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Sammanfattning  
Vår undersökning handlar om flexibiliteten bland studenter som arbetar extra via 
bemanningsföretag. Vi vill också se om studierna påverkas av att de arbetar samtidigt som 
de studerar. Bemanningsbranschen har vuxit kraftigt under 2000-talet och vi som forskar har 
själva arbetat samtidigt som vi har studerat. Vi valde att använda oss utav en kvalitativ 
undersökning eftersom vi ville få fram en känsla hos studenterna vi ville undersöka och då 
är det kvalitativ undersökning som ska användas. Vi har gjort åtta stycken intervjuer 
eftersom det är det generellt vanligast när man använder dig av det kvalitativa arbetssättet. 
Vi	   använde	   oss	   av	   en	   öppen	   intervjuform	   fast	  med	   frågor	   som	   stöd.	   Vi	   utformade en 
semistrukturerad tematisk intervju där vi hade tre teman. De tre temana var kravet på 
flexibilitet, synen på sin egen flexibilitet och flexibilitetens påverkan. Alla respondenter vet 
vilka krav som ställs på dem av bemanningsföretagen men de förklarar samtidigt att de kan 
ha svårt att alltid kunna uppfylla kraven då de studerar och kan ha mycket i skolan under 
vissa perioder. Deras egen syn är att de ska kunna vara flexibel och kunna hjälpa till när det 
behövs samtidigt som de måste hinna med skolan. Alla var eniga om att de hade satt arbetet 
före studierna någon gång. Var det inte så mycket i skolan var det lätt att prioritera arbetet 
för att sedan ta igen skolarbetet under annan tid. Samtidigt var de tydliga med att är det 
tentaperiod prioriterar de skolan före arbetet. Vissa låg efter i skolan men de flesta låg inte 
efter i sina studier.  
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1 INLEDNING 
 
Flexibilitet är ett begrepp som troligtvis har lika många innebörder som användare av ordet. 
Detta har vi kommit att intressera oss för. Dels för att vi studerar det vi gör men också i de 
arbeten vi tidigare haft. Den ene av oss har arbetat i reception, kundtjänst och som säljande 
chaufför för att nämna några exempel och den andra inom restaurang och förskola. Trots 
olika typer av arbetsuppgifter och utföranden i de olika yrkena finns det ändå något som gör 
de väldigt lika. Kravet på flexibilitet. Begreppet har kommit att spela en stor roll i dagens 
samhälle och det vi vill med den här undersökningen är att reda ut, åtminstone försöka, vad 
begreppet innebär för studenter som arbetar extra via bemanningsföretag. Vi har valt att inte 
inrikta oss på ett specifikt bemanningsföretag utan vi har valt att undersöka studenter som 
arbetar deltid via bemanningsföretag och se hur deras syn på flexibilitet är på 
bemanningsbranschen.  
 
Vi har själva erfarenhet från detta då vi varit anställda via bemanningsföretag för att utföra 
olika typer av arbete. Då några av jobben varit på timbasis vid sidan av studierna har vi 
kommit att intressera oss av den anställdes syn på sin egen flexibilitet gentemot 
bemanningsföretaget. Vi vill påstå att kravet på flexibilitet i många fall väger tyngre än till 
exempel erfarenhet. Chefer ställer som oftast högre krav på bredare kompetens hos den 
anställde, man söker en person som snabbt kan lära sig nya yrken och hoppa in med kort 
varsel. Som bemanningsanställd gäller det att hänga med i svängarna och ofta anpassa 
studier eller andra aktiviteter utefter behovet hos sin uppdragsgivare. De anställda som visar 
sig mest flexibla är också de som får flest pass inbokade och i slutändan står det en inte lika 
fullt flexibel individ som då arbetar minde schemalagda timmar.  
 
Bemanningsbranschen tog fart på allvar då det 1992 blev lagligt att hantera arbetskraft i 
andra hand och på så vis hade inte staten och arbetsförmedlingen ett monopol på att fördela 
arbeten (http://jobbkallan.se/soeka-personal/bemanningsfoeretag). Utvecklingen har sedan 
gått i en stigande fart. År 1994 var det 5000 personer som hade en anställning via 
bemanningsbranschen för att vid år 2011 vara uppe i 63 000 personer 
http://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor/om-branschen_1/historia). Detta visar att 
denna bransch är starkt växande och är därför ett intressant område att göra undersökningar 
inom. 
 
Det är många studenter inom vår utbildning som arbetar vid sidan av studierna. En del 
arbetar via bemanningsföretag eller ha andra arbeten där de fungerar som en extra buffert 
vid sjukfall eller höga arbetstoppar. Vi båda har arbetat under vår utbildning. En utav oss har 
varit anställd som jobbcoach på ett bemanningsföretag samt den andre har varit anställd via 
vikariepoolen inom Mölndals kommun. Vi kände själva under den tiden som vi arbetade på 
dessa arbeten att vi var tvungna att vara flexibla och hela tiden vara beredda på att ett arbete 
kunde dyka upp och vi ställdes inför ett val att antingen tacka ja eller nej. Att tacka ja bidrog 
oftast till fler arbetstillfällen. Ibland fick vi ändra vår dagsplanering för att åka till arbetet. 
Andra dagar fick vi inte arbete.  
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Just flexibiliteten att kunna vara tillgänglig att kunna tacka ja då förfrågan kom till en var 
svårt eftersom om man inte tog arbetet hade man inte någon säkerhet att det skulle kunna 
dyka upp fler arbetstillfällen mer den veckan. Känslan av att göra någon besviken eller att 
inte nå upp till de tillgänglighetskrav som ställs tror vi inte är något unikt för oss och det är 
bland annat därför vi valt att undersöka detta ämne. Genom vår studie hoppas vi kunna ge en 
fingervisning om hur arbetsgivares krav på flexibilitet påverkar studenter och deras studier 
och vad studenterna har för syn på sin egen flexibilitet. 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka vad ett antal studenter som arbetar extra via bemanningsföretag 
har för syn på flexibilitet i arbetslivet och hur det påverkar deras studier.  
 

1.3 Frågeställning 
 

• Vad har studenter för syn på sin egen flexibilitet?  
• På vilket sätt är flexibilitet ett krav för anställning och hur kommer den till uttryck? 
• Påverkas studierna av kravet på flexibilitet, och i så fall på vilket sätt? 

 

1.4 Avgränsningar 

 
Vi har valt att begränsa vår studie till studenter som arbetar via bemanningsföretag. För att 
kunna få en så kallad visstidsanställning via bemanningsföretag behöver man inneha en 
annan typ av sysselsättning som att studera minst 50 % (Allmänna Anställningsvillkor, 
Avtal för tjänstemän, 2013). 
 

1.5 Begreppsdefinition  
 
I detta avsnitt definierar vi några för denna studie centrala begrepp.  
 
Studenter – Med studenter avser vi personer som studerar på minst 50 %. Vad personen i 
fråga studerar har ingen betydelse för vår studie (Allmänna Anställningsvillkor, Avtal för 
tjänstemän, 2013). 
 
Flexibilitet – Den definition vi valt att använda kommer från Vielle & Walthery (2003) och 
beskriver fyra olika typer av flexibilitet som bör finnas inom olika organisationer.  
 

• Funktionell flexibilitet 
• Numerär flexibilitet 
• Extern flexibilitet 
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• Intern Flexibilitet 
 

Bemanningsföretag - Är företag som hjälper andra företag att hitta extraarbetare för det blir 
billigare för företag att använda sig utav ett bemanningsföretags tjänster. Bemanningsföretag 
har under de senaste åren innan 2004 ändrat sina anställningar från heltid oftast till 
timanställd, säsongsanställning (Burgess & Connell, 2004). 
 
Livslångt lärande – Det finns två principer inom livslångt lärande. Den första är att man som 
individ inte slutar lära sig nya saker när man är ung utan det pågår vidare i livet och bör pågå 
under hela ens liv. Det andra är att vi inte ska sluta lära oss efter att vi är klara med den 
formella utbildningen utan att vi som individer ska formas och lära oss nya saker även 
senare i arbetslivet. (http://www.kultur.gu.se/digitalAssets/1182/1182110_ellstrm.pdf). 
 

1.7 Uppsatsens disposition 
 
Efter vårt inledande kapitel presenterar vi i kapitel 2 tidigare forskning och 
teorianknytningar. Kapitel 3 utgör vårt metodkapitel samt presentation av studiens 
respondenter. I kapitel 4 presenterar vi vårt resultat utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. Kapitel 5 avslutar vår studie med metod- och resultatdiskussion samt 
förslag på fortsatt forskning. 
 

 
2. Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning. Vi använde oss av böcker och 
forskning som vi kommit i kontakt med under vår studietid. Under många timmar har vi 
också sökt i olika databaser. Vi ska i detta kapitel redovisa den forskning som finns om hur 
arbetssituationen ser ut som den gör idag och hur bemanningsbranschen utvecklats under det 
senaste årtiondet. Vidare så kommer vi ta upp forskning som visar på behovet för studenter 
att arbeta extra under studietiden samt också nämna forskning kring engagemang och 
flexibilitetens påverkan på bemanningsanställda.  
 
I boken International Perspectives on Temporary Agency Work av Burgess & Connell 
(2004) framkommer det att under de senaste tio åren har anställningarna på ett 
bemanningsföretag ändras från att oftast varit heltid till att bli mer temporära anställningar, 
timanställningar eller att de ringer in personal över en dag. De som har lättast att få en 
anställning via ett bemanningsföretag är personer som kan ge snabba svar när de efterfrågas 
arbetskraft och kan hantera förändringar på ett bra sätt. Det som var bra för företagen med 
att anställa via bemanningsföretag var att företagen kunde justera sin arbetskraft under en 
kort tid om efterfrågan ökade temporärt under vissa tider. Företagen får ner 
anställningskostnader när de bara behöver ta in säsongsarbetare och inte behöver anställa 
heltids-arbetare. År 2002 hade bemanningsbranschens arbetskraft ökat till 12 % av den 
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totala arbetskraften inom OECD-länderna. Av tio länder i världen var Sverige ett av dessa 
länder där just bemanningsbranschen ökade enligt OECD.  
 
År 2002 var det framförallt unga människor, outbildade och kvinnor som hade en 
anställning på bemanningsföretag. De som är anställda via bemanningsföretag fick 2002 15 
% mindre i lön än en fastanställd (Burgess & Connell, 2004:6). Här syns det tydligt att 
bemanningsföretagen har växt fram under tidigt 2000-tal och vad som kännetecknar en 
person som arbetar via ett bemanningsföretag. Denna bok visar på hur bemannings-
branschen också har vuxit kraftigt och vad som gjort att branschen vuxit globalt. Det har 
nästan gått tio år sedan den här rapporten skrevs och arbetsvillkoren för de som har en 
tillsvidareanställning hos ett bemanningsföretag har förbättrats avsevärt. Som visstidsan-
ställd finns dock inte samma villkor. Eftersom arbetarna enbart anses vara anställd de 
timmar de faktiskt är inbokade på pass får den anställde ingen sjuklön om de skulle vara 
sjuka. De har heller ingen minimigaranti på antal jobbade timmar samt att kontraktet kan 
upphöra före avsatt tid (Allmänna Anställningsvillkor, Avtal för tjänstemän, 2013).  
 

