkra anställningsformer kan få 

konsekvenser, inte bara yrkesmässigt utan även för privat- och familjeliv (Scherer 2009).  

 

Utifrån en australiensk undersökning som utgår från frågor inom inkomst- och 

arbetsmarknadsfrågor, visas länkar mellan anställningstrygghet, löner och ekonomisk trygghet 

relaterat till flexibel sysselsättning (Green & Leeves 2013). Den finansiella stressen är 

associerad med förändringar i mer objektiva indikatorer av den ekonomiska svårigheten. Mått 

på de ekonomiska svårigheterna uppfattas till stor del ansvariga för de förekommande 

förändringarna i människornas välbefinnande (Green & Leeves 2013). Tidigare har det 

nämnts att företag efterfrågar flexibilitet i arbetet, men det bidrar till att arbetstagares 

otrygghet och löner påverkas. Denna finansiella osäkerhet gör intryck på arbetarens 

välbefinnande (Green & Leeves 2013).  En annan konsekvens av hög otrygghet är sämre 

arbetsvillkor (Scherer 2009). Flexibla anställningskontrakt omfattar begränsade 

anställningsvillkor som leder till att arbetare begränsas och känner mindre säkerhet, eftersom 

de pendlar mellan sysselsättning och arbetslöshet. Green och Leeves (2013) menar att detta 

bidrar att dessa arbetare får sämre arbetsvillkor som lågbetalda jobb och en anställning i dålig 

kvalité. Effekten av att ha arbeten med låga löner eller pendla mellan arbetslöshet och 

sysselsättning, medverkar till att arbetaren har problem med att hantera och genomföra sin 

ekonomi (Green & Leeves 2013). 

 

För många människor är arbetet en central faktor för att tillfredsställa sina ekonomiska och 

sociala behov. Dessa behov är avgörande både för en själv och för sin familj. Ett arbete i 

vardagslivet är en inkomstkälla som även bidrar till en personlig utveckling (Sverke, Hellgren 

& Näswall 2002). Några andra ekonomiska bekymmer en tillfälligt anställda kan ha, är att de 

blir mindre betalda i lönenivåer än en vanlig fastanställd. Det kan också innebära att de får 

färre förmåner (Nollen 1996).  

 

2.2 Rekryteringsprocesser 

 

Rekryteringens relevans till arbetstryggheten är att rekryteringen är den process som 

genomgås före en potentiell kandidat innehar en arbetsposition. Vidare i detta avsnitt kommer 

vi att framföra processens steg och dess innebörder.  

 

Walter (2005) menar att matchning är ett socialt orienterat perspektiv där vikten läggs på 

utbyte och ömsesidighet i rekryteringen. Eftersom roller och relationer på en arbetsplats 

förändras, samt utvecklas, så upplever den enskilda individen precis samma sak, och dessa 

sociala förbindelser är något som inte går att mätas. På samma sätt ses rekryteringen som en 

social process där individen borde ses som ett subjekt och inte ett objekt (Walter 2005). 

Walter (2005) menar också på att rekryteringen borde vara så realistiskt som möjligt där 

rekryteraren presenterar arbetspositionen på ett verklighetsskildrande sätt, så att den 
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potentiella kandidaten får realistiska förväntningar. Bergström (1998) menar att detta 

ömsesidiga system bara fungerar om båda parter uppfyller sina behov. Exemplet är att 

organisationer får den medarbetare de söker efter, för att uppfylla de utsatta mål de har, 

samtidigt som den potentiella kandidaten endast uppfyller dessa mål om de egna 

förväntningarna tillfredställs (Bergström 1998). 

 

Breaugh och Starke (2000) har i sin studie utvecklat en modell som beskriver hur en 

rekryteringsprocess ser ut för att en organisation ska rekrytera rätt person till rätt position. Det 

första organisationen behöver göra är att etablera rekryteringsmål för att kunna utveckla 

strategier över aktiviteterna som ska göras. Detta steg är något Lindelöw-Danielsson (2003) 

kallar för förberedelser. Förberedelser innehåller aktiviteter som identifiering av 

rekryteringsbehov, befattningsbeskrivning och kravprofil, annonsformulering och medieval 

(Lindelöw-Danielsson 2003). Breaugh och Starke (2000) menar att det första som behöver 

etableras är vad för position som ska fyllas och framför allt vad för person som önskas på den 

positionen. Här bestäms egenskaper personen behöver ha för att passa positionen, som vilken 

kunskap och vilka förmågor kandidaten behöver ha. När detta har etablerats blir det lättare att 

ta reda på var ifrån försöket av att rekrytera personen ska göras, vilka rekryteringskällor som 

ska användas, så som internet med mera. Genom att utveckla en rekryteringsstrategi bidrar det 

vidare till att ge sig in på rekryteringsaktiviteter, som sedan leder till att åstadkomma de mål 

som lagts upp (Breaugh & Starke 2000). När målen är etablerade blir nästa steg sökprocessen 

(Lindelöw-Danielsson 2003; Breaugh & Starke 2000). Breaugh och Starke (2000) beskriver 

vidare steget som att ha mellanliggande processer för att skapa förståelse innan aktiviteterna 

sätts igång. Hänsyn borde tas över att vissa aktiviteter genererar till ett visst resultat. En 

aspekt är att ha insyn över hur olika budskap uppmärksammas av potentiella kandidater, och 

därmed lägga vikten på språket som används när budskap och meddelanden kommuniceras ut. 

Anledningen till detta är att budskapet behöver vara trovärdigt och lockande. Alla dessa steg 

ska generera ett resultat i slutändan som sedan jämförs och utvärderas efter de utsatta målen 

som etablerades i början av processen (Breaugh & Starke 2000). Sökprocessen innehåller 

aktiviteter som annonsering, mottagning av ansökningar, grovgallring, intervjuer, urval, 

ytterligare bedömningar, referenstagning, sluturval, förhandling och avtal (Lindelöw-

Danielsson 2003). När de ovanstående stegen har utförts bör en kandidat har hittats som 

introduceras till de arbetsuppgifter som kandidaten ska utföra. Detta sista steg kallas för 

introduktion, där aktiviteterna innefattar introduktion till organisationen och 

arbetsuppgifterna, stöd eller coachning samt uppföljningar (Lindelöw-Danielsson 2003).  

 

Det finns en viss problematik inom rekryteringen vilket är att attrahera rätt individer, speciellt 

inom påfrestande arbetsmarknader, där individer med hög kompetens efterfrågas. Ployhart 

(2006) menar att bara hälften av alla som är anställda söker passivt efter jobb medan 

minoriteter är de som aktivt söker jobb. Anledningen till att denna problematik uppstår är för 

att en effektiv rekrytering och ett effektivt urval, endast fungerar ifall en tillräcklig mängd 

söker sig till positionen (Ployhart 2006). Under detta sekel utsätts organisationer och 

potentiella kandidater för många utmaningar då det läggs större krav på kompetens, arbete, 

sociala samt kulturella förändringar, vilket i sin tur leder till en mer mångsidig arbetskraft 

(Ployhart 2006). Personalhantering befinner sig i ett nyfiket läge i dessa saker där 

ekonomiska, samhälleliga och kulturella förändringar bidrar till organisatorisk framgång, 

samtidigt som organisationen måste överleva och är beroende av sin personal. Informationen 

finns, men organisationer inser ändå inte personalens värde. Verktygen för att attrahera 

talangfulla individer finns där och det efterfrågas talanger, samtidigt som organisationerna 

inte har tron och värdesättningen av individernas kunskaper (Ployhart 2006). Teknologin har 

börjat spela en allt större roll inom rekryteringsprocessen i samma veva som det har ökat ett 
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beroende att tillvägagångssättet för anställning ska gå via internet. Anledningen till detta är på 

grund av att de yngre generationerna har större kompetens inom internet och elektroniska 

medier och viljan finns att nå dessa personers intresse (Ehrhart, Mayer & Ziegert 2012). 

Jobbsöksbeteendet påverkas av hemsidorna på internet, där det tittas på attityderna till 

användbarheten och sökbeteendet, vilket bidrar till attraktionen. Det som oftast fångas upp är 

formen, innehållet och funktionerna t.ex. ifall möjligheten finns att söka jobbet direkt online, 

informationen om jobbet, layouten eller bilder (Ployhart 2006). Ployhart (2006) menar att 

webbsidor borde vara konstant uppdaterade, lätta att navigera samt tilltalande på ett smakfullt 

sätt 

 

Efterfrågan av den yngre generationen ökar på grund av deras datorrelaterade färdigheter för 

att det även bidrar till organisationens konkurrensfördelar på marknaden, därmed är 

attraktionen viktig vid rekrytering för att kunna nå alla potentiella kandidater (Ehrhart, Mayer 

& Ziegert 2012). Förutsättningen är att potentiella kandidater inte får fullständig information 

om positionen utan använder den tillgängliga informationen som finns för att få en 

uppfattning och sedan göra en bedömning om organisationen. Genom denna uppfattning 

skapar kandidaterna en bild som bidrar till attraktion. Ehrhart, Mayer och Ziegert (2012) 

menar att livsbalansen har en inverkan, som ett ökande bidrag till attraktionen. Balansen i 

arbete och det privata livet är något som värderas mer av en yngre generation eftersom de 

sätter både personliga mål och arbetsmål. Även detta är något som har uppmärksammats av 

organisationer och används under rekryteringsprocessen på grund av viljan för att rekrytera 

rätt person, samt att ha kvar den (Ehrhart, Mayer & Ziegert 2012).  

 

Personer som genomför rekryteringsprocessen kallas för rekryterare. Rekryteraren spelar en 

central roll i rekryteringsprocessen och dennes beteende och attityd har sin inverkan på 

processen. Det finns större förväntningar och sannolikheter att en sökande accepterar ett 

erbjudande ifall rekryteraren visar viljan att tilldela information samt visar intresse för 

kandidaten (Breaugh & Starke 2000). Individens inställning kan även påverkas av något 

annat, som inte är den förstahandsinformation som tilldelas individen vid arbetssökandet. 

Individen kan på egen hand söka information om en arbetsgivare som t.ex. är webb-baserade 

och effekten beror på den upplevda trovärdigheten. Tillit har även kopplats till den 

information som presenteras, beroende på om organisationer presenterar positiva och negativa 

egenskaper hos ett jobb eller om informationen presenteras för att avse en position som skall 

fyllas. Om informationen sträcker sig från olika källor har det tenderat till en fördelning i 

trovärdigheten (Breaugh 2013). Företag med ett mer positivt rykte bidrar till ett ökande antal 

sökande, samt påverkar beteendet för att söka positioner. Antalet sökande ökar, på samma 

gång ökar även rekryteringskostnaderna, men detta möjliggör för organisationen att hitta 

individerna med de bästa talangerna. Individerna som lockas av det goda ryktet generar en 

signal över att de skulle vara stolta över att vara medlemmar i organisationen. Potentiella 

kandidater skulle även acceptera mindre förmåner som lägre lön ifall de blev en del av ett 

företag med ett gott rykte (Ployhart 2006).  

