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Den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar under 1990-
talet, då nya anställningsformer började utvecklas. I början av 1990-talet blev 
bemanningsföretag lagliga och därefter har uthyrning av personal expanderat. 
Syftet med denna undersökning var att få en djupare förståelse för hur uthyrda 
personer upplever sin arbetssituation samt undersöka om det fanns olika 
uppfattningar hos personer anställda hos ett större respektive mindre 
bemanningsföretag. Totalt sju deltagare med erfarenhet av att arbeta som 
uthyrda hos ett större respektive mindre bemanningsföretag intervjuades. Efter 
en tematisk analys visade resultatet att grundinställningen till uthyrningsarbete 
hade betydelse för hur arbetsvillkoren upplevdes. Faktorer som samhörighet, 
personlighet, inflytande och relationen till bemanningsföretaget var viktiga för 
arbetstillfredsställelsen. Deltagarna från det mindre bemanningsföretaget 
upplevde en mer tillfredsställande relation till sin arbetsgivare och en större 
möjlighet till inflytande, jämfört med deltagarna från det större 
bemanningsföretaget.   

 
Anställningsstrukturen på den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar 
under början av 1990-talet. Organisationer i dagens samhälle väljer att optimera sin 
arbetskraft för att bli mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Alvin, Aronsson, 
Hagström, Johansson & Lundberg, 2007). En utveckling har skett från tillsvidareanställningar 
på heltid med arbete på den arbetsplats där man är anställd, till andra anställningsformer som 
deltidsarbete, tillfälliga behovsanställningar och projektanställningar (Andersson & 
Wadensjö, 2004). Många arbetsgivare väljer att ”trimma” sina organisationer genom att 
utnyttja behovsanställningar för att uppnå hög flexibilitet. Arbetsgivaren anställer då personer 
enbart för att utföra ett specifikt uppdrag eller för en begränsad tid, vilket kan anses 
kontroversiellt om det sker i alltför hög utsträckning. Deltidsanställda tjänar mindre och är 
ofta deltidsarbetslösa vilket innebär en kostnad för staten. Dessutom förekommer 
deltidsarbeten oftare i kvinnodominerade lågavlönade yrken som till exempel inom service. 
Ett annat alternativ för organisationer att uppnå flexibilitet är att hyra in personal från 
bemanningsföretag. Därmed slipper företagen att själva anställa personal, de behöver inte ta 
ansvar för den administration som krävs kring arbetstagarna eller för kvaliteten på 
arbetstagarna (Alvin et al., 2007). 
 
Uthyrning av personal har expanderat sedan 1993 då en ny lag trädde i kraft som tillät privat 
arbetsförmedling och personaluthyrning. Innan dess hade arbetsförmedlingen monopol på 
förmedling av arbetskraft (Håkansson & Isidorsson, 2004). Den svenska arbetsmarknaden 
domineras av några stora bemanningsföretag med verksamhet både internationellt och 
nationellt. Utöver dessa finns cirka 400 mindre bemanningsföretag i Sverige (Walter, 2005). 
Bemanningsbranschen sysselsätter cirka 60 procent kvinnor jämfört med cirka 50 procent av 
samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden. En förklaring till överrepresentationen av kvinnor är 
förmodligen att de största tjänsteområdena inom bemanningsföretagen är administrativ 
personal, telefonister och receptionister, som av tradition är kvinnodominerade (Andersson et 
al., 2004, Storrie, 2003 refererat i Olofsdotter, 2008).
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Bemanningsföretag tillhandahåller personal för både korta och långa uthyrningsuppdrag men 
arbetar även med ”outsourcing”, vilket innebär att delar av en organisations verksamhet 
överlåts på entreprenad till bemanningsföretaget, samt rekrytering av personal (Bellaagh & 
Isaksson, 1999). Den huvudsakliga uppgiften för bemanningsföretag är att finna personer med 
de rätta kompetenserna och ”matcha” dessa med kundföretagens behov, det vill säga att 
placera rätt person på rätt plats. Dessutom ska bemanningsföretaget vara en tillfredsställande 
arbetsgivare med ett arbetsgivaransvar för de uthyrda konsulterna (Walter, 2005). Den 
uthyrda konsulten har bemanningsföretaget som sin arbetsgivare men utför arbetsuppgifterna 
hos andra arbetsgivare och rör sig på så sätt mellan olika organisationer.  
 