2.1 Flexibilitetens framväxt 
 
Flexibilitet handlar lika mycket om att kunna behålla ett arbete men också ha tillräckligt 
mycket kunskap att kunna hänga med i en föränderlig värld. Det livslånga lärandet är en stor 
del i att hålla sig anställningsbar. Det handlar inte bara om att gå med på förändring utan det 
handlar lika mycket om att rusta sig själv för att kunna bemöta och klara av olika typer av 
förändring (Garsten & Jacobsson, 2004:8). I en rapport gjort av OECD, skriven av Klau och 
Mittelstadt stärks bilden av företagens behov av ökad flexibilitet gällande personalstyrka. 
Inom produktion talar de om att få ner priset per enhet, personalen räknas här in och de 
försöker i den mån det går enbart ha inne precis rätt mängd personal (Klau & Mittelstadts, 
8). Genom denna förändring har ord som flexibilitet, anställningsbarhet och livslångt lärande 
växt fram. Större ansvar läggs på den enskilde individen att lösa olika utmaningar individen 
ställs inför. Inom bemanningsbranschen syns detta extra tydligt.  
 
Gunilla Olofsdotters, (2008) skriver i sin avhandling om anställdas situation i olika beman-
ningsföretag. Resultatet av en av de fältstudier hon gjort på ett bemanningsföretag visar en 
skillnad i synen på att vara flexibel mellan chefer och de anställda. Önskvärda egenskaper 
som lojalitet, anpassningsbarhet och att inte ifrågasätta kan för den anställde skapa en känsla 
av maktlöshet då flexibiliteten oftast enbart går åt ett håll. Det vill säga att den anställde är 
flexibel mot bemanningsföretaget men från företaget sida så visas det inte samma vilja eller 
förståelse för den anställdes behov (Olofsdotter, 2008:59).  
 
Nordea beställde 2012 en undersökning av TNS Gallup där man ställde ett tiotal frågor till 
studenter mellan 18-29 år gällande deras ekonomi under studietiden. Undersökningen 
gjordes via telefon och drygt tusen studenter medverkade i undersökningen. Nära hälften (47 
%) av de tillfrågade ansåg att pengarna inte räcker till varje månad. 40 % ansåg att de gjorde 
det medan 12 % inte visste. På frågan om vilka andra inkomstkällor man har så kom just 
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extrajobb vid sidan av studierna på andra plats med 48 % slaget av sommarjobb på 63 %. 
Att studenter valt att jobba vid sidan av studierna är alltså inget ovanligt och många av dessa 
jobb utförs via bemanningsföretag (Gabrielsson, 2012).  
 
Håkansson & Isdorsson (2012) har gjort en studie om huruvida de som är anställda via ett 
bemanningsföretag är engagerade i sitt arbete och i så fall om de känner mer för företaget de 
är uthyrd hos, alltså kundföretaget, eller om den anställde känner mer engagemang eller 
”commitment” gentemot bemanningsföretaget. Studien visar att drygt 50 % av dem som är 
anställda via ett bemanningsföretag känner ”commitment” till antingen bemanningsföretaget 
eller kundföretaget. Det är väldigt många faktorer som spelar in och avgör huruvida man 
som anställd känner sig mer ”commited” till bemanningsföretaget eller till kundföretaget 
men studien visar att om man som kundföretag erbjuder den inhyrde en bra upplärning samt 
att denne känner sig integrerad i företaget skapas också ett slags ”commitment” gentemot 
bemanningsföretaget. Dock kan man inte säga det samma omvänt (Håkansson & Isidorsson, 
2012:198). Då vi valt att undersöka vilken påverkan flexibilitet i arbetslivet har på studenter 
anser vi det också intressant att försöka se om studenterna anser sig vara commited” jämt 
emot antingen bemanningsföretaget, kundföretaget eller båda två. Då man som student 
också har studier att tänka på anser vi det vara intressant om detta påverkar ens ”commit-
ment” gentemot antingen bemanningsföretaget, kundföretaget eller båda två. Undersökning 
vi gör är inte den samma så att försöka koppla de svar vi fått från våra respondenter till 
”commitment” bör göras med största försiktighet.  
 
Arbetsmiljöverket kom i år (2013) ut med en rapport 
(http://www.av.se/dokument/Press/Projektrapport-in-och-uthyrning-av-arbetskraft.pdf) som 
belyser problem gällande olyckor och sjukskrivningar där personer som jobbar via 
bemanningsföretag löper större risk för olyckor i arbetet än de som är fast anställda. Då man 
som timanställd via bemanningsföretag oftast har flera uppdragsställen, och när som helst 
kan få nya, samt är inkallad just för att det är mycket att göra missar man bland annat att 
informera arbetstagaren om vilka typer av säkerhetsföreskrifter som finns. Detta eftersom 
man inte alltid hinner hålla en introduktion för de nya samt att uppdragsgivaren faktiskt bara 
betalar bemanningsföretaget för de timmar den inhyrde arbetar.  
 

2.2 Teorianknytningar 
 
I följande avsnitt presenterar vi för vår studie relevanta teoretiska perspektiv. 
Nedanstående teorier går att knyta an till vårt syfte och frågeställningar, då de ger en bild av 
samhällets och individens utveckling och vilka konsekvenser det får för studentens arbetsliv 
och privatliv.  
 

2.2.1 Flexibilitet 
 
Då begreppet flexibilitet kommit att användas i väldigt många olika sammanhang ska vi här 
nedan reda ut i vilken mening vi använder begreppet. Den definition vi valt att använda 
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kommer från Vielle & Walthery (2003) och beskriver fyra olika typer av flexibilitet som bör 
finnas inom olika organisationer. Självklart är skillnaderna stora kring vad man som enskilt 
företag eller organisation valt att fokusera mest på då olika branscher står inför olika 
utmaningar. Då vi valt att fokusera på bemanningsbranschen och studenter som valt att 
arbeta extra vid sidan av studierna använder vi också exempel hämtade från den typen av 
arbeten för att på lättast sätt beskriva vår definition och teorianknytning. 
 

• Funktionell flexibilitet 
• Numerär flexibilitet 
• Extern flexibilitet 
• Intern flexibilitet 

  
Figur 2. Fyra idealtyper av flexibilitet (Veille & Walthery, 2003:8). 

 
Den funktionella flexibiliteten har med arbetsuppgifter att göra. Beroende på vart behovet är 
som störst kan den anställde behöva variera mellan olika kundföretag och arbetsuppgifter. 
Den numerära flexibiliteten har med arbetstid att göra. Det kan handla om toppar i 
produktionen som kräver mer personal under en kortare tid. Det kan också handla om 
möjligheten att variera och anpassa den ordinarie arbetstiden utifrån verksamhetens eller de 
anställdas behov. Både den funktionella och den numerära flexibiliteten kan antingen vara 
intern eller extern. Den externa flexibiliteten handlar om att kunna anpassa organisationen 
efter de svängningar som sker inom ens bransch. Genom att öka eller minska personalstyrka, 
anställa personal med tidsbegränsade anställningar, ta in personal via bemanningsföretag ska 
man som företag lättare kunna ställa om och där med också vara konkurrenskraftiga.  
 
Den interna flexibiliteten handlar om att optimera och anpassa organisationen utefter de 
uppgifter som ska lösas samt handlar anpassningen om att kunna se till de anställdas behov. 
Att som företag veta vart behovet är som störst gör det lättare att se till att rätt kompetens 
finns på rätt plats. De fyra idealtyper av flexibilitet vi här beskriver står inte ensamma utan 
de påverkar varandra på olika sätt men vi tycker att denna beskrivning av begreppet ligger i 
linje med den typ av flexibilitet vi ämnar undersöka (Veille & Walthery, 2003:8).  
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2.2.2 Foucaults teorier om makt 

 
En annan teori vi valt att använda är Foucault teorier om makt och kontroll.  Vi har utgått 
ifrån hans bok Övervakning och straff. I boken tar Foucault (2009) upp hur makten och 
kontrollen har förändrats genom historien. Framförallt att vi idag bestraffas mer psykiskt 
mot att tidigare i historien bestraffades mer fysiskt som till exempel halshuggning. Foucault 
beskriver olika maktstrukturer som han kallar den reglerande makten, disciplinära makten 
samt pastorala makten. Den reglerande makten är en makt som har sitt styrande på håll. 
Regeringen styr folket till exempel. Det kan också kallas för makromakt. Makten inkluderar 
alla människor i samhället (Foucault, 2009). Denna makt används för att ha bra kontroll på 
människorna i landet till exempel. Men individen har alltid en egen vilja om han/hon vill 
följa reglerna eller idéerna som regeringen tar fram.  När svininfluensan kom och det fanns 
vaccin blev det en massvaccination i Sverige men det fanns aldrig ett krav att alla skulle ta 
vaccinet utan det var mer ett råd från regeringen att vaccinera sig.   
 
Det andra är den disciplinerade makten och det är en makt som fokuserar på den enskilde 
kroppen. Den disciplinerade makten lär individers olika handlingar att bli så effektiva, 
nyttiga och lydiga. I denna form av makt lär sig individen att kunna särskilja vad som är rätt 
och fel. Individen blir ett objekt gentemot makten. Detta för att inte cheferna i en 
organisation hela tiden ska behöva kontrollera den anställde och på så vis kunna fokusera på 
andra saker som kan göra att företaget växer. Här skriver Foucault att makten fungerar 
automatiskt då han tar upp exempel att fångarna vet om att de är övervakade men de har 
ingen aning om när de är övervakade. Foucault menar att makten förflyttar sig från 
fångvaktaren till fången. Fångarna innehar en maktsituation som de själva är objekt för 
(Foucault, 2003). På dagens arbetsmarknad är detta krav som vuxit fram över åren för att 
kunna vara anställningsbar.  
 
Den tredje maktstrukturen som Foucault tar upp är den pastorala makten. I denna 
maktstruktur blir individen ett subjekt gentemot sitt självstyrande. Här kan man påverka sitt 
arbete och behöver inte följa order utan kan komma med motidéer och på så vis påverka sitt 
arbete. Här övergår makten mer till den anställde att hela tiden ha koll och utveckla sitt eget 
arbete. Man ska vara självstyrande. Men helt självstyrande kan den anställde inte bli 
eftersom det hela tiden är en chef som tar det slutgiltiga beslutet (Foucault, 2009). 
 
I dagens samhälle har EU tagit upp olika hjälpmedel för att föröka ge stöd för hur man som 
individ ska klara sig i dagens arbetsliv. De tar upp åtta olika punkter som visar hur 
anpassningsbar och föränderlig man behöver vara som person samt att man hela tiden 
behöver underhålla den kunskapen man tagit till sig under åren. Den första kompetensen är 
att man som individ ska kunna kommunicera på sitt modersmål. Det vill säga att individer 
ska kunna hantera modersmålet i skrift, läsning, tal och kunna lyssna och tolka samt förstå. 
Det andra är att kunna kommunicera med någon på ett främmande språk. Det ställs identiska 
krav som att kommunicera på modersmål. Det tredje är att ha ett matematiskt kunnande och 
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ha baskunskaper inom vetenskap samt teknisk kunskap. Man behöver ha en grundläggande 
kunskap inom dessa områden för att kunna klara vardagslivet samt att klara av ett arbete 
enligt EU. Det fjärde är digital kompetens och det handlar om att man som individ ska 
kunna hantera en dator och kunna använda den som kommunikationshjälp och informations-
källa.  
 
Det femte är lära att lära och då tar de upp att man som individ ska ha en kunskap att ´hela 
tiden kunna lära sig nya saker på fritiden och med andra människor i grupper. Man ska hela 
tiden vara öppen för att ta in ny information och kunskap. Det sjätte är att man ska ha en 
social kompetens och den handlar om att man som individ ska kunna använda sin sociala 
kompetens att kunna delta i samhället samt arbetslivet på ett positivt och ett kreativt sätt. Det 
sjunde är att ha en initiativförmåga och företagaranda då man ska kunna vara kreativ och 
kunna komma med idéer samt att få idéerna till handling. Den sista och åttonde av 
nyckelkompetenser ar kulturell medvetenhet samt kulturella uttrycksformer. Här ska man ha 
en grundkunskap i det lokala, nationella samt europeiska kulturarvet och dess ställning 
gentemot världen (http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-
learning/keycomp_sv.pdf). 