Rekryteringsprocesser är tjänster som har börjat köpas allt mer, vilket innebär att företag 

anlitar en extern tjänsteleverantör som hanterar denna typ av verksamhet. De externa 

tjänsteleverantörerna erbjuder sakkunskap, verktyg, tekniker och aktiviteter för att kunna 

fungera som deras kunders rekryterarenhet. Den främsta anledningen till att engagera sig i 

rekryteringsprocess outsourcing är för att öka kvaliteten, kostnaden, servicen och snabbheten 

(Sangeetha 2010). Bemanningsföretag säljer tjänster som innefattar sin kompetens just inom 

rekrytering, urval, placering samt andra tjänster (Smith & Neuwirth 2009). 
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2.3 Sammanfattande modell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.   Rekryteringsprocessens påverkan av arbetstryggheten 
 

Rekryteringsprocessen beskriver teorins olika steg för att rekrytera en individ till en 

arbetsposition. Breaugh och Starke (2000) beskriver rekryterarens roll och påverkan att en 

sökande accepterar ett erbjudande. De beskriver vidare att det finns större förväntningar och 

sannolikheter att en sökande accepterar ett erbjudande ifall rekryteraren visar viljan att tilldela 

information samt visar intresse för kandidaten (Breaugh & Starke 2000). Om individen 

påverkas positivt till att acceptera erbjudandet kan detta även generera en tillfredställelse i 

arbetet vilket kan leda till en trygghet i arbete. Arbetstrygghetsaspekterna upplevas, enligt 

teorin, när individen väl fått sin anställning och påbörjat sin tjänst. Även detta steg innefattas 

av rekryteringsprocessen, vilket träder i kraft när individen har fått tjänsten och påbörjar 

introduktionen till arbetsuppgifterna och organisationen samt efteråt.  
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Arbetstryggheten består, utifrån teorin, av de tre trygghetsaspekterna; psykologisk, social och 

ekonomisk. Vilket i sig representerar arbetstryggheten för en individ i sitt arbete. Kopplingen 

av de tre trygghetsaspekterna framgår inte i teorin utan framgår som en beskrivning av 

arbetstryggheten baserat på individens mål och behov. Det vill säga att alla tre aspekterna 

förklarar arbetstryggheten och dess påverkan utifrån olika synsätt. Modellen visar på hur 

rekryteringsprocessen kan leda till arbetstrygghet i form av att en kandidat/sökande accepterar 

ett arbetserbjudande och intar en arbetsposition. När den väl intagit arbetspositionen kan 

arbetstryggheten, utifrån trygghetaspekterna, antingen kännas trygga eller otrygga baserat på 

individens behov och mål. 

 

Eftersom teorin inte beskriver någon utförligare inverkan på arbetstryggheten genom 

rekryteringsprocessen är detta något att ta i akt genom den empiriska materialinsamlingen. 

Modellen är ett stöd för att följa den empiriska materialinsamlingen samt analysera den. Detta 

menas med att utgångspunkten är att ta reda på hur anställda eller tidigare anställda via 

bemanningsföretag genomgick en rekryteringsprocess och vilken inverkan den hade på 

individens arbetstrygghet. Trygghetsaspekterna analyseras utifrån vad som sägs om respektive 

aspekt i den teoretiska referensramen gentemot det som framgår i den empiriska 

materialinsamlingen. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel presenteras en övergripande beskrivning av vetenskaplig ansats, vetenskapliga 

förhållningssätt samt undersökningsmetod. Vi kommer att beskriva tillvägagångssättet av 

studien och redogöra för våra resonemang. Metodbeskrivningen kommer att redogöras för, i 

den utsträckning som krävs för att göra det möjligt till replikering av studien. 

 

3.1 En kvalitativ studie 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver den kvalitativa forskningens strategi som, vanligtvis, 

innefattar induktivism, interpretativism och konstruktionism (Bryman & Bell 2011, ss. 26-

28). Anledningen till att denna studie kan identifieras som kvalitativ, hänvisas till Bryman och 

Bells beskrivning av interpretivismen. Bryman och Bell (2011) förklarar interpretivismen som 

en strategi att ta hänsyn till skillnaderna mellan naturvetenskapens studieobjekt och 

människor, där forskaren lyckas fånga den subjektiva innebörden av social handling (Bryman 

& Bell 2011, ss. 16-20), vilket har varit en utgångspunkt i denna studie. Med anledning till att 

studien baserats på den upplevda arbetstryggheten av anställda via bemanningsföretag, där 

hänsyn har tagits av människors upplevelser och erfarenheter av arbetstryggheten. Eftersom vi 

begränsade oss till anställda av bemanningsföretag men uthyrda till kund kommer det att 

beskrivas som anställda via bemanningsföretag. 

 

Studiens forskningsdesign har valts som fallstudie. Bryman och Bell (2011) beskriver det 

grundläggande för fallstudien som en detaljerad och intensiv analys av ett specifikt fall. 

Fallstudien som en forskningsdesign är populär bland företagsekonomisk forskning och det 

finns olika varianter att utgå ifrån som identifieras som en fallstudie. Det går att studera ett 

specifikt företag, lokalisering, person eller händelse (Bryman & Bell 2011, ss. 59-60). Typen 

av denna fallstudie kallas för en representativ studie, vilket innebär att studien belyser 

vardagliga situationer eller former av organisationer (Bryman & Bell 2011, s. 62). Det denna 

studie belyser är en specifik faktor, arbetstrygghet, inom en specifik bransch, 

bemanningsföretag, vilket syftet beskriver.  

 

 

3.2 Forskningsansats 

 

Bryman och Bell (2011) framför två forskningsansatser för att beskriva relationen mellan 

teori och forskning. Dessa två forskningsansatser är den deduktiva forskningsansatsen samt 

den induktiva forskningsansatsen (Bryman & Bell 2011, ss. 11-14). 

 

Genom den induktiva forskningsansatsen genereras teorin ur den empiriska 

materialinsamlingen/forskningsresultaten (Bryman & Bell 2011, s. 13). Författarna menar att 

teorier sammanställs utifrån det som observerats genom empirisk materialinsamling. 

 

Den deduktiva forskningsansatsen innebär att forskaren först beskriver teorin som redan är 

etablerad för sitt forskningsområde för att sedan underkasta den för den empiriska 

granskningen. Bryman och Bell menar att teorin är grunden till studien som sedan leder till 

empirisk materialinsamling/forskningsresultat (Bryman & Bell 2011, ss. 11-13) 
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3.2.1 Val av forskningsansats 

 

Studien baseras på en deduktiv forskningsansats, vilket har inneburit att förundersökningen av 

teorin har varit av betydelse. Anledningen till att denna ansats valdes baserades på 

förkunskaperna om studieämnet. I början av studien valdes ett ämne, vilket är arbetstrygghet 

av anställda via bemanningsföretag, där vi som forskare hade lite kunskap om. För att öka 

kunskaperna sökte vi efter etablerade teorier och tidigare studier för att vidare kunna studera 

ämnet empiriskt. Att de teorier som valdes var relevanta baserades på andra forskares 

förklaringar och utförlighet om studieämnena, i vilket utökade kunskaperna för oss som 

forskare för denna studie. Genom förundersökningens framtagna teorier har en teoretisk 

referensram sammanställts som stått till grund för denna studie. För att komma fram till 

tidigare studier inom forskningsområdet användes nyckelord i sökmotorer. Nyckelorden som 

användes var ”recruitment”, ”recruitment processes”, “job security”, “job insecurity”, 

“temporary work agency”, “temporary work agencies”, “staffing agencies”, “social aspects”, 

“psychological aspects”, “economic aspects”, “bemanningsföretag” “personaluthyrning” och 

“rekryteringsprocesser”.   

 

Utifrån teoriernas innehåll, och problematiseringen av dessa, har forskningsfrågan ”Hur 

upplever anställda via bemanningsföretag arbetstryggheten?” kunnat mynnas ut. För att 

besvara denna forskningsfråga krävdes en empirisk materialinsamling samt analysering av det 

insamlade materialet. Genom analyseringen kunde slutsatser dras och frågan besvaras, för att 

vidare kunna säkerställa den etablerade teorin alternativt presentera ett teoretiskt och praktiskt 

bidrag. 

 

En modell sammanställdes som stöd för att sammanfatta de teorier som framtagits för att 

systematiskt kunna analysera det empiriska materialet. Det empiriska materialet analyserades 

i jämförelse med den teoretiska referensramen för att slutligen sammanställa en ny modell för 

de studieresultat som framgick, ett påvisande om praktiken stämmer överens med teorin.  

Likheter och olikheter presenterades utav dessa för att kunna fånga en helhetsbild. Slutligen 

presenterades en slutdiskussion där syftet och forskningsfrågorna besvarades samtidigt som 

teoretiska och praktiska bidrag presenterades. Ytterligare förslag för vidare forskning togs 

fram som ett avslut. 

 

3.3 Undersökningsmetod 

 

Då studien är kvalitativ valdes kvalitativ undersökningsmetod för att framföra ett empiriskt 

material. Undersökningsmetoden som användes var kvalitativa intervjuer.  

 

Bryman och Bell (2011) beskriver de kvalitativa intervjuerna som mindre strukturerade i 

jämförelse till de kvantitativa. I de kvalitativa intervjuerna finns det ett större intresse av att 

förstå den intervjuade personens perspektiv samtidigt som det ger en möjlighet att upptäcka 

det som anses vara relevant och viktigt för den intervjuade personen. Forskare som använder 

sig utav kvalitativa intervjuer vill ha rika detaljerade svar och uppfylls inte detta går det att 

göra fler än en intervju med samma person (Bryman & Bell 2011, ss. 465-467). Vidare 

beskriver Bryman och Bell (2011) en semi - strukturerad intervju som en intervju där 

forskaren har frågor över någorlunda specifika ämnen. Genom att ha en semi - strukturerad 

intervju ger det rum till att den intervjuade har svängrum över hur personen ska svara på 

frågorna. Samtidigt kan forskaren avvika från sina förberedda frågor för att forskaren följer 

upp något som den intervjuade har sagt (Bryman & Bell 2011, s.467). 



 

- 15 - 

3.3.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Valet av att utföra kvalitativa intervjuer baseras på Bryman och Bells beskrivning av de 

kvalitativa intervjuernas signifikanta drag. Eftersom arbetstrygghet är något individer 

upplever, samtidigt som upplevelserna är olika från individ till individ, ville vi höra 

individernas berättelse och erfarenheter. Intervjuerna genomfördes med individer som varit/är 

anställda via bemanningsföretag vilket var ett naturligt val, med hänsyn till studiens syfte, 

vilket är att studera arbetstryggheten av de anställda via bemanningsföretag. Intervjuerna som 

utfördes var semi - strukturerade med anledning till att kunna hålla sig inom ämnet, som 

förberetts samt för att kunna utveckla olika resonemang som kan dyka upp under intervjun. Vi 

ville även ge möjlighet till en bredare respons. Innan intervjuerna förberedde vi ett antal 

frågor om studieämnet för att ha som stöd under respektive intervju. Vi påbörjade varje 

intervju med att förklara syftet med studien. Då vissa deltagare hade fler än ett uppdrag via 

bemanningsföretag fördelades intervjuerna efter uppdrag. Liknande frågor ställdes inför varje 

uppdrag för att få respektive berättelse och upplevelse för varje enskilt uppdrag (Bilaga 1). 

När respektive intervju nådde sitt slut tackade vi för deras medverkan av denna studie.  

 

Intervjuerna utfördes på två sätt. Vissa intervjuer utfördes genom personliga möten medan 

andra utfördes genom telefon. Detta var beroende på deltagarnas resurser och tillgänglighet 

för intervjuer. Fördelarna med telefonintervjuer är att en individ kan välja att befinna sig i en 

miljö som känns bekväm för denne, vilket kan leda till en bekvämlighet i intervjun. Individen 

kan även välja en tillgänglig tidpunkt på dagen som passar denne oavsett vart den befinner 

sig, geografiskt inom Sverige. Nackdelarna är att forskaren inte kan tyda individens 

kroppsspråk om detta är av betydelse. Det är även lättare för deltagaren att avsluta intervjun 

genom att bara avsluta samtalet vilket kan leda till komplikation/uppbrott i studien. Gällande 

telefonintervjuerna informerade vi individerna att intervjun kommer ta ungefär en timma, där 

personerna kunde välja en valfri tid. Eftersom individerna inte heller kunde se vårt 

kroppsspråk som intervjuare och vice versa, försökte vi anpassa detta genom en positiv röst 

vid samtalen. Under intervjuerna, både under de personliga mötena samt telefonintervjuerna, 

deltog alltid en av två forskare för att inte riskera en större nervositet för deltagaren. Den 

negativa aspekten är att den andra forskaren kan bidra med följdfrågor som den ena forskaren 

möjligen kan ha missat på grund av nervositet eller andra distraktioner.  

 

Likt telefonintervjuerna utfördes de personliga mötena. Individerna fick själva välja miljö för 

att kunna känna en bekvämlighet. Därmed utfördes de personliga mötena i en avskild 

hemtrevlig miljö vilket ledde till färre distraktioner. En intervjuares ton och attityd kan ha en 

inverkan på den som blir intervjuad, antingen kan individen känna sig mer nervös, blir mer 

tillbakadragen vilket kan leda till korta svar. Vi utgick från att ha en positiv attityd med ett 

avslappnat kroppspråk samt så få rörelser som möjligt för att undvika distraktioner. Syftet 

med intervjun var att höra individernas berättelser så som de upplevde situationerna de befann 

sig i. I vilket intervjuerna utspelade sig där intervjuaren inte delade med sin åsikt eller 

erfarenhet utan koncentrerade hela samtalet över den intervjuade, genom följdfrågor och visat 

intresse. Som intervjuare kan en intervjuad individ påverkas genom att ta del av intervjuarens 

åsikter som den följer, vilket var ett scenario som undveks. Varje intervju, oavsett typ, varade 

från ca.45-80 minuter, vilket berodde på deltagarnas erfarenheter och deras betydelse av 

erfarenheterna.  

 

Vårt mål var att undvika distraktioner av olika slag, i största mån. Under intervjuerna 

användes ljudinspelning i form av en mobiltelefon med ljudinspelningsfunktion. Under ”face-

to-face” intervjuerna placerades mobiltelefonen mellan den som intervjuade och den som blev 
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intervjuad för att få ett tydligare ljud. Samtidigt användes en ljudinspelningsfunktion i 

telefonen som användes under telefonintervjuerna. Bryman och Bell (2011) beskriver 

anledningar till att använda ljudinspelning under en intervju. De påpekar tillgängligheten till 

att intervjuaren är alert över vad som sägs för att följa upp intressanta svar, samtidigt som 

ljudinspelning gör så att onödig uppmärksamhet inte dras av att göra anteckningar under 

intervjun (Bryman & Bell 2011, ss. 481-482). Anledningen till att vi valde ljudinspelning 

baserades på Bryman och Bells ovanstående resonemang samtidigt som vi ville visa den 

intervjuade vårt intresse av dess berättelse under intervjun som tidigare nämnt. Ett annat 

motiv till ljudinspelning var för att i efterhand lättare kunna utföra en transkription av 

intervjun samt för att lättare kunna analysera det som sagts.  

 

Efter varje intervju utfördes en transkription av ljudinspelningarna, vilket menas med att allt 

som sas skrevs ner till läslig text för att vidare kunna notera egna intryck av intervjuerna. 

Transkriptionerna gjordes inom en dag från att en intervju utfördes. Utifrån texterna kunde 

sammanställda texter utformas i vilket vi som forskare återberättar individernas berättelser 

utifrån de beskrivna trygghetsaspekterna; psykologiska, sociala och ekonomiska. Även 

rekryteringsprocesser och behov beskrevs från berättelserna då dessa var av betydelse av 

individernas upplevda arbetstrygghet. Vidare analyserades berättelserna utifrån den teoretiska 

referensramen där resultatet presenterade enlighet mellan teori och praktik alternativt 

avvikelser mellan praktiken och teorin. En sammanfattande modell av teorierna användes för 

att analysera det empiriska materialet för att slutligen göra en ny modell av de resultat som 

framgick.   

 

3.3.2 Urval & Etiskt förhållningssätt 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver bekvämlighetsurval som en fördel för forskaren att få 

tillträde till det den vill studera. Nackdelen är dock att problematik med generalisering kan 

uppkomma (Bryman & Bell 2011, s. 191). Vi har valt att fortgå med ett bekvämlighets urval 

för de kvalitativa intervjuerna med anledning till tillträdet. Genom detta bekvämlighetsurval 

har ett empiriskt material genererats med hjälp av individers upplevelser. Med medvetandet 

av problematik för generalisering upplevde vi att djupare intervjuer med ett färre antal 

personer var, hur som, för få  för att kunna generaliseras. Med detta sagt bör deltagarna inte 

ses som representativa för alla som jobbat/jobbar via bemanningsföretag. De ses istället som 

en hjälp för en fördjupad förståelse utav arbetstryggheten i bemanningsföretagen. 

 

Baserat på de tillgängliga resurser vi hade och tillgänglighet av tillträde till individer, 

intervjuades sex stycker individer med olik bakgrund till varandra. Dessa sex individer hade 

sammanlagt tio stycken uppdrag via bemanningsföretag. Vi hade en viss relation till dessa 

personer sedan innan, en bekantskap, och hade ett skapat band av tillit vilket gav oss tillträde. 

Anledningen till att vi valde individer vi hade en bekantskap med var för att de hade en tillit 

och trygghet i relationen med oss. Därmed kunde de vara mer avslappnade under intervjun, 

vilket vi såg som en fördel. Med avseende till relationen kunde dessa personer även berätta 

sin berättelse i sin egen takt och framföra sina betydelsefulla och viktiga aspekter av sina 

erfarenheter. Nackdelen med detta urval innefattar att det gör det lättare för forskare att 

sympatisera med de intervjuades berättelser, även om detta inte var fallet i denna studie. 

Urvalet var subjektivt men vi ser informationen som framkom under intervjuerna som 

objektiv. Individerna som intervjuades kände inte till våra åsikter eller erfarenheter av 

bemanningsföretag sedan tidigare då relationerna var vänskapliga men distansierade. 

Tolkningen av informationen sågs som objektiv på så sätt att vi som forskare endast 



 

- 17 - 

återberättade vad som sagts utan några tillägg. Problematik som kan medföras genom denna 

typ av urval är att individerna redan känner till forskarens åsikter i vilket de sedan kan 

anpassa sig till. Individerna som blir intervjuade kan även tolka intervjuarens kroppsspråk och 

gester vilket också kan leda till avvikelse av information. Det vi menar är att individerna kan 

ändra sin berättelse för att den ska låta bättre, alternativt inte våga berätta vad de verkligen 

upplevde. Som intervjuare höll vi oss till att inte göra några miner, röra oss drastiskt, eller ha 

något annorlunda kroppsspråk som kunde påverka individen och dess berättelse. Målet var att 

ägna oss fullt ut av att visa ett intresse till vad individen berättade och locka till att berätta mer 

genom följdfrågor. 

 

För att skydda individerna anonymiserade vi information som kan påverka de negativt. Det 

som är anonymt i studien är deras namn, arbetsgivare samt kunderna de framförde sitt 

uppdrag hos. Detta för att individen inte skall kunna identifieras. Hälften av individerna ville 

vara anonyma medan den andra hälften inte hade någon begäran över detta. Eftersom tre av 

individerna skulle anonymiseras tog vi beslutet att anonymisera alla för deras egen säkerhet 

och trygghet. Detta är något vi ser som vårt ansvar som forskare, att utgå med ett etiskt 

förhållningssätt att skydda individen som deltagare. Bryman och Bell (2011) beskriver en kod 

för etiskt uppförande där akademiska medlemar har en plikt gentemot deltagare av en studie. 

Plikten innefattar att forskaren ska skydda och bevara deltagarnas privatliv, värdighet och 

välmående (Bryman & Bell 2011, s.133). Information tillgavs deltagarna innan de 

accepterade att bli intervjuade över vad studien handlar om och vad för skada de kan utsättas 

för. Med denna anledning valde vi att skydda individerna genom anonymisering. Detta kan få 

deltagarna att öppna sig mer då de vet att ingen kan identifiera dem vilket innebär att de inte 

utsätts för några konsekvenser av tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Individerna döptes om 

till ”Anna”, ”Anders”, ”Sofie”, ”Rickard”, ”David” och ”Klara” för denna studie. Det som 

kan berättas om individerna är att de är bosatta i Västra Götalands län och deras ålder är 

mellan 20-30 år. Det var ett medvetet val att välja individer mellan 20-30år då majoriteten 

anställda via bemanningsföretag är i denna ålder, enligt Bemanningsföretagen (2011). 

Individernas uppdrag utfördes i varierande branscher. Branscherna var dock inte i fokus med 

anledning till att berättelserna fokuserade på individernas förhållanden till att vara anställda 

via bemanningsföretag och hur det påverkade den upplevda arbetstryggheten. 

   

3.4 Metodreflektion 

 

De mest avsevärda kriterierna vid utvärdering av en företagsekonomisk forskning är 

tillförlitlighet, replikerbarhet och validitet. Tillförlitligheten genereras ur möjligheten att göra 

om studien eller replikera den. Validitet omfattas av integriteten för de slutsatser som 

genererats ur forskningen (Bryman & Bell 2011, ss 41-42). Vidare kommer det tas upp hur 

Bryman och Bells kriterier speglas i denna studie. 

 

Genom beskrivningen av studiens tillvägagångssätt, val och resonemang finns möjligheten till 

replikering, med vissa begränsningar. Det finns risk för avvikelser när det gäller att intervjua 

samma individer. Risken för en avvikande berättelse finns om någon som inte har en 

vänskaplig relation till individerna intervjuar dem. Validiteten styrks genom resultat som 

framkom ur den empiriska insamlingen som kan jämföras till den teoretiska referensramen. 

En större mängd svar från respondenterna ur intervjuerna kunde identifieras med tidigare 

studier med vissa undantag som presenteras i analysen. Bryman och Bell (2011, ss. 395-398) 

beskriver alternativt kriterium för att utvärdera en kvalitativ studie. Det första kriteriet är 

”trovärdighet”. Trovärdigheten speglas över acceptansen av studiens redogörelse. Denna 
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studie redogör för vissa aspekter som tidigare studerats, men som inte studerats ur en denna 

studiens vinkel.  Vilket i detta fall innefattar en upplevd arbetstrygghet av anställda via 

bemanningsföretag. Ett annat kriterium är ”överförbarhet” vilket består av möjligheten att 

överföra resultat till andra miljöer. Vi vill inte påstå att detta är möjligt för denna studie 

eftersom studien fokuserat på en specifik bransch vilket skulle kunna innebära att forskning 

inom en annan bransch skulle generera andra resultat. Det tredje kriteriet är 

”tillförlitlighet/pålitlighet” vilket omfattar att forskare reviderar sin metod genom att se över 

fullständigt register av sitt insamlade material. Detta är krävande då det förekommer stora 

datamängder inom kvalitativ forskning. Vi har genom beskrivningen av tillvägagångssättet 

och metodreflektionen försökt på främsta möjliga sätt att återberätta våra tankegångar och 

ageranden under studiens gång, för att kunna revidera det som gjorts. Detta för att kunna 

presentera val av metod utförligt för andra möjliga forskare, inom området, som är 

intresserade av att replikera studien eller göra liknande studier. Det sista kriterium som nämns 

av Bryman och Bell (2011) är ”bekräftelse” som involverar att fullständig objektivitet inte är 

möjlig i företagsekonomisk forskning. Antydan baseras istället på att forskaren har agerat i 

god tro genom att undvika att dess egna vädringar har haft inverkan i studien. Med anledning 

till att vårt mål har varit att återberätta det som sagts av respondenter samt dokument utan 

någon beblandning utav egna värderingar. Genom att ta hänsyn till att trygghet är något som 

upplevs olika från individ till individ, ses resultaten ur materialinsamlingen som relevanta för 

studiens syfte vilket är att studera arbetstryggheten. Anledningen till detta är att individerna 

och företagen redogör för sina resonemang samtidigt som individerna beskriver sina 

personliga upplevelser. Samtidigt förekommer risken att resultatet inte går att generaliseras. 

 

Varje undersökningsmetod kan ha sina för- och nackdelar. Vid översikten av kvalitativa 

intervjuer ses fördelen med att ta del av individers resonemang och ger möjlighet till att fråga 

följdfrågor för att tydliggöra oklarheter. Oklarheterna kan kontrolleras genom att ställa 

följdfrågor som bidrar till högre validitet, vilket även leder till en bredare helhetsbild. Det som 

kan ses som en negativ aspekt av kvalitativa intervjuer är att individer framhäver 

”verkligheten” enligt individen själv, samtidigt som denna verklighet kan avvika från det 

faktiska. Individer kan styra intervjuer och resultatet genom att varsamt välja ord och 

berättelser som är till ens fördel, vilket kan ge forskaren en skev bild (Bryman & Bell, 2011). 