 

2.2.3 Livslångt lärande  

 
Arbetslivet utvecklas hela tiden och inom många sektorer i arbetslivet kräver utvecklingen 
att man som individ ökar sin kunskap inom planering och problemlösningar på problem som 
dyker upp och kunna ta beslut inom sitt område. När livslångt lärandebegreppen blev 
populärt var tanken med det begreppet att individer skulle kunna fortsätta att utveckla sin 
bildningsprocess och kunna lära sig att hantera situationer och styra sig själva. De talar om 
en individuell frigörelse. Att man som individ ska få en större kontroll över sin egen 
kunskap och styra sitt eget arbete. I början var livslångt lärande en chans att utbilda sig 
samtidigt som man arbetade. Detta skulle i sin tur leda till att man skulle minska 
utbildningsklyftorna och samhället skulle bli mer jämställt.   
 
I slutet av 1980-talet ses livslångt lärande mer som ett redskap för företag att utvecklas 
ekonomiskt och tekniskt. Synen på livslångt lärande har förändras. Nu finns det två tankesätt 
gällande livslångt lärande. Den ena med starka idealisk synvinkel och den andra är åt den 
ekonomiska synvinkeln. Ellström tar upp informell och formellt lärande. Det formella 
lärandet är planerat och sker i skola, folkhögskola och högskola medan informellt lärande 
sker på en mer impulsiv nivå där individen ofta är omedveten vid sidan av sitt arbete. Detta 
kan ge individer en utökad kompetens. Samtidigt ska det nämnas att livslång lärande också 
skapar ett utanförskap för de grupper i samhället som av olika skäl inte klarar av kraven som 
ställs. Det kan handla om vidareutbildning, läsa klart gymnasiet avancera uppåt i en 
organisation. De personer som inte är på hugget och har det starka driv som i dag krävs för 
att vara till nytta för samhället och i förlängningen sig själv riskerar att hamna ännu mer 
efter och jämlikheten i samhället suddas sakta ut (Ellström, 2006:7).  
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3. METOD 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två huvudsakliga inriktningar, hermeneutik 
och positivism. Medan positivismen söker exakta fakta som man i sin tur kan dra generella 
slutsatser av så söker man inom hermeneutiken förståelse för det ämne man valt att studera 
(May, 2001:186, Thurén, 2007:96). Vi har i denna studie valt att använda oss av den 
hermeneutiska inriktningen då vi anser att denna inriktning hjälper oss bäst att besvara vårt 
syfte, nämligen att försöka förstå hur ett flexibelt arbete påverkar studenter och vilken syn 
studenter har på sin egen flexibilitet.  
 

3.2 Förstudie 
 
Vi hade i och med våra studier vid OPUS-programmet möjlighet att utföra en testintervju 
och därmed en förstudie inför denna studie. Denna var till stor hjälp och gav oss möjligheten 
att testa vårt syfte och vad vi vill studera samt utforma våra intervjufrågor på ett bra och 
fungerande sätt. Vi formade först en intervjuguide utifrån vårt syfte och frågeställningar. 
Denna intervjuguide kom att bli en testintervju som vi hade möjlighet att utföra i en annan 
kurs där kvalitativ metod undervisades. Vi gjorde denna testintervju med en student som 
arbetade via ett bemanningsföretag i Malmö. Denna intervju gjorde vi via videolänk efter-
som vi på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att träffa respondenter och göra intervjun 
runt samma bord. Detta fungerade bra, fast vi insåg efter testintervjun att de frågor vi 
utformade inte hade besvarat vårt syfte och de frågeställningar vi ville få besvarade. Vi 
använde oss utav ordet flexibilitet i många av frågorna utan att närmare undersöka vad 
respondenten menade med ordet. Vi kände att det var för ledande frågor och vi justerade 
frågorna gentemot vår definition av vad flexibilitet innebär. Genom denna möjlighet att först 
testa våra intervjufrågor lärde vi oss mycket om att våga fördjupa oss i vissa lägen och 
sortera bort det som inte besvarade vår frågeställning. Vi lärde oss att snabbare leda 
respondenten att ge svar som på något sätt var i närheten av vårt syfte istället för att fördjupa 
oss i andra saker.  

 

3.3 Val av metod 

 
Genom att göra en kvalitativ studie där vi intervjuat åtta studenter hoppas vi kunna få svar 
på våra frågeställningar och det syfte vi har. Vi förde en diskussion kring vilken metod som 
bäst kunde hjälpa oss uppnå vårt syfte, kvalitativ eller kvantitativ metod, och kom fram till 
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att den kvalitativa metoden bäst ringar in vårt syfte. Detta för att flexibilitet och påverkan 
oftast kan vara svåra saker att mäta genom kvantitativa enkäter osv. Man kan heller inte gå 
in på djupet på de frågor som rör på vilket sätt flexibilitet påverkar. Vi kan nu välja att gå 
djupare då vi ska använda oss utav intervjuer för att få in empirin (Backman, 2008:113–
115). 
 
Intervjuform är det vanligaste tillvägagångssättet när man som forskare ska göra en 
kvalitativ studie. Det som kan vara problematiskt när man använder dig utav intervju när 
man samlar in empirin kan vara missförstånd under intervjun. Det ställer också högre krav 
på oss forskare. Man bör vara bra pålästa och förberedd samt vara fokuserad och komma 
med bra följdfrågor under själva intervjutillfället (Backman, 2008:59). Något vi har tänkt på 
och underlättat genom de teman vi ställt upp i vår intervjuguide.  
 
En intervju kan ha olika strukturer. Vi valde att göra en semistrukturerad intervju med teman 
då vi känner att den strukturen passar oss bäst eftersom vi inte har någon större erfarenhet av 
intervjuer samt att denna form öppnar upp för ett lättare samtal. En semistrukturerad intervju 
är när man som forskare har ett antal fasta frågor men därefter går djupare in med 
följdfrågor om det dyker upp intressanta teman, frågor inom området man forskar på 
(Aspers, 2007: 143). Det känns tryggare att ha teman, fasta frågor och en struktur men 
samtidigt ville vi inte vara helt strukturerade utan vi ville ha en frihet när tillfällena dök upp 
under intervjutillfällena. Den tematiska intervjuformen är strukturerad på så sätt att man 
identifierat olika teman utifrån den frågeställning och det syfte man ställt upp som forskare 
(Aspers, 2007:143–144).  
 
Vi valde att dela upp vår frågeställning och vårt syfte i tre teman; kravet på flexibilitet, 
synen på sin egen flexibilitet och flexibilitetens påverkan. Dessa tre teman bär vi med oss i 
hela studien, från intervjuguide till resultat. Det är utifrån dessa teman vi kodar vårt resultat 
och det är utifrån dessa teman vi presenterar vårt resultat.  
 

3.4 Urval 
 
Vårt tillvägagångssätt har i stort sett gått bra men planeringarna har fått ändras och det är på 
grund av att vi har haft svårt att hitta respondenter och personer som ville ställa upp. Vi gick 
runt i biblioteket och frågade men där var det många som arbetade men väldigt få som 
arbetade via ett bemanningsföretag och de som gjorde det sa att de inte hade tid. Vi kollade 
med vänner som kollade med sina vänner och till slut fick vi fram åtta respondenter. Vi är 
nöjda med de respondenter vi fick tag på och de kunde ge bra svar på frågorna och vara 
tydliga i sina svar vilket underlättade i tolkningen av empirin. Tre av respondenterna var 
män och fem kvinnor, men eftersom vi inte skulle göra någon jämförelse mellan könen 
behövde vi inte fokusera på samband och skillnader mellan könen i tolkningen. De personer 
som vi har intervjuat var deltidsanställda och då måste den anställde ha en sysselsättning vid 
sidan av sin anställning på bemanningsföretag. Vi var inte intresserade av att jämföra kön, 
ålder eller etnicitet då det inte är relevant för vårt syfte. Genom kontakter fick vi tag i våra 
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respondenter och alla fick en kort information om vad vi ämnade undersöka och i vilket 
syfte. Vi gjorde därför ett så kallat bekvämlighetsurval utifrån det strategiska urval (May, 
2001:121–122) där vi enbart sökte efter den kända egenskapen hos respondenterna som 
innebar att de skulle studera på minst 50 % och samtidigt arbeta extra via ett bemannings-
företag. Genom olika kontakter fick vi till slut tag på åtta respondenter där vi på förhand 
enbart visste att de studerade och arbetade extra via bemanningsföretag. Här nedan följer en 
presentation av de åtta respondenterna. 
 
Markus 

Markus läser enstaka kurser vid Göteborgs universitet. De kurser han läste ht 13 var bild-
kurser, grafikkurs, kamerakurs samt en digital bildhanteringskurs. Han är 23 år och arbetar 
under studietiden via ett bemanningsföretag inom handelsbranschen. Detta är den första 
anställningen han har via ett bemanningsföretag. Markus är mycket i kassan samt packar 
upp varor och hjälper till ute på golvet när det behövs. Han har tidigare arbetat extra i en 
klädbutik, på en kyrkogård och ideellt i en kyrka. Från CSN får respondenten bara ut halva 
bidragsdelen och tar inget lån under studietiden.  
 
Johanna 

Johanna är 26 år och studerar i Göteborg till gymnasielärare. Hon arbetar extra på måndag 
till torsdag på kvällarna mellan 18-21 via ett bemanningsföretag på en bank. Hennes 
arbetstider är likadana varje vecka. När hon arbetar ringer hon kunder till banken och bokar 
avstämningsmöte eller bokar in träffar med bankens rådgivare. De arbeten Johanna haft 
tidigare är kassör och garderobiär på nattklubb, köksbiträde i tre år på timmar och varit 
barnflicka. Johanna tar bidrag och fullt CSN lån under studietiden. 

 
Klara 

Klara är 24 år och studerar på Textilhögskolan i Borås och har arbetat via ett bemannings-
företag på ett lager. Hennes arbetstider kunde variera mellan 4-8 timmarsdagar. Hon har inte 
varit anställd via ett bemanningsföretag innan utan har arbetat i en ideell organisation och 
arbetat i Norge på restauranger och hotell. Klara har även arbetat på en biståndsorganisation 
och på bank. Nu arbetar hon lite i en sportaffär och aktivt ideellt på ett gym. Klara tar bidrag 
plus fullt CSN-lån under studietiden.   
 

Nora 

Nora är 21 år och studerar Organisations- och personalutveckling i samhället på Högskolan i 
Borås. Nora arbetar via ett bemanningsföretag på en bank. Hennes arbetsuppgifter är att 
svara på kunders frågor och hjälpa dem med deras problem. Nora har inte haft någon 
tidigare anställning via ett bemanningsföretag innan och har inte haft någon riktig anställ-
ning innan denna anställning. Tidigare har hon arbetat på sin pappas företag lite då och då. 
Nora får bidrag men tar också fullt CSN-lån under studietiden.  
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Jonas 

Jonas är 23 år och studerar på Högskolan i Borås till lärare. Han arbetar via ett bemannings-
företag på ett callcenterföretag och tar emot samtal från olika företagskunder och ska hjälpa 
dem med deras problem. Det kan handla om fakturor, beställningar, administrationsuppgifter 
m.m. Jonas arbetar ungefär varje helg och kvällar under veckorna och får bidrag och tar fullt 
CSN-lån under studietiden.  