Dock har de kvalitativa intervjuerna inom denna studie övervägts av de positiva aspekterna i 

jämförelse till de negativa då individens verklighet varit av betydelse oavsett vad som tros 

vara det faktiska. Samtidigt kan den negativa aspekten ses som att forskarna under 

intervjuerna haft möjlighet att missa vissa frågor som kunnat vara av betydelse, genom att 

bara en forskare deltog vid varje tillfälle. Denna risk kan undvikas genom att ha alla forskare 

av studien närvarande. Ur vår aspekt som forskare fann vi ingen problematik med att utföra 

intervjuer då vi påpekade att individerna ska berätta sin berättelse utan någon ”förfining”, 

vilket vi tror på att de gjorde. Genom att individerna hade valet att vara anonyma i studien 

kunde detta ha påverkat till att individerna berättar sina berättelser precis som de upplevt dem. 

Detta med anledning till att anonymiteten gör att individerna inte behöver känna att de måste 

anpassa sig för att skydda sin integritet. Undersökningsmetoden som användes var funktionell 

men inte optimala. Vi tror att möjlighet till generalisering hade funnits ifall tillträde till ett 

större antal individer för intervjuer varit tillgängligt. 

 

Vi var medvetna över att det kan framkomma en viss negativitet av textutformningen av den 

teoretiska referensramen, rörande resonemang om arbetstrygghet och bemanningsföretagens 

anställningsformer. Detta var inte med avsikt utan tolkningar av de tidigare studierna om 

studieämnena. Även om en av två av forskarna har tidigare erfarenheter och upplevelser av 

bemanningsföretag, vare sig de är positiva eller negativa, har detta inte haft någon inverkan på 



 

- 19 - 

objektiviteten. Vi som forskare av denna studie har tolkat med ett objektivt omdöme och 

försökt på bästa sätt att återberätta, genom tolkningar av tidigare studier. Samma omdöme har 

utgåtts ifrån vid återberättandet av den empiriska materialinsamlingen. 
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4 Empirisk materialinsamling 
 

I detta kapitel kommer följande intervjuer som gjorts under studiens gång att beskrivas och 

sammanfattas kring trygghetsaspekternas tre delar; psykologiska aspekter, sociala aspekter 

och ekonomiska aspekter. Dessa trygghetsaspekter kommer vara i fokus men även några delar 

av rekryteringsprocesser och behov kommer att tas upp, som spelat roll för individernas 

arbetstrygghet i praktiken. De sex intervjupersonerna och bemanningsföretagen samt 

uppdragen hos kunderna kommer att vara anonyma och kommer framställas utan eller med 

andra namn. ”Anna” och ”Anders” hade vardera tre uppdrag via bemanningsföretag och 

”Sofie”, ”Rickard”, ”David” och ”Klara” hade ett uppdrag var via bemanningsföretag.  

 

4.1 Rekryteringsprocesser och behov 

 

Utifrån frågorna som ställdes om rekryteringsprocessen och dess steg samt vilka behov 

intervjupersonerna hade som var relaterade till jobbet, beskrevs det tydligare hur verkligheten 

omfattas av dessa typer av frågor. De flesta intervjupersonerna blev antingen 

rekommenderade eller fann olika annonser om jobben som de sökte. De fanns olika 

anledningar till varför de sökte dessa jobb. Alla intervjupersoner ville fylla upp ett behov. 

Alla intervjupersoner blev uppringda för en intervju via telefon först och som sedan följdes av 

en eller flera intervjuer hos bemanningsföretagen. Intervjuerna bestod av personliga intervjuer 

eller gruppintervjuer. Det som var avgörande tryggheten för de flesta intervjupersonerna inför 

sitt arbete var hur tydlig rekryteraren var att informera om arbetet. Samtliga personer som 

intervjuades medgav att det skapades en psykisk arbetstrygghet om de visste tillräckligt 

mycket om arbetsuppgifterna, lönerna och kunderna. I hälften av uppdragen så påpekade 

intervjupersonerna att rekryterarna via bemanningsföretagen var otydliga med denna typ av 

information som var viktig.  

 

En annan faktor som de flesta intervjupersonerna tog upp var hur betydelsefullt det hade varit 

om deras kontaktperson, via bemanningsföretaget, var med som stöd under första dagen på 

jobbet. Under Anders andra uppdrag som gjutare, som han även hade under sitt första uppdrag 

med samma bemanningsföretag, fick han stöd av sin kontaktperson som var med honom 

under dagen. Anders nämnde att han var mer positivt engagerad till introduktionen just för att 

kontaktpersonen från bemanningsföretaget var mer involverad under det andra uppdraget i 

jämförelse till det första han haft. Samma sak upplevde Anders med sitt tredje uppdrag som 

CNC-operatör. Kontaktpersonen var med Anders under dagen och ställde frågor till kunden 

och Anders upplevde att kontaktpersonen från bemanningsföretaget brydde sig om honom och 

inte ville ”slänga” in honom i arbetet hur som helst. Kontaktpersonen dök också upp ett antal 

gånger när han arbetade. Det fick Anders att känna sig trygg.  

 

De andra åtta uppdragen som arbetades av ytterligare intervjupersoner hade ingen 

kontaktperson från bemanningsföretaget med sig under första dagen. Både David som 

arbetade som logistikhanterare inom truckkörning och Rickard som arbetade som montör 

under sitt uppdrag berättade om att en kontaktperson dök upp någon gång. Kontaktpersonen 

dök upp för att illustrera när han skulle befinna sig vid en viss plats, under dessa 

introduktionsdagar. Rickard tyckte det inte var något tillräckligt stöd medan David nämnde att 

en kontaktperson dök upp varje torsdag för att se om han behövde något. Alla 

intervjupersoner påpekade att det var kunderna som stod för introduktionen och inte 

bemanningsföretagen. Uppföljningar under och efter var en viktig del för intervjupersonernas 
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trygghetsaspekter. Anna hade en uppföljning med sin kontaktperson från bemanningsföretaget 

under alla tre uppdrag. Uppföljningen bestod av en lunch där det diskuterades om trivsel, 

arbetet och om hon fick det stöd hon behövde. Anders hade en uppföljning i form av ett 

samtal varannan fredag för att kontrollera hur han hade det under andra uppdraget. Under 

Anders tredje uppdrag uppskattades kontaktpersonens stöd och uppföljningar när 

kontaktpersonen dök upp flera gånger på arbetsplatsen. Sofie hade en timmes uppföljning 

med sin kontaktperson under en lunch. De pratade om trivsel och arbetsmiljö. Hon mejlade 

sin kontaktperson under uppdragets gång om feedback. Sofie fick reda på att hennes uppdrag 

började leda på sitt slut månaden innan. När hon väl kontaktade sin kontaktperson från 

bemanningsföretaget, så fick hon ingen respons.  

 

Under Rickards pågående uppdrag, som pågått i tre månader, har han ännu inte haft någon 

uppföljning. Davids uppföljning bestod av ett samtal mellan konsultchefen hos 

bemanningsföretaget och honom. Konsultchefen hade redan fått feedback och uppgifter från 

kundföretaget och skulle vidarebefordra detta till David. Uppföljningen varade i 15 minuter 

och de diskuterade de förbättringar David tyckte bemanningsföretaget och kundföretaget 

borde göra. Det diskuterades även trivsel och feedback från kundföretagets sida, om David, 

samt frågor och funderingar. Klara kunde inte riktigt kalla det en uppföljning under sitt 

uppdrag utan snarare ett lönesamtal där de diskuterade en liten del om vad hon tyckte om 

jobbet.  

 

 

4.2  Psykologiska trygghetsaspekter i praktiken 

 

Under intervjuerna frågades hur de olika personerna upplevde arbetet via 

bemanningsföretaget. Det frågades även hur anställningsformen såg ut samt hur tillfällig- eller 

tillsvidareanställning uppfattades och hur det påverkade dem. Andra omständigheter som 

också diskuterades var om trivseln, arbetsattityden och prestationen.  

 

Anna som sammanlagt hade tre uppdrag vilka var kundtjänst, lagerarbetare och nätplanerare 

inom ingenjör och teknik, berättade hur dessa arbeten påverkade henne. Anna behövde inte 

oroa sig för att hon var tillfälligt anställd eftersom hon hade studiestöd som stöd ifall hon 

skulle förlora jobbet. Arbetsbelastningen var jobbig eftersom arbetspassen varierade från ett 

pass i veckan och ibland flera pass i veckan. Arbetsattityden ändrades och hon var inte lika 

sugen att arbeta varje gång av den orsaken att hon blev omotiverad. Arbetet var stressigt när 

samtalen var tvungna att tas i kör och hon upplevde att hon blev bevakad ofta eftersom det 

syntes vad hon gjorde hela tiden via en logg. Under Annas andra uppdrag som lagerarbetare 

kunde hon uppleva en otrygghet av att vara tillfälligt anställd via bemanningsföretaget på 

grund av den stora arbetsbelastningen. I det fallet uppskattades inte att en person sjukanmälde 

sig eftersom kunden ville ha någon som kunde arbeta ofta. Massa sjukanmälningar uppkom 

som vidare bidrog till att det blev oorganiserat och många frånvarande, berättade Anna. Hon 

fick ta konsekvenserna när de ringde henne och hon kände att hon var tvungen att tacka ja för 

att inte mista jobbet. Anna tyckte att det var en jobbig och stressig process vilket medverkade 

till att arbetsattityden påverkades negativt. Anna kände att det var otryggt för att hon kände att 

en anställd kunde blir bestraffad om hon/han inte tog några pass. Det sista uppdraget som 

Anna hade var som nätplanerare som hon idag arbetar med fortfarande. Anställningsformen 

var tillfällig anställning som vidare bidrog till en heltidstjänst. Anna var tacksam över att ha 

ett jobb överhuvudtaget men osäkerheten fanns alltid där eftersom hon var orolig att 

uppdraget skulle ta slut någon gång. Arbetsprestationen var densamma men när det började 
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närma sig slutet av sex månadsperioden så uppkom den inre stressen. Anna uppgav att hon 

under arbetets gång fick positiv feedback men hon visste inte riktigt om jobbet skulle bli 

förlängt eller bli anställd av kunden. Hon behövde veta om hon var tvungen att söka ett nytt 

jobb.  

 

”Otrygghet är när en människa inte vet vad som kommer hända i framtiden, om en människa 

är kvar eller inte..” (Annas Intervju) 

 

Anders första uppdrag via bemanningsföretaget var som gjutare. Han skulle provanställas i 

två veckor först och därefter skulle det förlängas tre månader i taget av totalt sex månader. 

Den tillfälliga anställningen fick Anders att känna sig osäker av den orsaken att han kunde bli 

uppsagd och tvungen att lämna sitt uppdrag. Anders påpekade att han ser en fastanställning 

som en trygghet eftersom de inte kan göra sig av med en fastställd hur som helst. Påverkan av 

den osäkra anställningen bidrog till att Anders inte arbetade i snabbare takt som han gjorde 

tidigare under samma uppdrag. Han kände att han ”hängde löst” under en anställning via 

bemanningsföretag och var stressad att förlora jobbet. Anders påpekade att osäkerheten att 

förlora jobbet fick honom att känna sig mindre värd som människa. Anders andra uppdrag 

som gjutare fast hos en ny kund fick honom att känna en aning säkrare eftersom uppdraget var 

fastställt till sex månader. Men osäkerheten fanns där eftersom han kunde bli uppsagd ändå. 

Men om så var fallet så skulle han kompenseras med en viss summa. Anders bestämde sig att 

inte förlänga sitt kontrakt efter sex månader. Under sitt sista uppdrag som CNC-operatör så 

uppstod en bättre relation till kontaktpersonen hos det nya bemanningsföretaget, enligt 

Anders. Efter att sex månaders period hade gått så fick Anders en tillsvidareanställning men 

han var fortfarande orolig för att bli uppsagd. Om avtalet mellan bemanningsföretaget och 

kund skulle bryta så skulle de anställda via bemanningsföretagen ”ryka” ut först. Olämpliga 

kommentarer av personal i företaget kunde sägas om inhyrda via bemanningsföretag, 

berättade Anders. Detta gjorde att han blev arg och hans arbetsprestation förändrades vilket 

ledde till att han slutade göra de extra uppgifterna som han brukade göra. 

 

”En anställning via ett bemanningsföretag genererade ingen trygghet vare sig om det var en 

tillfällig anställning eller tillsvidare..” (Anders Intervju) 

 

Sofie arbetade som löneadministratör och var anställd under en sexmånaders period. Sofie 

påverkades inte så mycket hälsomässigt eftersom anledningen till att arbeta var meriten. Den 

tillfälliga anställningen hade inte en så stor påverkan på henne. Hon trivdes på arbetsplatsen 

och hennes arbetsattityd förändrades inte.  

 

Rickards pågående uppdrag som montör är under en anställning på sex månader, varav tre 

månader har slutförts. Rickard påpekar att det inte är optimalt att arbeta hos kunden under en 

lång period eftersom arbetet är väldigt ansträngande. En tillfällig anställning har både för- och 

nackdelar för Rickard. Det är positivt att han vet när anställningen är slut för att ha ett tillfälle 

att söka nytt jobb, men å andra sidan påpekar han att han gärna vill ha ett jobb med stabilitet. 

Det bidrog också till att hans arbetsattityd förändrades negativt eftersom han inte visste om 

han skall vara kvar eller inte. Utan istället försöker han arbeta tills månaderna är slut. Han kan 

känna en viss osäkerhet både från bemanningsföretagets och kundens sida av den orsaken att 

de kan komma en dag och säga att han inte behövdes längre. Hans fokus och kvalité på 

arbetsuppgifterna ligger inte på topp just för att han inte visste om han skulle vara kvar nästa 

dag.  
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”Trygghet är att ha stöd av någon typ av fackförbund samt få den lönen man blir utlovad att 

få. Att få veta hur jobbet ser ut i framtiden..” (Rickards Intervju) 

 

Davids arbete som logistikhanterare med truckkörning var först en tillfällig anställning på sex 

månader som vidare blev en långtidsanställning som han fortfarande arbetar med idag. Av ren 

erfarenhet, genom tidigare arbeten via bemanningsföretag, så tyckte David att de han arbetar 

hos nu var det bästa. Han var inte speciellt orolig för den tillfälliga anställningen eftersom de 

hade nämnt att han skulle få reda på om han skulle bli uppsagd i god tid. I det fallet skulle han 

ta tillfället i akt och söka nytt jobb. Men i takt med att han hade koll på produktionen i 

företaget så visste han att det gick bra för företaget, vilket innebar en säkerhet för honom. 

Arbetsattityden var oförändrad men det var mer tankegångar som gick i huvudet om hans 

arbetsgivare var nöjd med honom eller inte.  

 

Den sista intervjupersonen Klara hade ett uppdrag som receptionist hos olika kundföretag via 

bemanningsföretag. Klaras beskrivning om jobbet och den tillsvidareanställningen var att det 

var väldigt jobbigt. Hon visste inte riktigt om hon skulle arbeta nästa dag eller inte. Hon hade 

inget specifikt schema att följa utan de ringde henne eller skickade ett mejl när de behövde 

henne. Hon berättade att hon fick betalt när hon satt hemma men hon var ändå tvungen att 

sitta i beredskap ifall de ringde en timme innan. Det ansågs som en stressig faktor eftersom 

hon inte kunde planera något under dagarna, även om halva dagen kunde gå. Ibland kunde det 

vara så att hon var tvungen att skaffa effektiva färdmedel för att hinna komma fram i tid. Det 

påverkade hennes arbetsattityd negativt och det kunde synas i arbetet, förklarade Klara. 

 

4.3 Sociala trygghetsaspekter i praktiken 

 

De sociala trygghetsaspekterna som det frågades om var bland annat om det fanns någon 

social delaktighet från bemanningsföretagets eller kundens sida. Det frågades också om 

tillhörighet och samhörighet med de olika företagen.  

 

Under alla tre uppdrag som Anna hade haft så kände hon ingen social delaktighet hos varken 

bemanningsföretaget eller kunden. Det första uppdragen var hon delaktig under fika pauser, 

men det var bara för att hon var fysiskt där. Den enda delaktigheten hon kände var att hon 

blev inbjuden på after work under sitt sista uppdrag och hade tillgång till likadana privilegier 

som de andra. I helhet så kände Anna sig som den ”inhyrda” under alla uppdrag, fram tills att 

hon blev anställd av det tredje kundföretaget.  

 

Anders påpekade att han kände en social delaktighet hos kunden men inte 

bemanningsföretaget, under första uppdraget som gjutare. Han hade en stor social relation och 

kände inte alls sig som den ”inhyrda”. Han fick även medverka på personalfester och 

företagsaktiviteter, de fick honom att känna sig som en av dem. Samma känsla hade Anders 

hos det andra kundföretaget då han uppskattades av sina medarbetare och en stor relation 

växte mellan dem. Han upplevde ett tillhörande hos kunden till skillnad från 

bemanningsföretaget. Det sista uppdraget som CNC-operatör uppfattade han också en större 

social delaktighet från kundens sida även om olämpliga kommentarer kunde uppstå. Under 

alla tre uppdragen så var Anders social delaktig och upplevde en samhörighet från 

kundföretagens sida.  

 

Sofie upplevde en social delaktighet hos kunden när hon arbetade som löneadministratör. Hon 

berättade att personalen var fantastiska och hon upplevde aldrig att hon var den ”inhyrda”. En 
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annan speciell handling som de hade gjort för henne var att de gjorde en avslutningslunch när 

hon skulle sluta. Detta hade inte tidigare gjort av en anställd via bemanningsföretag.  

 

Rickard påpekade att under sina hittills tre månaders arbete som montör upplevde han en 

delaktighet från kunden och han blev inbjuden på after work hos kunden, men inte hos 

bemanningsföretaget. En känsla av att vara den ”inhyrda” fanns alltid där.  

 

David påpekade att han kände en delaktighet från kundens sida eftersom han var i daglig 

kontakt med dem. Han hade möjligheten att kontakta bemanningsföretaget om specifika 

frågor. Han uppfattade att han var en av personalen hos kunden men kunde uppleva att de 

”inhyrda” fick göra de tuffare uppgifterna. Både bemanningsföretaget och kunden anordnade 

after works och dessutom så kompenserade bemanningsföretaget med en egen after work för 

de som inte kunde komma på de tidigare.  

 

Klara som arbetade som receptionist upplevde att hon var den ”inhyrda” hela tiden. Ibland 

kände hon en delaktighet om vissa företag ville vara sociala. Hon kunde uppleva en social 

samhörighet om det gjorde något gemensamt under jobbet men annars inte. Den ända 

delaktigheten hon kände från bemanningsföretagets sida var att hon kunde kontakta dem om 

något ”klaffade” med någon på arbetsplatsen. 

 

4.4 Ekonomiska trygghetsaspekter i praktiken 

 

Ekonomiska trygghetsaspekter under intervjuerna innefattade löner, förmåner och 

arbetsvillkor.  

 

Under Annas uppdrag inom kundtjänst så berättade hon att de ”inhyrda” inte fick ta del av 

några förmåner, gå på gym pass eller personalfester. Hon blev inbjuden på julfika av 

bemanningsföretaget en gång där hon inte närvarade. Arbetsvillkoren från 

bemanningsföretaget var rättvisa på det sätt att de var lika för alla, men eftersom det uppstod 

en slags favorisering, så innebar det att vissa fick fler pass än andra. Timlönen var rättvis 

eftersom den utgick efter ålder enligt kollektivavtal. Arbetet var ekonomiskt tillfredställande 

fast det var orättvist att vissa fick fler pass som också bidrog till högre löner. Arbetsvillkoren 

för lagerarbetet tyckte Anna var rättvist för att hon varken hade utbildning eller kompetens 

inom området samt att de finansierade truckkortet. Lönen var densamma som de andra 

fastanställda på företaget. Det sista uppdraget som nätplanerare omfattade en lön där ingen 

oro uppkom men hon fick inte den lön hon önskade. Lönen var en viktig faktor eftersom den 

täckte den största delen av tryggheten. 

 

”Det är viktigt att kunna täcka sina utgifter inom sin privatekonomi..” (Annas Intervju) 

 

Som tillfälligt anställd så uppgav hon att hon fick rättvisa arbetsvillkor men de skiljde sig 

ifrån de fastanställda. De fastanställda hade förmåner som arbetstidsförkortning. De 

fastanställda kunde gå en timme tidigare men en sådan möjlighet hade hon inte. En annan 

skillnad var att när hon under sin sex månaders period var ledig under julen så fick hon ingen 

lön, medan de fastanställda fick lön när de var lediga. I detta fall tyckte hon det var orättvist.  

 

Anders ekonomiska behov var att kunna betala hyra, räkningar och framför allt leva som en 

normal individ. Under sitt första uppdrag tyckte Anders att de ekonomiska behoven 
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tillfredställdes men samtidigt ansåg han att det var dåligt betalt för de arbetsuppgifterna som 

utfördes.  

 

”Det var viktigt att få rätt betalt för den typ av arbete som utförs..” (Anders Intervju) 

 

Arbetet var fysiskt slitsamt och lönen var betydligt mindre än de fastanställda som 

genomförde samma typ av arbete. Anders hade ett kollektivavtal. Andra uppdraget som 

gjutare hos en annan kund men via samma bemanningsföretag, var lönen lägre än tidigare. 

Men i det fallet så kunde han tjäna upp till 1000 kronor mer än en fastanställd på företaget. 

Sista uppdraget som CNC-operatör så var lönen lägre än andra företag i samma bransch. 

Lönen var lagom för att täcka de ekonomiska behoven. Han fick ett kollektivavtal, och 

anledningen till att han accepterade lönen var möjligheten att anställningen kunde leda till en 

fastanställning i framtiden. Han hade rätt till semester med mera men hade inte tillgång till 

några extra förmåner. Dock hade han ungefärlig lön som de andra fastanställda hos 

kundföretaget.  

 

Sofie som arbetade som löneadministratör hade inte så stora ekonomiska behov eftersom 

hennes utgifter inte var höga. Något som Sofie inte tyckte om var när hon arbetade effektivt, 

så innebar det att hon fick sluta tidigare som bidrog till lägre lön. Hon fick inte ta del av några 

förmåner förutom att närvara vid julbord och after works. Hon fick inte ta del av varken 

förmåner eller lika arbetsvillkor som de fastanställda.  

 

Rickards arbete som montör kunde tillfredsställa hans ekonomiska behov kortsiktigt men inte 

långsiktigt. Hans långsikta behov bestod bland annat av kostnader för hyra, bil och bensin. Av 

den orsaken att han hade en tillfällig anställning så hade han inte tillfälle göra några stora köp. 

Arbetsvillkoren ansåg han var rättvisa förutom att efter sommaren var det nästan omöjligt att 

ta ledigt på grund av det höga trycket på arbetet. Han var tvungen att ta ut sina ledighetsdagar 

innan eller under sommaren. De fastanställda hade tillgång till bonusar och de som var 

”inhyrda” fick oftast arbete vid de tuffare stationerna berättade Rickard. Rickard hade tillgång 

till friskvårdsbidrag och ett login till bemanningsföretagets egna hemsida om han vill utöka 

sina kunskaper och kompetenser.  

 

David som arbetade som logistikhanterare talade om att han ville tjäna mycket pengar 

eftersom hans ekonomiska behov bestod av familj, hyra och lån. Han påpekade att en 

fastanställning skulle bidra med en ekonomisk trygghet. Arbetsvillkoren jämnade ut sig 

mellan anställda via bemanningsföretag och fastanställda.  

 

Klaras ekonomiska behov täcktes inte av den lön hon fick med sitt arbete som receptionist. 

Hon var i behov av att betala hyra och andra utgifter. Arbetsvillkoren tyckte inte Klara var 

rättvisa alls. 