 
Lena 

Lena är 23 år och studerar på programmet Organisation- och personalutveckling i samhället 
i Borås där hon är personaladministratör på ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter 
är mestadels att rekrytera från början till slutet i hela rekryteringsprocessen. Tidigare 
anställningar har varit som konsult på ett klädföretag i Borås där hon fick arbeta på deras 
lager. Där fick Lena arbeta med inleverans och ut leverans mestadels. Under gymnasiet 
arbetade hon på en matbutik. Hon har också haft en tidigare anställning via ett bemannings-
företag men bara under en månad på ett callcenterföretag. Lena får bidrag och tar fullt CSN-
lån under studietiden.  

 
Iris 

Iris är 27 år och studerar Organisation- och personalutveckling i samhället vid Högskolan i 
Borås. Hon arbetar som butikssäljare och är administratör på ett bemanningsföretag sam-
tidigt under studierna. Hon arbetar med hela rekryteringsprocessen på bemanningsföretaget. 
Tidigare yrke hon haft är sjuksköterska och även som lagerarbetare. När hon arbetade på 
lager var denne anställd via bemanningsföretag. Iris får bidrag men tar bara halvt lån ifrån 
CSN under studietiden.  

 
Patrik 

Patrik är 27 år. Han arbetar på ett företag som skickar iväg blommor till kunder. Tidigare har 
Patrik arbetat som lagerarbetare och telefonförsäljare. Innan han blev anställd på detta 
bemanningsföretag hade han varit anställd två gånger på bemanningsföretag. Samtidigt som 
han arbetar studerar han mänskliga rättigheter. Patrik får bidrag och tar fullt lån ifrån CSN 
under studietiden. 
 

3.5 Tillvägagångssätt vid insamling av information 
 
Innan vi gjorde intervjuerna förberedde vi oss på vad som var viktigt att tänka på när man 
ska göra intervjuer. I Den kvalitativa forskningsintervjun tar Kvale & Birkeman (2009) upp 
sex olika saker som vi försökte ha i åtanke då vi gjorde intervjuerna. Det första att tänka på 
är att ge respondenten hela sin uppmärksamhet och vara tydlig med sitt kroppsspråk. Som 
intervjuare ska man inte prata för mycket utan fokusera på att lyssna så mycket som möjligt. 
En tredje sak att tänka på är att aldrig ge tips under en intervju och heller aldrig argumen-
tera, det handlar om att lyssna. När man lyssnar ska man tänka på tre olika saker. Den första 
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är vad respondenten vill säga, det andra vad respondenten inte säger och till sist, vad det är 
respondenten inte kan få fram utan hjälp under intervjun.  
 
Det femte man ska ha i åtanke är att sammanfatta och återberätta för respondenten om det är 
något som verkar oklart. Detta för att man ska kunna få det oklara bekräftat av respondenten 
så man som intervjuare förstår det som är oklart. Det sista man som forskare är tvungen att 
tänka på efter intervjun är att det som kommit upp under själva intervjun är personligt och 
informationen måste hållas under sekretess (Kvale & Birkeman, 2009: 61). Som forskare 
försökte man att följa riktlinjerna att prata 30 % av tiden medan respondenten skulle prata 70 
% av tiden. Under ett intervjutillfälle är tanken att forskaren inte ska prata så mycket utan 
lyssna mer (Lindelöw Danielsson, 2003:79).  
 
Vi försökte också under intervjuerna att börja en mening med ”Du sa innan” och sedan en 
kort sammanfattning av vad respondenten sagt. Detta gjorde vi för att skapa en möjlighet för 
respondenten att stå för det den sagt men samtidigt försöka få respondenten att utveckla sina 
svar ytterligare. Kvale & Birkeman (2009) tar upp att de viktigaste under en intervju är att 
kunna ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden. Här ställs det krav på oss intervjuare 
att vara öppna och ha ett aktivt lyssnande och höra vad som sägs och hur det sägs så att vi 
kunde ställa bra och passande följdfrågor (Kvale & Birkeman, 2009: 154).      
 
Innan vi inledde själva intervjun med intervjupersonen började vi med att berätta lite om oss  
själva och att vi går på Högskolan i Borås på programmet för organisations- och personalut-
veckling i samhället med inriktning arbetsvetenskap. Vi berättar sedan om vårt syfte och 
våra frågeställningar till respondenten så han/hon var medveten om vad vi tänkte undersöka. 
Vi talade om att vi vill spela in intervjun för att kunna gå tillbaka senare och att det bara är 
vi två och vår handledare som kommer ha tillgång till materialet fram tills det transkriberas 
och sedan raderas. Vi förmedlade också att respondenten kommer vara anonym och att vi 
kommer använda ”respondenten” istället för personernas riktiga namn i studien. Responden-
terna fick också information att de kan avbryta ifall de vill säga något de tänker på eller 
avsluta intervjun ifall de känner att den blir för jobbig för dem under intervjun.  
 
Då det är betydelsefullt att ha en maktbalans mellan forskaren och respondenten under 
intervjun (Aspers, 2007:135) kände vi att vi ville ha en som ställer frågorna och en som bara 
lyssnade och kunde hjälpa till under intervjun om den kände att den kunde hjälpa till. Vi 
inledde intervjun med några inledande frågor innan vi gick in på det tematiskt formade 
frågorna samt våra frågeställningar. Dessa frågor kan kallas sonderande frågor. Dessa frågor 
uppmuntrar respondenten att utveckla sina svar och ge exempel. Detta ansåg vi vara viktigt 
då det krävs en fördjupning och en sondering i våra intervjuer för att kunna få svar som 
förhoppningsvis kan besvara vårt syfte (May, 2001:158). På slutet frågade vi om 
respondenten vill tillägga något. Detta för att vi som intervjuar inte ska missa något som 
intervjupersonen vill få fram i intervjun och som kan ha betydelse för sammanhanget.  
 
May (2001) tar upp tre villkor för att en intervju ska bli bra. De tre villkoren är tillgäng-
lighet, kognition och motivation. När det gäller tillförlitligheten så menar May (2001) att 
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intervjupersonen måste sitta på den informationen man är ute efter. Med kognition menar 
May (2001) att forskaren måste få fram information till respondenten att denna person 
förstår vilka krav vi forskare har på respondenten. Det tredje är motivation och här har 
forskaren en uppgift att få respondenten motiverad att han/hennes svar verkligen är 
betydelsefulla och detta måste forskaren försöka bibehålla under hela intervjun (May, 
2001:156–157). Detta var något som vi hela tiden var tvungna att ha med under våra inter-
vjuer för att kunna få så uttömmande svar som möjligt.  
 
Alla intervjuer utom två utfördes i ett bokat grupprum på Högskolans bibliotek. De andra två 
gjordes under liknande förutsättningar på Humanisten i Göteborg. Detta för att det skulle 
vara lätt för våra respondenter att hitta och för att vi ska kunna vara ostörda. Vi välkomnade 
dem och frågade om de vill ha något att dricka. Genom att inleda med lite småprat skapade 
vi en bra stämning och därmed också en tryggare situation. Varje intervju var mellan 40-50 
minuter och detta nämnde vi redan när vi bokade in intervjun. Genom att gå igenom med 
respondenten om hur lång tid och vad vårt syfte med studien är så gav vi respondenten 
möjlighet att tänka till på vad hon eller han har att säga i frågan. Att nämna tiden är enligt 
oss av stor vikt då det gör att respondenten redan från början ger utvecklade svar. Ibland 
gick intervjuerna över tiden och ibland gick de lite snabbare. Detta för att vissa av våra 
respondenter har tänkt en del på det vi valt att undersöka. I och med det så fick vi av vissa 
respondenter tydliga och direkta svar medan med andra behövde vi ställa fler följdfrågor för 
till för att kunna få svar som besvarar vårt syfte och frågeställningar. Efter intervjun var klar 
frågade vi respondenterna om vi fick höra av oss till dem igen ifall det är något vi anser vi 
missat eller om något behöver förtydligas. Detta ansåg vi inte behövas i slutändan men det 
var bra för oss att veta att möjligheten fanns.  

 

3.6 Bearbetning och analys av material 
 
Vi har i undersökningen valt att ha ett induktivt förhållningssätt eftersom vi låter empirin 
och våra frågeställningar forma vår teori. May (2001) skriver att induktion är när forskarna 
låter forskningen komma framför tidigare teorier (May, 2001:47) 
 
Redan under transkriberingen börjar vi koda vårt material genom att ändra färg på det vi 
ansåg rörde det som besvarade vårt syfte och vår frågeställning. Då vi delat upp intervjun i 
olika teman och också presenterar vårt resultat utefter dessa teman valde vi att koda 
resultatet utefter följande teman: 

· Kravet på flexibilitet 

· Flexibilitetens påverkan 

· Synen på sin egen flexibilitet 
 
Vi kodade materialet utefter En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju 
(Hedin, 1996). När vi kodade använde vi oss av nyckelord och det första steget då är att 
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skriva ut alla intervjuer på papper för att sedan läsa igenom dem. Vi läste intervjuerna flera 
gånger och skrev nyckelord i marginalen. Nyckelord var utifrån våra teman och ord vi 
tolkade hörde ihop med våra teman. Då fick vi ut massor med nyckelord och för att få en 
bättre översikt på nyckelorden sökte vi efter teman och även nyckelord som passade in mot 
våra teman vi hade i intervjuguiden.  
 
När vi menar teman menar vi det dolda som respondenten berättar i intervjun. När vi kodade 
var vi tvungna att ställa frågor mot de nyckelord vi fått fram i början; Är det viktigt det 
respondenten säger, Vad talar respondenten om egentligen? Kan vi som tolkar nyckelorden 
hitta dolda budskap i nyckelorden? Återkommer nyckelord många gånger och varför? Vad 
står orden som respondenterna säger? Detta var en viktig del att ha med då vi kodade 
nyckelorden. När vi hittat teman i intervjuerna gjorde vi på tre olika sätt. 1. Vi gick igenom 
hela transkriberingen av intervjuerna för att få en överblick och se hur alla nyckelord kan 
höra ihop. 2. Vi läste sedan igenom svaren på varje enskild fråga och gick igenom hela 
texten för att se om respondenten svarar på frågan i ett annat sammanhang under intervjun. I 
den 3 och sista utgår man efter sina frågeställningar när man tolkar intervjuerna och söker 
efter svaren i texten.  
 
Vi använde oss mest utav tillvägagångsätt 2 och 3 som vi beskrivit ovan när vi kodade 
materialet. Detta gjorde vi eftersom respondenterna svarade på vissa frågor innan vi hade 
kommit till de frågorna under intervjuerna och då ställde vi dem igen. Sedan hade vi teman i 
intervjuguiden utifrån våra frågeställningar och där av använde vi oss utav trean. Det spelar 
ingen roll vilken metod man använder för att hitta teman utan man som forskare måste ändå 
läsa igenom sina intervjuer flera gånger för att se att man inte missar något. Efter att ha tagit 
ut teman gick vi igenom vilka citat vi skulle ha med i resultatdelen. Vi ville få fram bra citat 
som vi kunde koppla till våra teman. Detta var lite svårt eftersom det fanns många bra citat 
men vi kunde inte ta med alla (Hedin, 1996: 8-10).      
 