 

”För det jobbet jag gjorde, så var det inte värt det..” (Klaras Intervju) 

 

Det förväntades mer av henne än vad hon kunde leva upp till och hon fick lägre löner än de 

fastanställda. Det gjorde att hon tappade motivationen. De förmåner Klara fick ta del av var 

friskvårdsbidrag. 
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4.5 Sammanfattning av intervjuerna 

 

Samtliga intervjupersoner har haft tio uppdrag sammanlagt via olika bemanningsföretag. 

Anledningar till ansökningarna och accepterandet av ett jobb var de olika 

trygghetsaspekterna. Majoriteten sökte ett jobb på grund av den ekonomiska 

trygghetsaspekten. Det fanns likheter utav deras resonemang kring intervjuerna, där 

individerna uppskattade mer information om tjänsten samt ett visat intresse utav rekryteraren. 

Det var kunderna som stod för introduktionerna till arbetsuppgifterna. Olikheter kunde 

identifieras i rekryteraren/kontaktpersonens kommunikationsvägar under anställning. Anna, 

Sofie, Klara var med om personliga möten medan Anders och David hade mestadels kontakt 

via telefonsamtal. Sofie och Klara hade även mejl kontakt med sin kontaktperson. De likheter 

som uppkom mellan de intervjuade var att de upplevde en osäkerhet att arbeta via 

bemanningsföretag. I vissa fall, med Anna, Anders, Rickard och Klara visste de inte riktigt 

om deras position var hotad eller inte, eller när de skulle få avsluta sitt uppdrag. Majoriteten 

av individerna valde att arbeta via bemanningsföretag för att de var i behov av jobb, medan 

Sofie tog arbetet på grund av meriten. Den sociala delaktigheten var mestadels från kundens 

sida berättade de flesta intervjupersonerna och få förklarade att de kände en liten eller ingen 

social delaktighet från parterna. Den sociala delaktigheten kunde vara att den anställde via 

bemanningsföretaget kunde känna sig som en av personalen och inte den ”inhyrda”. De 

ekonomiska behoven som skulle tillfredställas var bland annat att betala hyror och räkningar 

samt tillfredsställa familjens behov. Största delen av intervjupersonernas berättelser påstod att 

de låga lönerna inte kunde eller knappt kunde tillfredsställa dessa behov. I vissa fall var 

arbetsvillkoren och förmånerna likadana som de fastanställda men de flesta fallen kunde de 

skiljas åt, exempelvis med förmåner och personalfester. Majoriteten av de sex personerna 

tyckte att det var en otrygghet att arbeta via bemanningsföretag. Anledningar var att de inte 

visste hur framtiden såg ut, om de var kvar eller inte nästa dag. Andra anledningar kunde vara 

de låga lönerna och de annorlunda arbetsvillkoren som skiljde sig från en fast anställning. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt kommer analysering att ske av det empiriska materialet i samband med den 

teoretiska referensramen. Avslutningsvis kommer en sista analysering i form av en 

sammanfattning av en ny modell, där det återges i stora drag vad som stämmer med modellen 

i den teoretiska referensramen och vad som står i den empiriska materialinsamlingen, som 

inte modellen påvisade. 

 

5.1 Rekryteringsprocesser och behov 

 

Breaugh och Starke (2000) beskriver i sin modell en rekryteringsprocess för att organisationer 

ska rekrytera rätt person till rätt position. Lindelöw-Danielsson (2003) har gjort en liknande 

tolkning i jämförelse till Breaugh och Starke (2000). Rekryteringsprocessen börjar med att 

etablera målen(Breaugh & Starke 2000), och behovet av att rekrytera en individ för att sedan 

utföra en kravprofil, befattningsbeskrivning, annonsformulering och medieval (Lindelöw-

Danielsson 2003). Nästa steg inom rekryteringsprocessen är utförandet av aktiviteter så som 

annonsering, mottagning av ansökningar, grovgallring, intervjuer, urval, ytterligare 

bedömningar, referenstagning, sluturval, förhandling och avtal (Lindelöw-Danielsson 2003). 

Breaugh och Starke (2000) menar att innan de verkliga aktiviteterna utförs krävs det en 

förståelse över hur aktiviteterna genererar ett visst resultat. De skriver även att vikten bör 

läggas på språket som används när budskapet kommuniceras ut samt meddelanden. Budskapet 

behöver vara trovärdigt och lockande. Lindelöw-Danielsson (2003) beskriver de sista 

aktiviteterna som utförs när organisationen väl hittat en kandidat vilka är introduktion till 

organisationen och arbetsuppgifterna, stöd eller coachning samt uppföljning. 

 

Som helhetsdrag av rekryteringsprocessen som individerna beskrev genom intervjuerna var 

att de hittade en annons eller rekommenderades av andra parter. Anledningarna till att dessa 

tjänster söktes kunde innefattas av de olika trygghetsaspekterna. Annas uppdrag som 

lagerarbetare var i behov av pengar och under hennes sista uppdrag som nätplanerare var det 

de sociala kontakterna som var det behovet hon ville fylla. För Anders, Rickard, David och 

Klara så var de den ekonomiska trygghetsaspekten som spelade en stor roll. Sofie accepterade 

jobbet för meriten. Under sju av tio uppdrag så var det den ekonomiska trygghetsaspekten 

som var anledningen till att de sökte ett visst jobb. De andra tre av tio var både den sociala 

trygghetsaspekten och psykologiska trygghetsaspekten, som innefattade att skaffa kontakter, 

meriter och trivsel. De olika behoven som de flesta intervjupersonerna ansökte för att kunna 

tillgodose under sina uppdrag var sammanhang som inte beskrivs i stor utsträckning i den 

teoretiska referensramen. Dessa behov kom tidigt in i rekryteringsprocessen vilket praktiken i 

det empiriska materialet visade på.    

 

I Breaugh och Starkes (2000) studie beskrivs rekryterarens roll som en central roll i 

rekryteringsprocessen och dennes beteende och attityd har sin inverkan på processen. Det 

finns större förväntningar och sannolikheter att en sökande accepterar ett erbjudande ifall 

rekryteraren visar viljan att tilldela information samt visar intresset för kandidaten (Breaugh 

& Starke 2000). Individens inställning kan även påverkas av något annat som inte är den 

förstahandsinformation som tilldelas individen vid arbetssökandet. Individen kan på egen 

hand söka information om en arbetsgivare som t.ex. är webb-baserade och effekten beror på 

den upplevda trovärdigheten. Tillit har även kopplats till den information som presenteras 

beroende på om presenterar positiva och negativa egenskaper hos ett jobb eller informationen 
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presenteras som avser för den position som ska fyllas. Om informationen sträcker sig från 

olika källor har det tenderat till en fördelning i trovärdigheten (Breaugh 2013).  

 

Baserat på de intervjuades berättelser stämmer den teoretiska referensramen överens gällande 

tilldelning utav information och visat intresse för kandidaten av rekryteraren. De intervjuade 

uppskattade en omfattande tilldelning av information gällande deras uppdrag. Då information 

inte tilldelades så var mer utförlig information något som var att föredra till att göra de mer 

benägna till att acceptera ett erbjudande. Största delen av individerna som intervjuades kände 

sig tryggare när rekryteraren informerade om positiva och negativa aspekter utav uppdraget. 

Det skapade en större tillit till sin arbetsgivare genom att göra individerna förberedda på vad 

för scenarion som kan uppkomma under uppdraget. Tre av de intervjuade fick positiv 

information om ett företag genom andra källor vilket uppmanade individen till att söka 

tjänsten. Analyseringen av detta kan visa på att positiv information från andra källor kan öka 

en trovärdighet och göra individen blir mer benägen att söka och acceptera tjänsten. Detta 

resonemang stödjer den teoretiska referensramens resonemang. Genom att rekryteraren visade 

ett intresse till kandidaten var något som uppmärksammades vid det empiriska materialet från 

praktiken. En individ berättade under intervjun att den skulle vara mer benägen till att 

acceptera erbjudandet ifall rekryteraren var mer ”glad” och ”entusiastisk”. En annan individ 

förklarade hur rekryteraren uppmanade kandidaten till att ställa frågor och visade ingen 

tidspress där konversationen var mer ”öppen”, vilket genererade en positiv uppfattning till 

kandidaten. 

Utifrån intervjuerna förklarade mestadels av individerna att kunden stod för större delen utav 

introduktionen under de första dagarna, i vissa fall var kontaktpersonen från 

bemanningsföretaget närvarande vid dessa tillfällen utan någon aktiv inblandning. David och 

Anders var två av de intervjupersonerna som uppskattade och kände sig trygga när deras 

kontaktpersoner från bemanningsföretag var inblandade och aktiva under introduktionerna 

samt dök upp några gånger under deras uppdrag. Uppföljning utfördes av olika slag enligt de 

intervjuade, antingen genom personliga möten eller via telefonsamtal. Fyra uppföljningar av 

de totala tio uppdrag gjordes som innefattade diskussioner om trivsel, feedback och 

förbättringar från alla parter. De nämndes av majoriteten av intervjupersonerna att 

uppföljningssamtal innebar en trygghet för dem under sina uppdrag. I den teoretiska 

referensramen medföljer uppföljningssteget som en aktivitet i rekryteringsprocessen men i 

praktiken i det empiriska materialet påvisades det att det inte alltid stämmer. 

 

5.2 Psykologiska aspekter 

 

Den teoretiska referensramen påvisar vilka psykologiska faktorer som förekommer från 

arbetarens otrygghet. Följder på otrygga anställda berör deras välbefinnande och 

arbetsattityder (Wagenaar et al. 2012). Stressfaktorer som rädsla och ångest identifieras med 

otrygghet som en arbetare upplever (Bertaux & Queneau 2002). När en arbetare mår dåligt på 

arbetet så påverkas denne psykiskt och fysiskt som leder till att prestationen minskar 

(Wagenaar et al. 2012). Reaktioner på en osäker arbetsmiljö och osäkra arbetstillstånd bidrar 

till att en individ under dessa förhållanden minskar dennes livskraft och effektivitet i 

organisationen (Sverke & Hellgren 2002). Individens maktlöshet över sitt arbete innebär 

osäkerhet för framtiden (Burgard, Brand & House 2009). Enligt Magnum och Magnum 

(2007) kan effekter av en individs upplevda otrygghet och hot vara en anledning till att 

förhållanden i familjen spricker. 
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Enligt praktikens berättelser från intervjuerna talade Anna om att arbetsbelastningen varierade 

hela tiden, ibland var det lite jobb och ibland var det mycket, det bidrog till en jobbig process 

och hon blev lätt omotiverad. En annan stressig faktor som hon upplevde var att de hade en 

logg som övervakade både henne och arbetet. Andra konsekvenser som hon påverkades av i 

sitt andra uppdrag som lagerarbetare var den press arbetet hade. Hon vågade inte sjukanmäla 

sig för att det inte uppskattades. Hon blev tvungen att ta emot arbete när det ringde för att 

rädslan att förlora jobbet fanns där hela tiden. Rickard påpekade att han ville ha ett arbete med 

stabilitet och han visste inte om han skulle vara kvar eller inte med en tillfällig anställning. 

Det påverkade hans arbetsattityd till något negativt och han fokus och kvalité på 

arbetsuppgifterna var inte på topp. Klara påpekade att det var en stressig faktor att sitta i 

beredskap i väntan på arbete och var tvungen att anpassa sig till vissa tider om de ringde helt 

plötsligt. Det påverkade negativt och det kunde synas på hennes prestation. Dessa fall från 

praktiken stämmer överens med bland annat studien som Wagenaar et al. (2012) om 

arbetsattityder och dess påverkan på arbetet. Sofies uppdrag var ett av uppdragen som inte 

påverkades av den tillfälliga anställningen eftersom hennes prioritet var meriten. Hennes fall 

påvisar att praktiken inte stämmer överens med den teoretiska referensramen.  

 

Rädsla och ångest som Bertaux och Queneau (2002) nämner, är några faktorer som Anna 

upplevde under alla sina tre arbeten via bemanningsföretag. I det tredje uppdraget kände hon 

en inre stress i slutet av uppdraget eftersom de aldrig gav henne någon information om hon 

skulle fortsätta eller behövde söka nytt jobb. Anders mådde dåligt och kände sig mindre värd 

som människa, han kände dessutom att bemanningsföretaget och kundföretaget kunde 

”trampa” på en hur som helst. Rickard ville gärna ha ett jobb med stabilitet vilket ett tillfälligt 

jobb inte kan ge honom. Han kunde känna osäkerheten att det skulle komma en dag och han 

skulle bli uppsagd. Klaras tillsvidareanställning var en jobbig och orolig process eftersom hon 

inte visste om han skulle vara kvar nästa dag eller inte. I dessa fall så stämmer den teoretiska 

referensramen, att om en arbetare mår dåligt så påverkas denne hälsomässigt både psykiskt 

och fysiskt (Wagenaar et al. 2012). Sofie trivdes på jobbet och var inte orolig över sin 

tillfälliga anställning. David talade om att han visste hur läget såg ut inom produktionen och 

han var inte så orolig över sin tillfälliga anställning för att han visste att han behövdes. Dessa 

två exemplar från praktiken påvisar att de inte stämmer överens med den teoretiska 

referensramen. 

  

I de flesta fallen från praktiken så kände de en viss oro över att jobbet var tillfälligt som den 

teoretiska referensramen beskriver. Burgard, Brand och House (2009) säger att maktlöshet 

innebär att en arbetare är orolig om hur framtiden skall se ut, om denne är kvar eller inte. 

Anna var orolig att förlora sitt jobb som lagerarbetare och samtidigt var arbetsbelastningen 

hög. Anders påpekar att arbetet via bemanning innebär att han ”hängde” löst och tjänade 

mindre. De flesta av intervjupersoners berättelser stämmer i dessa fall överens med vad 

Burgard, Brand och House (2009)  säger om maktlöshet. Det som Magnum och Magnum 

(2007) beskriver om familjeförhållanden som drabbas av upplevd otrygghet syns inte i stora 

drag i vad intervjupersonerna berättar. 

 

5.3 Sociala aspekter 

  

De Witte (2005) utmärker att sociala erkännanden och delaktigheten är några av de främsta 

sociala faktorerna som innefattas i ett arbete (De Witte 2005). En anställningstrygghet 

omfattar en individs sociala rättigheter (Bertaux & Queneau 2002). De Witte (2005) anser att 

en anställning ser till att en individ kan utvecklas individuellt och socialt samt stärka sina 
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sociala kontakter på arbetsplatsen. Bemanningsföretag ser till att förbättra anställdas 

erfarenheter och skapa kontaktnät som ser till att de är attraktiva för företag på 

arbetsmarknaden (Smith & Neuwirth 2009). Scherer (2009) beskriver att otrygghet som 

tillfälligt anställda bemöter kan bidra till instabilitet i jobbmöjligheter och höga risker över en 

fortsatt tidsbegränsad anställning. Även när en arbetare pendlar under olika omständigheter 

som inom olika organisationer eller arbeten, så uppkommer en frustration om vem arbetaren 

tillhör (De Cuyper & De Witte 2010). Nollen (1996) säger i sin studie att företag brukar vilja 

ha bemanningsföretagens hjälp när de vill fylla luckor av anställda som är borta under en viss 

period. De som arbetar tillfälligt hos företagen arbetar så länge företagen behöver dem 

(Nollen 1996).  

 

I de praktiska fallen, från de kvalitativa intervjuerna, så är det lite blandade åsikter från 

personerna angående social delaktighet och samhörighet. Utgår vi från det första uppdraget 

med Anna så påpekades det att ingen social delaktighet fanns och att hon var med på 

kontorsfika en gång enbart för att hon var där. ”De inhyrda fick inte ta del av några förmåner 

eller gå på några gym pass och personalfester, det var ingen som sa att de var välkomna” sade 

Anna om uppdraget inom kundtjänst. Hon påpekade att hon inte kände någon delaktighet hos 

de flesta bemanningsföretagen av dem och gav ett snabbt svar att hon kände sig som den 

”inhyrda” och inte tillhörde någon specifik part. Under Rickards uppdrag upplevde han att 

känslan att han var ”inhyrd” alltid fanns där. Pendlande under olika arbetssituationer och 

organisationer som De Cuyper och De Witte (2010) beskrev, tillpassar in i Annas förhållande 

om tillhörigheten, det vill säga att framstå som en ”inhyrd” och inte veta vem hon tillhör. 

Nollens (1996) skriver i sin studie passar också in i Klaras berättelse om sitt uppdrag som 

receptionist. Hon pendlade också mellan olika arbetssituationer som bidrog till att hon kände 

att hon var anställd under en viss period så länge företaget behövde henne. De Witte (2005) 

beskrivning om vilka sociala möjligheter en anställning gör för en individ gick de flesta av 

intervjupersonerna miste om på grund av den tillfälliga anställningen. Dessa fall från 

praktiken stämmer överens med den teoretiska referensramen. 

 

Ur Anders berättelser framhävdes att han kände en social delaktighet och utvecklades hos 

kunden mer än hos bemanningsföretaget. Han kände sig inte som den ”inhyrda” utan fick 

delta i personalfester och aktiviteter hos kunden till skillnad från bemanningsföretaget. David 

befann sig i en liknande situation och kände en samhörighet från kundens sida. I detta fall så 

stämmer det överens med den teoretiska referensramen, om att ett jobb bidrar till att arbetaren 

utvecklas socialt och stärker de sociala kontakterna på arbetet (De Witte 2005), vilket Anders 

gjorde i detta fall.  

 

Sofie nämner också att en social delaktighet framstod mer hos kunden hon arbetade hos. 

Utifrån praktikens fall, med hänsyn till intervjuerna, visas att majoriteten av den sociala 

delaktigheten ligger mest hos kunder som de anställda arbetar hos. I det första fallet med 

Anna så kände den anställde sig som den ”inhyrda” medan Anders framstod som en av 

företaget och kunde utvecklas hos kunden. Praktikens tolkning ur intervjuarnas berättelser är 

att de närvarade mer i aktiviteter och fester hos kunderna än hos bemanningsföretagen. De 

Cuyper och De Witte (2010) beskriver i sin studie om frustration om tillhörigheten, vilket 

både Anders, Sofie och David inte upplevde under de flesta av uppdragen. I deras fall stämde 

de inte med den teoretiska referensramen i detta sammanhang.  
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5.4 Ekonomiska aspekter 

 

Green och Leeves (2013) nämner i sin studie att ekonomin är ett stöd för en arbetare för att 

först och främst kunna tillgodose sina egna ekonomiska behov men också kunna tillfredsställa 

familjens behov med ekonomin. Låga löner och att pendla mellan sysselsättning och 

arbetslöshet bidrar till en svårighet för en arbetare att uppnå dessa ekonomiska krav som ställs 

(Green & Leeves 2013). Andra konsekvenser bland de ekonomiska arbetsvillkoren enligt 

studien som Nollen (1996) beskriver är de färre förmåner en arbetare får via 

bemanningsföretag.  

 

Vidare beskrivs det i den teoretiska referensramen att längden av ett uppdrag via 

bemanningsföretag kan variera mellan dagar och månader utan att garantera en bestående 

position (Smith & Neuwrith 2009). Smith and Neuwrith (2009) menar att lönen för dessa 

uppdrag kan förändras och vara lägre, även om det handlar om samma slags arbetsuppgifter 

som de med fastanställning. Majoriteten av intervjupersonerna var ense om att anställning via 

bemanningsföretag innebar lägre löner i förhållande till fastanställda. Att få lägre löner än de 

fastanställda var ett av de bekymmer som intervjupersonerna berättade. Låga lönevillkor för 

anställning via bemanningsföretag än fastanställning tar även Nollen (1996) upp sin studie. I 

praktiken fick Anna inte betalt under röda dagar i december när hon var ledig, även om hon 

var anställd under en sexmånaders period. I det sammanhanget så fick fastanställda hos 

kunden lön under de lediga dagarna, vilket hon ansåg var orättvist. Anna berättade också om 

att lönen var en viktig faktor som innebar en ekonomisk trygghet. Sofie hade en tendens att 

arbete effektivt som löneadministratör och det bidrog till att hon kunde sluta tidigare när hon 

var klar, men även att hon fick lägre lön för arbetstimmarna. Rickard påpekade att de 

fastanställda hade tillgång till bonusar och fick oftast de tuffare uppgifterna. David pratade 

om att en fastanställning innebar en ekonomisk trygghet. Klaras arbete som receptionist 

tillfredsställde inte hennes ekonomiska behov med den låga lönen hon hade. ”För det jobbet 

hon hade, var det inte värt det”, berättade Klara. Dessa situationer visar på att praktiken 

stämmer med vad den teoretiska referensramen beskriver om låga lönevillkor via 

bemanningsföretag i jämförelse med fast anställning. Ett annat fall som Anders befann sig i 

var att han kunde få en högre lön än en fastanställd hos andra kunden för arbetet som gjutare, 

men lönen i sig var lägre i jämförelse med hos första kunden, även om det innefattade samma 

arbetsuppgifter. I detta sammanhang så visar praktiken på något som inte tas upp i den 

teoretiska referensramen om ekonomiska aspekter, utan den teoretiska referensramen 

fokuserar mestadels på faktorer som påverkar tillfälligt anställda än fastanställda, och detta 

var ett fall som avvek.  

 

De ekonomiska behoven kan variera från individ till individ beroende på vad för slags utgifter 

en person har och hur stor familj denne befinner sig i. 

Majoriteten hade familj och behövde tillfredsställa sina ekonomiska behov vilket var att 

betala hyra, räkningar samt andra utgifter. Intervjupersonernas förhållanden stämmer överens 

med Green och Leeves (2013) studie att en arbetare behöver ekonomin för att kunna 

tillgodose sina egna och familjens behov. 

 

”De har inte samma förmåner och löner via bemanningsföretag” berättade Sofie som 

påpekade anledningen till att hon inte ville arbeta via bemanningsföretag igen. Hon nämnde 

också, som de flesta respondenterna, att de inte hade tillgång till vissa förmåner och 

arbetsvillkor som exempelvis friskvård, som de fastanställda hade. De som hade tillgång till 

friskvård av intervjupersonerna var David, Rickard och Klara under sina uppdrag. I deras fall 

så hade de tillgång till vissa förmåner som de fastanställda. De flesta berättelserna från 
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praktiken gick ihop med den teoretiska referensramen gällande tillgång till förmåner och 

arbetsvillkor som anställda via bemanningsföretag ofta inte har tillgång till samt skiljer sig 

från de fastanställda. Några av dessa sammanhang stämmer inte överens med den teoretiska 

referensramen rådande förmåner som fastanställda har. 

 

 

5.5 Analys av sammanfattande modell 

 

Baserat på analyseringen av den teoretiska referensramens sammanfattande modell och den 

empiriska insamlingen så framkommer det att modellen har ändras. Fler kopplingar har 

kunnat göras mellan rekryteringsprocessen och dess påverkan av arbetstryggheten. 

Analyseringen av intervjuerna påvisar att alla de tre berörda aspekterna, psykologiska, sociala 

och ekonomiska påverkar individens val av arbete, när kandidaten läser arbetsannonsen. 

Bergström (1998) påpekar systemet som skall uppfylla behoven av båda parter. Bergström 

menar att beroende på vad för behov och anledningar en kandidat har, så väljer den potentiella 

kandidaten att söka ett jobb för att tillfredsställa sina förväntningar (Bergström 1998). Detta 

sammanhang beskrivs inte så utförligt utifrån den teoretiska referensramen. Genom den 

empiriska materialinsamlingen har det kunnat förklaras utförligare vilka trygghetsaspekter 

som påverkas när individer söker arbete. Genom de kvalitativa intervjuerna har det 

framkommit att det upplevs vara tryggt om informationen om de positiva och negativa 

aspekterna i arbetsuppgifterna tilldelas i de första intervjuerna i rekryteringsprocessen. 