Vi gjorde kodningen var för sig först för att sedan för att jämföra våra kodningsmaterial med 
varandra. Detta för att se om vi kunde hitta några väsentliga skillnader och likheter mellan 
våra egna kodningar och för att vi inte skulle missa saker i vad respondenterna svarade 
under intervjuerna. Detta presenteras sedan i vårt resultat utifrån våra tidigare nämnda 
teman.  

 

3.7 Etiska överväganden  

 
När man som forskare ska bedriva forskning är det viktigt att se till att respondenternas 
identitet skyddas. Detta kan kallas för individskyddskrav. I Vetenskapsrådet, Codex (2011) 
tar man upp information av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Detta är något vi har förmedlat till de respondenter vi har intervjuat i 
denna undersökning. Vi tänkte nedan gå igenom varje del vad de innebär (Vetenskapsrådet – 
Codex, 2011:6–14). 
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Informationskravet 

Den som bedriver forskning har en skyldighet att upplysa om forskningens syfte. Respon-
denten ska också veta att han/henne har en valbarhet att kunna avbryta intervjun innan den 
tagit fart samt avbryta mitt i intervjun om det skulle bli aktuellt. Vi forskare har ingen 
möjlighet att kräva att en intervjuperson ska vara tvungen att fullfölja en intervju. Detta 
meddelade vi respondenten innan intervjun började genom att enkelt förklara att respon-
denten inte behöver förklara varför denne vill avbryta. Vi frågade också respondenten om de 
har förstått allt och är införstådd i vilket syfte vi utför denna intervju. 
 

Samtyckeskravet 

Intervjupersonen i studien har full makt att besluta och påverka sin egen medverkan i 
undersökningen som vi gör. All information vi anskaffar från våra respondenter är med 
deras samtycke. Detta nämndes innan vi startar intervjun så vi har varit tydliga med vad som 
gäller. Vi frågade respondenterna om de vill ha en kopia av studien när den är färdig och ber 
om kontaktuppgifter. 
 

Konfidentialitetskravet 

Detta krav används för att ge våra respondenter möjlighet till största möjliga konfidentialitet. 
Detta är viktigt för att få respondenten att känna sig trygg. Vårt val av ämne gör att vi ska 
vara medvetna om att respondenten kan komma att lämna ut uppgifter som i orätta händer 
kan få negativa konsekvenser. Vi har i denna undersökning ändrat respondenternas namn 
samt att vi valt att inte nämna respondenternas arbetsplatser vid namn utan enbart bransch-
område (t.ex. bemanningsbranschen). Vi har valt att ge respondenterna namn och inte 
bokstäver då vi anser att det är lättare för läsaren att följa med i texten.  All vår ljudupp-
tagning och transkriberad text förvaras oåtkomligt för utomstående. 
 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Alla 
de uppgifter vi fått in under arbetets gång har enbart vi inom forskningsgruppen hand om. 
Uppgifterna kommer enbart att användas till denna forskningsrapport. 
 
Innan vi har påbörjat respektive intervju har vi informerat respondenterna om att de kommer 
vara anonyma i vår studie och att vi endast kommer nämna vilken typ av företag de arbetar 
på. För att säkra deras anonymitet har vi efter att vi transkriberat intervjun raderat inspel-
ningen från våra telefoner. Våra respondenter har blivit väl medvetna om dessa punkter och 
också vad vi har för syfte och frågeställningar så det får en bra överblick vilket område vi 
vill göra intervjun inom. Ekholm & Fransson 1976 tar också upp vikten att vara tydlig med 
anonymiteten innan intervjun påbörjas. Detta meddelar vi som forskare innan intervjun för 
att få respondenten att känna trygghet och detta ska leda till en bra interaktion mellan 
intervjuare och respondenten (Ekholm & Fransson, 1976:12).  
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3.8 Tillförlitlighet/Trovärdighet 
 
Mot den bakgrunden att vi valt att använda oss av en kvalitativ studie är det också svårare att 
bedöma kvalitén på vårt insamlade material. Då vi har olika förutsättningar och tolkar frågor 
och svar olika blir det problematiskt att pröva vårt material mot verkligenheten. Vår studie 
är repeterbar och kan utföras av andra, något som kallar intersubjektivitet, dock kan 
resultatet variera (Gilje & Grimen, 2007:22, Sharan B Merriam, 1994:180). För att öka 
validiteten i vår studie har vi valt att klart och tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt i vårt 
metodkapitel. Vi beskriver steg för steg vår vetenskapliga ansats, vår förförståelse och vårt 
förhållningssätt. Detta för att ge läsaren en tydlig bild om hur vi gått till väga och hur vi har 
kommit fram till det resultat vi har gjort. Vår förstudie har hjälpt oss att minimera risken för 
missförstånd mellan respondenten och forskaren. Det märkte vi var till stor hjälp då 
intervjuerna flöt på bra utan några större missförstånd.   
 
För att skapa tillförlitlighet till vår studie har vi varit noga med analys och tolkning av det 
empiriska materialet. Vi har definierat begrepp för att undvika eventuell problematik i form 
av missförstånd och feltolkningar. Vi har även försökt skapa tillförlitlighet i vårt material då 
vi valt att spela in samtliga intervjuer och därmed kunna gå tillbaka och höra de exakta 
orden som sagts igen. 
 

3.9 Egen förförståelse/värderingar 
 
Något som är viktigt att tänka på som forskare är att det är viktigt att vara medveten om just 
sin förförståelse och föreställningar. Både vi som intervjuare samt våra respondenter har 
våra egna funderingar och teorier om hur respondenterna ska svara om det ämne vi valt 
(Becker, 2008:21). Vi valde detta ämne eftersom vi har liknande erfarenheter av att ha 
arbetat via bemanningsföretag. En utav oss har arbetat via ett privat bemanningsföretag och 
den andre via en kommunal bemanning. Där har vi båda använt oss utav vår förmåga att 
vara flexibel och allt vad det innebär med att hela tiden vara beredd på att någon ska ringa. 
Känslan av att inte veta om man ska få arbete imorgon eller inte är väl just ett svar på frågan 
huruvida vi är flexibla eller inte. Aspers (2007) menar på att forskare alltid har en 
förförståelse av det de ska forska inom. Är man som forskare mycket insatt i sitt forsknings-
område har man svårare att vara objektiv och ignorera ens förförståelse. Därför är det viktigt 
att vi visar förförståelse om vad vi kommer ifrågasätta och vad vi inte kommer ifrågasätta 
(Aspers, 2007:34–35). 
 
När vi har arbetat via bemanningsföretag har vi båda känt att det är en orolighet att inte veta 
om hur mycket man ska få arbeta. Att vakna upp av att telefonen ringer och de frågar om 
man kan arbeta idag. Då är det bara att skynda sig till arbetet, stressa i sig frukost eftersom 
ju snabbare man kommer till arbetet, desto mer pengar får man. Ofta känns det att det är 
pengarna som gör att man som person blir flexibel. Tackar man ja till ett arbete öppnas 
också en dörr till mer arbete eftersom de ofta frågar och man kan själv som person ange 
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vilka tider man kan arbeta. Därför är det viktigt att ta de arbetstillfällena man får och tackar 
man nej får man inte lika många. Vi har också en förförståelse av att flexibiliteten påverkar 
människan på något sätt. Om den påverkar negativt eller positivt vet vi inte då vi anser det 
vara en högst personligt ställningstagande då vissa personer har en bättre förmåga att vara 
flexibel än andra. Till vilket pris frågar vi oss egentligen bara. 
 
 

4. RESULTAT 
 

4.1 Synen på sin egen flexibilitet 
 

Markus sa att vara kontaktbar samt att vara kompatibel var de två stora delarna som gjorde 
att han fick arbetet. Han kände också att under intervjun ville de se vilken person han var, 
hur väl man var villig att lära sig nya saker och vilken närvaro till arbetet man som individ 
kan ha.  

 
Markus: 
”Det är nog en oskriven regel, men det tror jag det är på alla sådana 
ställen. Men man märker att nu har jag inte jobbat på länge liksom, 
kanske sagt nej till många pass men kanske borde tacka ja till ett pass 
den här veckan.” 

 
Johanna tyckte att kraven inte var så stora. Som anställd behövde man klara av att kunna ha 
lätt att samtala med nya personer och kunna ta emot samtal på ett bra sätt. På dennes 
arbetsplats fanns det många som studerar ekonomiutbildningar med det var inget krav. 
Däremot krävs social kompetens. Man ska kunna arbeta mellan 18-21 minst två gånger i 
veckan men gärna mer. Klara tyckte att hon var för överkvalificerad för att arbeta på lager 
men för att få in pengar arbetade hon där ett år. De krav som ställdes var att vara tillgänglig 
och kunna hoppa in med kort varsel, att vara student men det krävdes inget truckkörkort. De 
fick sedan gå en utbildning innan de började arbeta.  

 
Nora uppfattade att kraven som ställdes på henne var att hon skulle kunna fortsätta arbeta 
under sommaren då hon började arbeta på banken under våren. Nora tar upp samma saker 
som Johanna om social kompetens, ha lätt att kunna prata med människor var viktigt för att 
få en anställning. De båda hade liknande arbetsplatser och samma arbetsuppgifter och fick 
en internrekrytering innan de började. När hon började arbeta krävdes det att hon skulle 
arbeta minst 2 pass i veckan men nu märker hon att de försöker höja den och nästan kräver 
att hon ska kunna vara arbeta minst 3 pass i veckan. Detta kände hon var stressigt med 
examensarbetet som hon hade nu samtidigt i skolan. Sedan försöker de få henne att arbeta 
fler förmiddagar eftersom detta är pass som bemanningsföretaget har svårt att få tagna av 
någon annan, men det menar respondenten är snudd på omöjligt när man som student har 
föreläsningar på förmiddagen. Jonas tar upp att kraven var diffusa och det var inte svårt att 
få arbetet. Däremot fick han frågor om hur han klarade arbeta i grupp och om han kunde 
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hantera stress på ett bra sätt. Lena tar upp att de kom in på området flexibiliteten under 
själva intervjutillfället.  
 

Lena:  
”Ja och jag sa att jag inte hade någon aning i och med att jag precis 
hade börjat skolan men dom sa i alla fall att dom skulle vilja att man 
kunde en till två gånger i veckan och sen om det är mer att göra fler 
dagar i veckan.” 

 
Iris tar upp att de krav som ställs handlar om det sociala och att kunna arbeta minst två dagar 
per vecka och att vara student. Hon trodde även att fick hon fick arbetet eftersom hon hade 
många kontakter inom företaget. Enligt Patrik fanns två krav från bemanningsföretaget, det 
första är att man ska kunna arbeta två dagar	   i	   veckan	   och	   att	   man	   ska	   vara	   en	   god	  
representant	   för	   företaget	  och	  göra	  det	  man	  blir	   tillsagd	  att	  göra	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Han 
tror också att tidigare erfarenheter var ett plus i kanten för att kunna få arbete och att ha varit 
anställd tidigare på samma bemanningsföretag sågs som en stor fördel att bli anställd. 