Breaugh och Starke (2000) skriver att det finns en större chans att individen accepterar ett 

jobb om rekryteraren visar intresse och tilldelar betydelsefull information till den sökande 

(Breaugh & Starke 2000). Viljan av att arbeta och prestera hör till den psykologiska 

trygghetsaspekten. Ployhart (2006) menar att en individ lockas till att arbeta och vara en 

medlem av en organisation som har ett bra rykte (Ployhart 2006). Detta belyses inte i samma 

omfattning av den empiriska materialinsamlingen. Utifrån den tilldelade informationen 

genom intervjuerna framkommer olika anledningar till att lockas eller söka en tjänst. I en 

större del fall har individerna varit i behov till att söka vilken tjänst som än är tillgänglig för 

att täcka sina ekonomiska behov. I de andra fallen har det framkommit val baserade på 

psykologiska aspekter, där de individuella behoven av att utöka sin kunskap och meriter har 

varit av betydelse till att söka och acceptera tjänsten. 

 

Kring introduktionssteget av rekryteringsprocessen sluts bland annat avtal och en presentation 

av organisationen och arbetsuppgifterna. Rekryterarens roll och beteende har inverkan på den 

potentiella kandidaten, av att till exempel att acceptera ett erbjudande (Breaugh & Starke 

2000). Vid förhandlingarna och undertecknande av avtal framkom det att 

anställningsformerna i större utsträckning omfattades av tillfälliga anställningar. Detta hade 

en inverkan på individernas välmående i form av rädsla av att uppdraget upphör, vilket hör till 

den psykologiska aspekten. Utifrån den empiriska materialinsamlingen framkom att vissa 

egna behov var grunden till att acceptera ett erbjudande oavsett av rekryterarens roll och 

beteende. Men genom intervjuerna visade sig att under andra omständigheter skulle 

individerna uppskatta om rekryteraren visade mer engagemang för den potentiella kandidaten. 

Det skulle även uppskattas om rekryteraren eller bemanningsföretaget var mer delaktiga utav 

introduktionen av arbetstuppgifterna och organisationen individerna skulle jobba hos, samt 

uppskattning av stöd för individen. Det framkom även att det var kundföretagen som stod för 

introduktionen i sin helhet framför bemanningsföretagen. Det påverkar individens trygghet i 

form av trivsel och sociala delaktighet i organisationen. Dessa resonemang är något som 

beskrivs utav den teoretiska referensramen utan någon koppling till trygghetsaspekterna. 
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Genom den empiriska materialinsamlingen har det kunnat tydliggöras. I det empiriska 

materialet framkom olika typer av uppföljningar och stöd, men det framstod genom 

intervjuerna att bemanningsföretagen gav antingen inte tillräcklig eller ingen form av stöd för 

att individen skall känna sig trygg. Dessa aktiviteter finns i rekryteringsprocessen men inte i 

samma bemärkelse som individer upplever det i empirin. 

 

När introduktionssteget påbörjas så har kandidaten påbörjat sin tjänst vilket innebär att alla de 

tre trygghetsaspekterna har sin inverkan på arbetstryggheten samtidigt. De framkommer i 

form av exempelvis trivsel, arbetsmiljö och löner. Utifrån individernas berättelser av deras 

upplevda arbetstrygghet, när de väl påbörjat sin tjänst, stämmer dessa förklaringar överens 

med den teoretiska referensramens förklaring utav aspekternas inverkan. Den markanta 

skillnaden mellan den teoretiska referensramens resonemang och den empiriska 

materialinsamlingens, är att empirin tydliggör trygghetsaspekternas inverkan redan i de tidiga 

stegen av rekryteringsprocessen. Med det menas stegen innan den potentiella kandidaten 

påbörjat sin tjänst. Vidare presenterar vi en ny figur som visar de analyserade kopplingarna av 

rekryteringsprocessens påverkan av arbetstryggheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Utökad koppling av rekryteringsprocessens påverkan av arbetstryggheten  
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Rekryteringsprocessen presenteras i de orangea rutorna som reflekterar de steg som processen 

baseras på. Utifrån analyseringen av kopplingarna mellan arbetstrygghetsaspekterna och de 

olika stegen i rekryteringsprocessen framgår ovan vilka aspekter som har inverkan i vilket 

steg. Vid annonseringen läser individen vad för typ av kandidat organisationen vill rekrytera. 

Utifrån den tilldelade informationen bestämmer sig individen att söka eller inte, baserat på de 

psykologiska behoven, som kan vara personliga mål, ekonomiska behoven och de sociala 

behoven.  När individen väl blir vald till intervju och deltar i denna kan detta ha en inverkan 

på den psykologiska aspekten av arbetstryggheten. Genom den tilldelade information som 

rekryteraren tilldelar den potentiella kandidaten kan rekryteraren ge den potentiella 

kandidaten realistisk information som kan generera större trygghet för kandidaten. Även om 

rekryteraren inte tilldelar realistisk information till kandidaten, vilket kan generera otrygghet, 

kan kandidaten välja att acceptera erbjudandet baserat på andra behov kandidaten har. Ett 

exempel kan vara att den potentiella kandidaten har ett stort behov av att tillfredsställa sina 

ekonomiska behov och är beredd att acceptera arbetserbjudandet oavsett informationstyp. De 

psykologiska- och sociala faktorerna fortsätter att ha inverkan på individens arbetstrygghet 

när de påbörjat sin tjänst. Genom den tid de spenderar på arbetsplatsen genererar detta i att 

individens mål och förutsättningar antingen uppfylls eller ej, samtidigt som individen 

utvecklas olika typer av relationer. Dessa faktorer kan ha positiv och negativ inverkan på 

individens arbetstrygghet. 
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6 Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer det att framföras en slutdiskussion över syftet och forskningsfrågan, 

huruvida de har besvarats utifrån studien. 

 

6.1 Hur tryggt är det att vara anställd via bemanningsföretag? 

 

Syftet med studien var att studera arbetstryggheten av anställda via bemanningsföretag. 

Forskningsfrågan som ställdes för att besvara syftet var ” Hur upplever anställda via 

bemanningsföretag arbetstryggheten?”. Detta är någon som vi anser ha fått svar på. Då hela 

studien baserades på att studera arbetstryggheten av de anställda via bemanningsföretag ser vi 

syftet som fullbordat. Vi har även fått svar på forskningsfrågan, där vi med hjälp av de 

kvalitativa intervjuerna kunnat ta reda på hur anställda via bemanningsföretag upplever 

arbetstryggheten. I stort drag ser de intervjuade individerna till en otrygghet av att vara 

anställda via bemanningsföretag med anledning till att de känner osäkerhet över att ha kvar 

sitt jobb. De uppskattar istället en stabil anställning. Oron präglas bland de anställda, inom 

den psykologiska aspekten, över att förlora sina jobb eller osäkerheten när det kommer att 

ske. De sociala aspekterna uppfylls genom att de anställda får relationskontakter med 

anställda från kundföretag, även detta tenderar att ta sitt slut när de anställdas uppdrag upphör. 

Ekonomiska behoven tillfredsställs baserat på den grundliga privata ekonomin de anställda 

har. Dock förekommer situationer där de anställda via bemanningsföretag får lägre lön än 

fastanställda alternativt sämre förmåner. Vissa trygghetsaspekter kändes någorlunda 

tillfredsställande på kort sikt dock inte på lång sikt. Enligt de intervjuade individerna höll inte 

trygghetsaspekterna måttet under deras anställningar över de behov de hade. 

 

Som en stor slutsats kan vi konstatera att det förekommer otrygghet genom att vara anställd 

via bemanningsföretag. 
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7 Bidrag & Förslag 
 

I detta slutliga avsnitt kommer en beskrivning utav de teoretiska och praktiska bidrag att 

presenteras utifrån de slutsatser som har kunnat dras, baserat på analysen. Förslag kommer 

även att redovisas rent praktiskt till förbättringar som vi märkt kunnat öka individers 

arbetstrygghet som är anställda via bemanningsföretag. Som ett avslut kommer det att 

presenteras förslag till fortsatt forskning utifrån det som ansågs fattas i denna studie. 

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

 

Baserat på den teoretiska referensramen utformades en sammanfattande modell av 

rekryteringsprocessens påverkan av arbetstryggheten. Denna modell har under den empiriska 

materialinsamlingen analyserats. Utifrån den information som framkom av tidigare anställda 

via bemanningsföretagen har vissa nya kopplingar gjorts som utökat förståelsen av vilka 

trygghetsaspekter som påverkas under rekryteringsprocessen. Vårt teoretiska bidrag baseras 

på den utökade informationen om studieämnena, utöver det som presenteras av den teoretiska 

referensramen. Den empiriska materialinsamlingen har visat på tydligare förklaringar av 

trygghetsaspekternas inverkan redan i de tidigare stegen av rekryteringsprocessen, då 

individen inte accepterat ett arbetserbjudande än. Något som den teoretiska referensramen inte 

tar upp så omfattande. 

7.2 Praktiskt bidrag 
 

Eftersom de anställdas trygghet är individuell är det svårare att ge råd till dem, däremot riktar 

vi våra råd till bemanningsföretagen utifrån våra erfarenheter av denna studie. Rekryterarna 

bör tänka på att tilldela utförligare information både i annonseringen och i intervjuerna för att 

skapa en realistisk bild för de potentiella kandidaterna. De bör även visa ett större intresse till 

kandidaterna för att få kandidaterna att känna sig trygga. Bemanningsföretagen bör vara 

aktiva och engagerade i form av stöd för att bidra till en utveckling från båda hållen. Ett tips 

kan vara att rekryterare i bemanningsföretag inte endast har en uppföljning på hur individen 

kände under uppdraget eller uppfattade arbetsmiljön. Utan att de ger arbetaren en chans att ge 

feedback till rekryteraren och tala om vad de kunde gjort bättre för att bidra till större 

trygghet. Detta kan vidare påverka bemanningsföretag och istället för att stå kvar på samma 

ruta så kan de utvecklas och bli bättre. Det som vi saknade var en mer omfattande information 

och beskrivning utav bemanningsföretagen via deras hemsidor, riktat mot både kunder och 

potentiella kandidater. Den övergripande informationen var mestadels om hur de skulle vara 

attraktiva för kunder mer än kandidater.  

7.3 Fortsatt forskning  

 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en större omfattande studie kring arbetstryggheten av 

de anställda via bemanningsföretag. En studie som omfattar ett större antal deltagare där fler 

anställda och bemanningsföretag deltar för att få en mer generell bild över situationen av 

ämnet i Sverige. Vi tror att en större studie hade kunnat fånga uppmärksamheten av 

marknaden för att generera en större arbetstrygghet. 
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Det har kommit till vår kunskap att bemanningsföretagen och LO-förbunden har tecknat ett 

nytt kollektivavtal med en ny garantiregel genom Bemanningsföretagen 

(Bemanningsföretagen 2012). Detta nya kollektivavtal har inte tagits upp i vår studie eftersom 

den inte varit aktuell förrän mot studiens slut. Förslag på fortsatt forskning skulle vara att göra 

en studie för att se om det nya kollektivavtalet har någon inverkan de anställdas 

arbetstrygghet som är anställda via bemanningsföretag. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Syftet med studien är att studera arbetstryggheten av anställda via bemanningsföretag. 

 

Inledande frågor till varje uppdrag: 

 

 Vem var din arbetsgivare? 

 

 Vad för uppdrag hade du via bemanningsföretaget/arbetsgivaren? 

 

 Vilken anställningsform gällde för uppdraget? 

 

 Vilken tidslängd var uppdraget på? 

 

 

 

Övergripande frågor: 

 

 Vad var det som fick dig att söka tjänsten? 

 

 Hur gick rekryteringsprocessen till? Från att du sökte – till att du fick tjänsten? 

 

 Hur upplevde du tjänsten/arbetsplatsen? 

 

 Vilken social delaktighet upplevdes under uppdraget? 

 

 Anser du att dina ekonomiska behov tillfredställdes under uppdraget? 

 

 Skulle anställning via bemanningsföretag vara ett alternativ i framtiden? 

 

 

 

Övergripande följdfrågor: 

 

 Hur gick intervjun till? 

 

 Hur gick introduktionen av arbetsuppgifterna och organisationen till? 

 

 Förekom det någon typ av uppföljning med arbetsgivaren? 

 

 Hur mådde du under uppdraget? 

 

 Skapades relationer under uppdraget? 

 

 Vad omfattar ditt ekonomiska behov? 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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