 

4.2 Olika syn på sin egen flexibilitet 
 

Markus tar upp att man ofta får vara beredd att ändra sina tider. Det kan vara att en arbets-
kollega ska stänga affären men behöver gå en timme innan och då kan respondenten hoppa 
in istället och hjälpa sin arbetskamrat. Han talar mycket om att man ska ställa upp för 
varandra och att hela arbetsgänget är ett team. Markus definierar att vara flexibel genom att 
inte vara lat, man kan inte säga att man inte är sugen, hjälpa varandra, kunna ta snabba 
beslut om pass när de frågar om man kan arbeta. Johanna tar upp att det framför allt var 
svårt att få arbetstider ibland eftersom bemanningsföretaget skickar ut tider och då är det 
först till kvarn. I början var det svårt att hålla på med studierna och samtidigt få tider som 
passade arbetet. Klara tyckte att arbetet var underkvalificerat och att det knappt ställdes 
några krav på respondenten vid anställningen. Hon var ärlig med tillgänglighet under 
rekryteringen och att hon inte visste hur många dagar hon skulle klara av att arbeta. Det är 
svårt att vara flexibel på sitt arbete och eftersom det är svårt att lägga om arbetet där behovet 
behövs under dagarna blir det mer att hon följer med de heltidsanställda som har mer 
erfarenhet att justera arbetet. Men för att vara flexibel gentemot bemanningsföretaget är det 
att ta sig ut till arbetet så snabbt man bara kan när de vill att man ska arbeta. Klara tar också 
upp att det är svårt att få bra tider då alla vill arbeta eftersom det är först till kvarn. Ofta bli 
fredagskvällspassen kvar. 
 

Klara: 
”Då ligger fredagskvällarna kvar och det var svårt att vara så snabb 
så efter ett tag kände jag att jag nästan inte orkade va tillgänglig för 
att dom kunde sms:a en kvart innan passet började blev det, och då 
ska man ta sig ut till Viared och när man inte har bil då blir det 
väldigt svårt och så. Det var lite det som jag kan känna att jag brast i 
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min tillgänglighet för att jag dels inte han, ta passen för jag var inte 
tillräckligt snabb på telefonen och dels att jag inte har bil.” 

 
Nora tycker att det fungerar bra med tiderna eftersom hon kan arbeta på morgonen och att 
kunna ta många arbetspass. För att bli populär ska man som anställd ställa upp och ta de 
tider ingen annan vill ha och ta många tider. Sedan ska man kunna hjälpa till om någon blir 
sjuk genom att ta dennes tider. Jonas har fått utökad kunskap inom arbetet och det har gjort 
att han har blivit mer flexibel på arbetsplatsen. Det är många studenter som slutat på hans 
arbete och han känner verkligen att det finns behov från företaget att bevara hans kompe-
tenser. För att kunna vara flexibel på Johans arbetsplats behöver man lägga sig tillgänglig på 
schemat och ringer de en när man inte är har lagt upp att man är tillgänglig för arbete. De 
vill att man ska arbeta säger han och det blir ofta att Jonas hoppar in och tar passet och 
skjuter upp det som är planerat.  
 
Lena säger att kunskapen hon fått inom företaget gör att hon skulle kunna ta över vilken 
tjänst som helst. Denna kunskap har Lena fått till stor del över somrarna då hon har arbetat 
och testat olika positioner på kontoret. Nästan varje gång hon arbetar är det knapert med 
personal och ofta får hon göra andra arbetsuppgifter än det som var tänkt från början. Lena 
har lärt sig att se vart arbetsbehovet behövs och bestämmer själv då ingen direkt styr över 
hennes arbete. Hon känner en press över att hinna med att arbeta två dagar i veckan som de 
kräver under studietiden.  

 
Iris tycker att arbetet på bemanningsföretaget är lätt och har lärt sig mycket om vad beman-
ningsföretaget förväntar sig utav respondenten. Hon har ett flexibelt arbete och kan planera 
sina tider själva. Iris tar upp att hon tror det är stor skillnad gentemot de andra studenterna 
som arbetar ute hos bemanningsföretagets kunder. Att de har det mer stressigt. De har ringt 
ibland och då har hon oftast kunnat hoppa in och hjälp till men det är ytterst sällan. Det är 
jobbigt att säga nej till bemanningsföretaget när man inte kan arbeta. Patrik tycker att 
flexibilitet inom sitt yrke är att kunna anpassa sig till kundernas behov och kunna ändra på 
sitt schema och hjälpa till företaget då det är mycket att göra. Han tycker att det är tråkigt de 
veckorna han satt upp som tillgänglig men inte fått något arbete. Ofta handlar det för Patrik 
att kunna komma in till sitt arbete på kort varsel då de har problem. Då tycker han det är segt 
att hela tiden vara flexibel om det är andra veckor de vill ha hans arbetskraft och att han ska 
arbeta mer än han hinner med. 
 

Patrik: 
”Ibland har det varit så att jag fått pass borttagna men ändå har de 
ringt och behöver mig på morgonen samma dag och dom gångerna 
har jag inte gått in och jobbat liksom när det har varit en sån 
situation.” 

 
 



 
 

21 

4.3 Flexibilitetens påverkan och känslan av att inte räcka till 
 

Markus har valt arbetet framför studierna och då hamnat efter i skolan på grund av att han 
tagit pass där de velat att han ska komma in med kort varsel och arbeta. Markus säger att 
missar man en föreläsning måste man ta tag i det när man kommer hem och se till att kolla 
med en klasskamrat, vad som har gåtts igenom under dagen. Han använder sig också utav 
läraren och frågar honom om vad som missats då han arbetat. Det ska poängteras att är det 
mycket i skolan är det ändå lättare att säga nej till bemanningsföretaget men är det en liten 
skoluppgift och de har ett arbetspass på fyra timmar arbetar han gärna. 

 
Markus: 
”När man vet att man behövs tänker man a men då får jag göra såhär 
sen när jag kommer hem. Får jag gå igenom vad, kolla med en 
klasskompis liksom. Vad gick ni igenom idag? Verkligen kolla igenom 
det då när man kommer hem så man inte hoppar över det som har 
sagts under föreläsningen utan att ta på sig det och fixa det sen nä 
man kommer hem. Så man inte låter det, hoppa över det.”  

 
Johanna klarar av kraven relativt enkelt eftersom arbetet bara är på kvällar och behöver på så 
sätt inte välja mellan studier och arbete. Även om det kommer sms om andra tider och andra 
arbeten, tar hon inte de arbetena eftersom hon har ett relativt fast arbetsschema.  

 
Klara fick också välja bort studierna för arbetet. Prioritering var på föreläsningarna men 
sedan när det kom till de mindre uppgifterna och grupparbeten tog hon ofta arbetspass. Att 
gå ifrån en grupp för att arbeta var aldrig något roligt men det var tvunget att göras ibland 
för att lyckas kombinera arbetet med studierna. Klara fick en dålig känsla i magen att gå och 
arbeta fast de hade grupparbeten. Nora har ganska liknande svar som Klara. Missar inte 
heller mycket i skolan men sedan är det så att de mindre uppgifterna blir lidande då hon 
kombinerar studier med arbete. Hon missar även grupparbeten då och då men arbetar ändå 
mest kvällar. Detta gör att kombinationen mellan arbete och studierna går bra. Johan väljer 
också arbetet framför sina studier. Just nu ligger han långt efter i studierna att fick söka 
dispens för att få fortsätta denna termin. Johan vill gärna påpeka att när det väl är mycket i 
skolan med tentor och arbeten prioriteras skolan framför arbetet. 
 

Johan: 
”Ibland känner jag ju att det är så sjukt mycket i skolan att jag inte 
kan jobba helt enkelt även om jag vill och måste på grund av den 
ekonomiska biten men jag måste ju prioritera skolan och då blir det ju 
att jag lägger mig otillgänglig och det är kanske inte nått dom 
uppskattar när man ligger så en hel vecka.” 

 
Lena tycker att problemen uppstår varje gång det är en tenta, eller inlämning som ska in. Då 
är det svårt att få tid till studierna när man ändå måste arbete minst två dagar i veckan. Hon 
får den känslan att kravet på att ställa upp gör att hon vill ställa upp men samtidigt känner 
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hon att fokus måste ligga på studierna för de är viktigare än arbetet. Lena har aldrig haft 
problem med att komma efter med studierna, utan det har fungerat bra att kombinera arbete 
och studier. Iris lägger inte så mycket tid på sina studier. Skulle hon inte haft en sådan lätt 
utbildning skulle respondenten inte ha två extraarbeten samtidigt som studierna. Känner inte 
av någon stress fast 100 % studier och arbeten på veckorna och helgerna. Hon har heller 
aldrig legat efter med sina studier då det inte varit så hårda studier. Patrik väljer arbetet 
framför studierna om det inte är en tentaperiod. Då prioriteras studierna. Han har hamnat 
efter men tycker själv att med hjälp av att ha kunna disponerat sin tid utefter arbetet har gjort 
att han kommit ifatt med studierna snabbt.  

 
5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 
 
Här ska vi ta upp resultatet vi har fått fram från intervjuerna och diskutera dessa fakta 
kopplat till våra teorier och tidigare forskning. 
 

5.1.1 Kravet på flexibilitet 
 
Utifrån de svar vi fått gällande vilka krav som ställs kring flexibilitet kan vi framförallt tyda 
att man från både bemanningsföretagets och kundföretagets sida söker studenter som fram-
för allt kan vara tidsflexibla och möta upp mot det Veille & Walthery (2003) valt att kalla 
den numeriska flexibiliteten man som företag idag är i behov av att tillgodose. Personal-
styrkan för dagen kan bestämmas några timmar innan produktionen sätter igång med hjälp 
av bemanningsanställda som har som främsta uppgift att snabbt kunna ta sig till och från 
arbetet samt inte ha svårt för att ta för sig och vara social. Det framgår tydligt vid 
anställningstillfället att kunna ställa upp och ha en ”alltid redo”-inställning var egenskaper 
som värdesattes och de personer vi intervjuat anser alla att det var just den egenskapen som 
var avgörande för att kunna få en anställning.  
 
Från bemanningsföretagets sida, vars uppgift är att snabbt få ut personal till de olika kund-
företagen, söker man personer som kan tillgodose bemanningsföretagets behov av personal 
som kan utföra olika typer av arbetsuppgifter hos olika kunder, det vill säga att man också 
söker personer som kan tillgodose företagets behov av en funktionell flexibilitet. Detta för 
att kunna maximera nyttan av den anställde (Ellström 2006, Vielle & Walthery, 2003). Det 
ställs tydliga krav på att som student kunna vara flexibel, något som påtalas under anställ-
ningsintervjun. Att ha tidigare erfarenhet av det man nu söker nytt arbete inom anser de 
flesta vi intervjuat inte spelar någon roll för anställning utan förmågan att kunna vara flexi-
bel, ta för sig och inte vara rädd för att testa nya saker är av större vikt.  
 
Bemanningsföretagen har som huvudsaklig uppgift att tillgodose de önskemål och krav som 
ställs från kundföretagets sida och då det blir allt viktigare att få dit en person snabbt än att 
denne faktiskt är bra på det den gör. En del av de vi intervjuat anser sig inte passa in på det 
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arbete som bemanningsföretaget förmedlat då de flesta vi intervjuat vid intervjutillfället inte 
ens visste vilket arbete de sökte för. De flesta hade fått en så kallad allmän intervju där 
bemanningsföretaget har möjlighet att, enligt vår tolkning, se vad personen i fråga går för 
och ställt frågor kring tillgänglighet och att man som anställd snabbt ska kunna rycka in. Det 
var frågor som bemanningsföretaget valt att gå in på nästan direkt.  
 
Vi kan här tyda att det är större fokus på att man som anställd är flexibel än att man faktiskt 
är rätt person för arbetet man sedan ska utföra. Det verkar som om ju mer funktionellt 
flexibel man som anställd är, ju mindre numeriskt flexibel behöver man vara. I de fall där 
den anställde fått mer arbetsuppgifter och kan täcka upp ett större område finns det större 
möjlighet för den anställde att påverka när man kan jobba. Man som anställd är då mer 
värdefull för bemanningsföretaget vilket gör att de vi intervjuat lättare kan påverka när arbe-
tet ska bli utfört. Självklart förekommer det påtryckningar om att arbeta fler pass, detta för 
att det inte alltid finns någon annan som kan täcka upp så visar resultatet en viss skillnad i 
att som anställd med fler uppdrag eller utökade arbetsuppgifter känna sig mer behövd och 
därmed mindre oroad för att mista sitt arbete. Detta ligger också i linje med det livslånga 
lärandet (Ellström 2008) där anpassning och förmågan att snabbt lära sig nya saker gör att 
man som anställd i den mån det går säkrar upp sin anställning.  
 

5.1.2 Synen på sin egen flexibilitet 
 
Genom den relation som byggs upp mellan bemanningsföretaget och den anställde försöker 
de från bemanningsföretagets sida forma den anställde och få denne att ställa upp genom att 
ge positiv feedback och förklara vilken bra arbetare de är. Hur man som bemanningsföretag 
arbetar med kommunikationen till sina anställda varierar då vissa av de vi intervjuat enbart 
får ett sms om, när och var de ska arbeta medan andra har mer kontakt. Vi kan dock tyda en 
viss kompisrelation, eller i alla fall illusionen av en, där de vi intervjuat tycker det är jobbigt 
eller till och med lite taskigt att inte komma in och jobba när bemanningsföretaget ringer och 
ber en. Det som det först verkar finnas samförstånd kring, alltså studenternas behov att vid 
tentaveckor och uppsatstider fokusera på skolan och då inte kunna arbeta mycket, blir när 
man väl är anställd svårt att framhäva då kundföretaget i sin tur inte är lika införstådda i 
situationen. När några av de vi intervjuat blir inringda till arbete av både kundföretaget och 
bemanningsföretaget och de upplever att förståelsen kring att inte kunna ta ett pass är större 
hos bemanningsföretaget än hos kundföretaget. De studenter som har arbete internt på 
bemanningsföretaget är personer som tidigare arbetat som konsulter via bemanningsföre-
taget. De har på samma sätt som de uthyrda arbetarna uttryckt samma typ av känsla att de 
sviker företaget om de inte kan komma in och arbeta.  
 
Foucaults (2009) teori om den disciplinerade makten där vi människor formas till lydiga och 
effektiva varelser anser vi passar in bra här. Det visar oss på att genom att bemannings-
företag statuerar tydliga exempel på vad som är en bra arbetare blir det också de personerna 
de nyanställda förväntas vara för att kunna passa in. Alla har ekonomiska skäl till varför de 
valt att arbeta vid sidan av studierna, en del har också arbeten som ligger nära det de utbildar 
sig till, dock finns likheten i det Ellström kallar det livslånga lärandet samt Foucaults teori 
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om utövad makt i att alla vi intervjuat hela tiden påtalar vikten av att kunna anpassa sig efter 
arbetsmarknaden. Oavsett om det gäller arbetstider eller arbetsuppgifter förväntas de ställa 
upp och ta det som erbjuds.  Detta ligger i linje med Olofsdotters (2008) studie som visar på 
en flexibilitet som går åt ett håll där den anställde måste visa sig flexibel mot bemannings-
företaget men inte tvärtom, det vill säga att bemanningsföretaget tillsammans med kund-
företaget, inte har förmågan att visa samma förståelse för studentens behov av att ibland 
fokusera på studier och prioritera dessa före arbete.  
 
Håkansson & Isidorsson (Furåker 2012) studie som visar att ”commitment” gentemot 
bemanningsföretaget skapas som ett resultat av hur väl den anställde tas emot ute på kund-
företagen i form av till exempel upplärning. De vi lagt märke till i vår studie är att vissa av 
de bemanningsföretag de vi studerat arbetar via är väldigt måna om att de anställda ska 
känna sig sedda. Många av samtalen är just samtal och inte bara ett sms med en adress och 
företagsnamn vilket enligt våra respondenter förekommer hos vissa bemanningsföretag. Det 
är en stor variation i huruvida de vi studerat känner ”commitment” mot endera kundföretaget 
eller bemanningsföretaget. Några av de vi studerat anser det vara lättare att tacka nej till pass 
när de gör det till de som arbetar på bemanningsföretaget då de oftast har en större förståelse 
kring varför man inte har möjlighet att arbeta den föreslagna tiden. Hör kundföretaget i sin 
tur av sig är det inte alltid lika lätt att säga nej enligt några av de vi studerat. Om det beror på 
att man som anställd inte vågar säga nej, då man inte har lika bra relation till chefen på 
kundföretaget eller inte, låter vi vara osagt. Någonstans kan vi ändå tyda att bemannings-
företag och dess anställda är medvetna om denna relation och använder den för att kunna få 
ut så många anställda på pass på företag där konkurrensen mellan de olika bemannings-
företaget tätnar. Vi kan i vårt resultat tyda att de som är anställda via ett bemanningsföretag 
som arbetar med att se och uppmärksamma den anställde är mer positivt inställda till 
bemanningsbranschen medan de som enbart får ett sms och knappt har någon kontakt med 
bemanningsföretaget oftast känner sig utnyttjade och omotiverade. De vi intervjuats motiv 
till varför de arbetar extra under studietiden är ekonomiska skäl. Detta ligger i linje med de 
skäl som uppges i Ingela Gabrielssons undersökning där 47 % av tusen tillfrågade studenter 
anser att studiebidraget de erhåller inte räcker till.  

 

5.1.3 Flexibilitetens påverkan på studentens studier  
 
Flertalet av våra respondenter säger sig på något sätt ha hamnat efter i skolan på grund av att 
de tagit ett arbetspass istället. En var tvungen att söka dispens för att kunna få börja nästa 
termin, andra klarar av allt i tid utan några problem i slutändan. Det är dock känslan av att 
hamna efter som är problematisk då det är tvära kast mellan vad som tidigare var planerat. 
Att säga nej till ett arbete är något de alla uttrycker är jobbigt och oavsett hur mycket de har 
att göra i skolan och så har samtliga valt arbete före studierna någon gång. Samma känsla av 
att svika eller inte räcka till skapas när de valt att arbeta istället för att studera. Oftast blir 
studiegrupper lidande och vissa föreläsningar missas och då måste de fråga studiekamrater 
om vad som togs upp. Vi tolkar det som att de flesta inte känner att de räcker till. Oavsett 
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hur väl de planerar sin tid verkar alltid det där samtalet om att arbeta extra komma väldigt 
olägligt vilket gör att planen respondenterna hade kastas om och ens prioriteringar ändras.  
Idag värdesätts förmågan att anpassa sig till sitt arbete och vi själva som har studerat och 
arbetat kan känna igen oss. Att hela tiden känna att man behöver vara beredd att kunna åka 
till arbete eftersom man inte vet när det kommer ett samtal. Sedan att man ska vara effektiv, 
nyttig och lydig är något man ska uppnå för då visar man upp sin bästa sida varje gång man 
är på ett nytt arbete. Tycker de om dig så öppnas en dörr till fler arbetstillfällen (Ellström 
2008, Foucault, 2009, Vielle & Walthery, 2003). 
 
Ett grundläggande krav från bemanningsföretagen är att man ska kunna arbeta minst två 
pass i veckan och att man bara skall vara tillgänglig de dagar man kan. Detta betyder inte att 
de vi valt att intervjua fått pass just de dagarna. Det kan vara så att kundföretaget inte 
behöver extra personal just den tiden eller dagen vilket gör att extra samtal och sms skickas 
ut till studenten angående andra tider eller dagar då behovet är större. Återigen så är det den 
student som kan visa sig mest flexibel som också får flest pass inbokade. Vår tolkning är 
dock att det sker på en viss bekostnad av att då inte kunna vara lika flexibel i relation till 
sina studier där till exempel gruppträffar och föreläsningar får skjutas upp eller missas. Det 
blir ett ständigt pusslande för dem vi valt att intervju men de själva anser att det är värt det i 
slutändan då de fördelar, som arbetslivserfarenhet och bättre ekonomi, som arbete vid sidan 
av studierna ändå innebär är mödan värd.  

5.2 Metoddiskussion  
 

Här vill vi ta upp hur det har gått när vi fått fram vår empiri. Vad har gått bra och vad är det 
som gått sämre när vi skulle få fram empirin till resultatet.  
 
Nu när vi fått ett resultat känns det att metoden vi använt i undersökningen har varit rätt då 
vi valde att använda den kvalitativa metoden som redskap. Vi hade i början ett ämne som 
var relevant till vår utbildning och fick snabbt ett syfte som vi senare kunde forma fram med 
hjälp av vår handledare.  
 
Innan vi började med kandidatuppsatsen hade vi en metodkurs. Under metodkursen gjorde 
vi vår förstudie. Detta känns bra nu i efterhand att vi gjorde en förstudie där vi fick känna på 
ifall vi hade bra frågor och vilka frågor som fattades. Det kändes bra att genomföra en 
testintervju eftersom det inte är något vi har testat på så många gånger och vi är relativt nya 
inom intervjuteknik. Det kändes som att vi var på rätt väg och hade hittat ett bra forsk-
ningsområde där det inte finns så mycket forskning eftersom det är en relativt ny bransch. 
 
Att vi förberedde oss med att läsa om hur en forskare ska försöka vara under en intervju 
hjälpte oss under själva intervjun. Vi hade ett lugn och kände oss avslappnande under 
intervjuerna. Vi märkte under själva transkriberingen att vi missade ibland att ställa vissa 
följdfrågor eller andrahandsfrågor som hade gjort att vissa svar hade kunnat bli ännu 
djupare. Med vissa respondenter fick vi djupare svar tack vare att vi var just fokuserade och 
analyserade deras svar och kunde då komma med bra följdfrågor. Det var också skönt ibland 
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att stanna upp och beskriva det som de sade och kontrollera att vi förstod det som 
respondenten hade sagt.   
 
Eftersom det var svårt att få tag på intervjupersoner blev det så att vi intervjuade åtta 
personer men det är klart att det hade varit ännu bättre att ha intervjuat fler studenter som 
arbetar via bemanningsföretag. Vi gjorde två intervjuer tillsammans och tre intervjuer var 
för sig. Detta ser vi både positivt och negativt på. Det negativa med att vara två som 
intervjuade en respondent var maktbalansen som kändes bättre när vi bara var en som 
intervjuade (Aspers, 2007:135). Intervjuerna flöt på bättre när vi bara var en intervjuare med 
respondenterna då det blev mer som att prata mellan två olika människor som har ett 
vardagligt samtal. Det positiva med att vara två intervjuare med en respondent var att vi 
kunde komplettera varandra bra och den andre som inte ledde intervjun kunde komma in 
med följdfrågor som den andre intervjuaren glömde bort. 

 
När vi skulle redogöra för våra respondenter när det gäller sekretess, att de får avbryta 
intervjun kändes det att de flesta knappt lyssnade och sa ja till att bli inspelade. För oss var 
det viktigt att de kände till sina rättigheter och att de skulle vara anonyma. I en intervju 
frågade respondenten om respondenten kunde säga vilket företagen och då fick vi säga att 
det är klart att det inte kommer nämnas. Där av känslan att de inte lyssnade så noga när vi 
redogjorde deras rättigheter. Alla respondenter gav sitt godkännande till att bli inspelade. 
Hade vi inte fått göra det med alla respondenter hade det varit svårt att hänga med och ställa 
frågorna samtidigt som vi hade varit tvungna att föra anteckningar och då hade intervjuerna 
försvårats och antagligen hade viktig information som påverkar resultatet försvunnit.     

 
Svaren i intervjuerna skiljer sig en del men de flesta respondenterna tar upp samma saker 
som de vill poängtera. Detta gjorde det väldigt intressant och vi kände att vi valde rätt som 
använde oss utav den kvalitativa metoden. Hade vi gjort en kvantitativ metod med till 
exempel enkäter tror vi att vi hade missat mycket och inte haft möjligheten att gå djupare 
inom vårt område.  

 
När det har handlat om flexibilitet inom sitt arbete har vi frågat respondenterna hur de kan 
vara flexibla för sitt bemanningsföretag och även hur de är flexibla inom det företag de 
arbetar på. Detta gjordes för att få en bredare syn på hur de är flexibla gentemot 
bemanningsföretaget och det företag de arbetar på. När forskningsstudier utförs kan man tala 
om något som kallas en mättnad av empirin (Aspers, 2007:93–95). I denna forskningsstudie 
har vi bara gjort åtta stycken men hade gärna fått till några fler intervjuer men det känns inte 
som att det finns en mättnad än eftersom med fler intervjuer hade resultatet blivit bredare 
och djupare. Trots att vi gjort åtta stycken intervjuer känns empirin bra då vi kan se likhet, 
olikheter och ändå en bredd i empirin.  
 
Alla dyker på problem när de gör en studie och allting bli inte som man först tänkt sig. Trots 
de problem vi ställts inför känner vi att vi har vuxit som forskare. Ju fler intervjuer som 
gjordes ju mer växte vi som forskare.  
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5.3 Avslutande tankar  

 
Det har varit intressant att gå in på detta område eftersom bemanningsbranschen är en 
växande bransch i Sverige. Många studenter arbetar på grund av det ekonomiska svåra 
klimatet som är i Sverige (Gabrielsson, 2012; Nordea studerande, 2012). Att studenter ofta 
väljer att kombinera studietiden med arbete förvånar oss inte. Vi själva har gjort det under 
vår studietid och vi känner som respondenterna att mestadels arbetar vi för att få in mer 
pengar men det är klart att man som student även vill få arbetserfarenheter. 
 
Känslan är att bemanningsföretagen generellt sett vill att studenter som arbetar hos dem ska 
arbeta mer än två dagar i veckan. Vi kan se att en del av respondenterna har det stressigt 
medan andra utav respondenterna tar allt med ro. Det är krävande för studenterna att 
kombinera arbete med studier då de får prioritera bort andra intressen för att de arbetar. 
Trots detta tror vi att bemanningsbranschen kommer att fortsätta växa starkt i och med att 
fler och fler börjar studera  
(http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e78000823/Sammanfattning-2013.pdf) 
 
Avslutningsvis tycker vi att den anställningsform som bemanningsföretag använder sig utav 
är det som skapar den flexibla arbetaren i och med att man ständigt måste vara på tårna och 
se till att man inte missar arbetstillfällen som dyker upp. Man får känslan av att man är 
utbytbar och detta gör att personer är flexibla.  
 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

 
Vårt resultat i denna kandidatuppsats går inte att generalisera men tanken är att den på något 
sätt kan ligga som en grund för vidare forskning inom detta ämne i framtida forskning. Detta 
är ett aktuellt ämne och en växande bransch. I Sverige har inte vi hittat någon direkt 
undersökning inom detta område och det visar att detta ämne är färskt och att det finns 
mycket som kan undersökas. Fler och fler väljer idag att gå en högskola/ universitetsut-
bildning eftersom det är det som krävs för att få ett arbete i dagen samhälle då man själv ska 
uppnå ett livslångt lärande som Ellström (2006) tar upp och även EU vill att man som 
individ ska uppnå för att göra dig själv anställningsbar.    
 
Vill man forska vidare skulle man kunna gå in djupare och undersöka bara studenter som 
arbetar, det vill säga behöver inte vara att de arbetar via ett bemanningsföretag utan bara att 
de arbetar extra. Det blir då lättare att hitta intervjupersoner. Som forskare skulle man kunna 
jämföra könen vilket vi inte gjorde eftersom vi anser att det inte var relevant i vårt arbete. 
Ett annat intressant område kan vara om de färdiga studenter som tar examen håller samma 
klass eller standard som de tidigare årskullarna. Om kompetensen har försämrats för att de 
arbetar så mycket samtidigt som de studerar idag. 
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Mer att forska vidare på inom detta område skulle kunna vara att gå djupare in på vad som 
gör att studenter måste arbeta extra. Vi har mer bara fått fram att de behöver pengarna för att 
klara sig ekonomiskt men det hade varit intressant att gå längre in på det området och kolla 
vad en student lägger pengarna på och jämföra om det är skillnad mot hur studenter 
spenderade sina pengar för 40 år sedan. Det har hänt mycket inom ekonomin i Sverige och 
också hur vi spenderar våra pengar.  
 
Idag konsumerar vi mer än vad vi gjorde då. Lever studenter lyxigare idag. Vi kan själva 
jämföra med våra föräldrar om hur de knappt klarade sig men idag kan studenter klara sig 
bra. Är det för att de arbetar mer än vad studenter gjorde då under studieperioden som gör 
att de kan leva lyxigare på något sätt. Vi har den uppfattningen att många studenter ändå 
skulle kunna klara sig med bidrag + lån men att det kan vara bra är gött att ha lite extra i 
plånboken och kanske spendera på roliga saker. 
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7. Bilaga 
 

7.1 Intervjuguide  
 
(Öppna upp samtalet) 
Namn? 
 
Ålder? 
 
Beskriv dina arbetsuppgifter. 
 
Vad har du arbetat med tidigare?  
 
Via bemanningsföretag? 
 
Vad studerar du? 
 
Tar du fullt CSN-lån?  
 
Tema: Kravet på flexibilitet 
 

1. Hur	  fick	  du	  information	  om	  denna	  tjänst?	  	  
(Denna	  fråga	  ställs	  för	  att	  få	  en	  bakgrundsinformation	  om	  den	  tillfrågade.	  Öppnar	  
upp	  samtalet)	  	  
	  

2. Vad	  fick	  dig	  att	  söka	  jobbet?	  
• Ekonomi?	  
• Arbetslivserfarenhet?	  	  

(Ta	  reda	  på	  vad	  som	  gjorde	  den	  sökande	  intresserad	  av	  tjänsten)	  
 
 
 

3. Hur	  väl	  tyckte	  du	  vid	  anställningstillfället	  att	  du	  uppfyllde	  kraven	  för	  anställning.	  	  
(Frågan	  ställs	  för	  att	  ta	  reda	  på	  den	  tillfrågades	  självkännedom	  gällande	  sin	  
kompetens)	  

• Krav	  kring	  studierna?	  
	  

4. Vad	  visste	  du	  om	  företaget	  innan	  du	  sökte	  detta	  arbetet?	  	  
(	  Har	  den	  tillfrågade	  information	  om	  företaget	  eller	  tjänsten	  som	  företaget	  själva	  
inte	  gått	  ut	  med.	  Alltså	  information	  som	  kan	  ha	  kommit	  från	  andra	  anställda)	  
	  

5. Vilka	  krav	  ställdes	  på	  dig	  som	  anställd	  vid	  rekryteringen?	  
• Vilka	  krav	  på	  kompetens	  ställdes	  på	  dig?	  
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• Vilka	  krav	  gällande	  tidigare	  erfarenhet	  ställdes	  på	  dig?	  
• Flexibilitet?	  	  

 
 
 
 
Tema: Synen på sin egen flexibilitet 
 

6. Om	  du	  har	  tidigare	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  för	  ett	  bemanningsföretag.	  Anser	  du	  att	  
den	  erfarenheten	  gett	  dig	  större	  möjlighet	  till	  att	  få	  jobbet?	  
• På	  vilket	  sätt?	  
• Om	  inte	  via	  bemanning,	  på	  vilket	  sätt?	  

 
7. Vad	  anser	  du	  vara	  den	  avgörande	  faktorn	  för	  att	  kunna	  få	  arbetet?	  

• Vilka	  anser	  du	  vara	  dina	  starkaste	  egenskaper	  som	  gjorde	  att	  du	  fick	  arbetet?	  	  
• På	  vilket	  sätt?	  

 
	  

8. Hur	  svarade	  du	  på	  de	  frågor	  som	  ställdes	  gällande	  tillgänglighet	  vid	  
anställningstillfället?	  
• Ge	  exempel.	  
• Anser	  du	  att	  du	  svarade	  utifrån	  erfarenhet	  på	  dessa	  frågor?	  

	  
	  

9. 	  Hur	  anser	  du	  dig	  uppnå	  de	  krav	  som	  ställs	  från	  bemanningsföretaget	  och	  det	  
företag	  du	  arbetar	  på	  via	  bemanningsföretaget??	  	  
• På	  vilket	  sätt?	  
• FLEXIBILITET?	  
 

10. Vilka	  önskvärda	  (krav)	  egenskaper	  ställer	  arbetsgivarna	  på	  dig?	  
• Hur	  väl	  uppnår	  du	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  dig?	  	  
• Hur	  skulle	  du	  definiera	  att	  vara	  flexibel	  inom	  ditt	  nuvarande	  arbete?	  
• Har	  du	  blivit	  besviken	  när	  du	  inte	  själv	  har	  kunnat	  uppnå	  kraven	  som	  ställs	  på	  

dig?	  
 
• Kan	  du	  ge	  några	  exempel	  på	  när	  din	  förmåga	  att	  vara	  flexibel	  kommer	  till	  

användning	  i	  ditt	  arbete?	  
	  

 
Tema: Flexibilitetens påverkan 
 

11. 	  Får	  du	  beröm	  när	  du	  gjort	  något	  bra?	  
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• Vad	  kan	  det	  vara	  som	  du	  gjort	  bra?	  Ge	  exempel!	  
• Hur	  känner	  då?	  
 

12. Finns	  det	  tillfällen	  då	  du	  blivit	  uppmärksammad	  för	  ditt	  arbete?	  
• Om	  ja?	  På	  vilket	  sätt.	  

 
13. Finns	  det	  tillfällen	  då	  du	  blivit	  kritiserad	  i	  ditt	  arbete?	  

• Av	  vilka	  anledningar?	  
• Får	  du	  en	  känsla	  av	  att	  du	  måste	  förbättra	  dig	  för	  att	  känna	  att	  du	  ska	  få	  fler	  

arbetstillfällen	  och	  behålla	  arbetet?	  
 
	  

14. Anser	  du	  att	  du	  någon	  gång	  måste	  välja	  mellan	  studier	  och	  arbete?	  
• På	  vilket	  sätt?	  

 
15. Vad är det för för-och nackdelar med att jobba under studietiden? 

• Ge	  exempel.	  
	  	  

15. Har	  du	  någon	  gång	  hamnat	  efter	  i	  skolan	  pga.	  att	  du	  tagit	  ett	  pass?	  
• Hur	  löste	  du	  det?	  

 
 

16. Känner	  du	  dig	  tvingad	  att	  ta	  ett	  pass	  när	  det	  erbjuds?	  
• Om	  ja,	  hur?	  
• Om	  nej,	  hur?	  

 
17. 	  Blir	  du	  tilldelad	  pass	  de	  dagarna	  som	  du	  lägger	  upp	  att	  du	  kan	  arbeta?	  

• Hur	  känns	  det	  när	  du	  inte	  får	  ett	  pass	  och	  har	  varit	  tillgänglig?	  
	  

18. Ringer	  de	  och	  ber	  dig	  komma	  in	  med	  kort	  varsel	  till	  arbetet	  när	  de	  har	  brist	  på	  
personal?	  

• Hur	  övertalar	  de	  dig?	  
 
 

19. Finns	  det	  något	  du	  vill	  tillägga?	  
 
 
 