Den vanligaste anställningsformen är tillsvidareanställningar men även tidsbegränsade 
anställningar förekommer (Håkansson & Isidorsson, 2007). Uthyrd personal är garanterad en 
viss inkomst, en så kallad garantilön, som erhålls när bemanningsföretaget inte har något 
uppdrag att erbjuda konsulten. Denna garantilön kan även bli aktuell under månader som har 
färre arbetsdagar än normalt på grund av exempelvis röda dagar (uthyrda får endast betalt för 
arbetade timmar). Enligt kollektivavtal är uthyrda som arbetar heltid garanterade en 
månadslön som motsvarar 133 timmar (cirka 80 procent av månadslönen som motsvaras av 
167 timmar per månad). Efter 18 månaders anställning är man garanterad 150 timmar per 
månad (Andersson & Wadensjö, 2004).  
 
Tidsbegränsade anställningar innebär att arbetsplatsen får stor flexibilitet, eftersom 
utbytbarheten av personal är hög. Företagen gör sig oberoende av den enskilde individen, 
menar Alvin et al. (2007), och drar en parallell till taylorism som handlade om att göra 
arbetskraften och produktionen oberoende av varandra, genom att bland annat standardisera 
och separera arbetsuppgifterna. Målet var en utbytbar arbetskraft som kunde säljas likt en vara 
på en marknad (Alvin et al., 2007). Utbytbarhet innebär inte enbart flexibilitet för 
organisationen utan även för individen i fråga, hävdar Alvin et al. (2007). Olofsdotter (2008) 
har i sin avhandling om anställda i bemanningsföretag, kommit fram till att arbetslivets krav 
på rörlighet och flexibilitet i kombination med arbetens allt vanligare tillfälliga karaktär, 
kräver självständiga och anpassningsbara individer. Hennes resultat visade att flexibilitetens 
svaga sidor var upplevelsen av maktlöshet och svårigheter att påverka sin arbetssituation för 
de uthyrda konsulterna. De uttryckte en önskan om stabilitet och kontinuitet och syftade till 
en ekonomisk trygghet i form av garantilön samt långa uppdrag som gav förutsättningar för 
bra kontakter med kollegorna på arbetsplatserna. Dessa önskemål, menar Olofsdotter, står i 
direkt motsättning till personaluthyrningens grundidé, nämligen utbytbarhet (Olofsdotter, 
2008). Studier genomförda av Bellaagh och Isaksson (1999) visade att flexibiliteten även kan 
ha positiva sidor. Många av de uthyrda personerna upplevde varierande arbetsuppgifter och 
sociala kontakter som stimulerande. De fick möjlighet att bredda sin yrkesmässiga kompetens 
och utvecklas som personer.  
 
Håkansson och Isidorsson (2004) har undersökt motiven till varför organisationer väljer att 
hyra in personal. Undersökningen visade att organisationer strävade efter att åstadkomma 
flexibilitet genom att uppnå en numerisk stabilitet i personalstyrkan. Den slimmade 
organisationen hade inte personalresurser att täcka upp frånvarande ordinarie personal, 
exempelvis vid sjukdom, eller tillfälliga kapacitetsökningar vid arbetstoppar, utan sökte då 
externa lösningar som inhyrning av personal.   
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En studie av Alvin et al. (2007) visade att arbetsmarknadens nya gränslösa villkor innebar att 
arbetet blev mer öppet och oförutsägbart samt i många fall personbundet och otryggt. Här kan 
en likhet dras till de uthyrda konsulternas arbetssituation som innebar oförutsägbarhet och till 
viss del otrygghet, menade författarna. Varje ny placering hos en arbetsgivare innebar en 
ovisshet för den uthyrda konsulten om uppdragets innebörd, och hos vilket företag konsulten 
skulle arbeta på härnäst. Det fanns även en oförutsägbarhet i hur de sociala relationerna skulle 
te sig på den nya arbetsplatsen (Bellaagh & Isaksson, 1999). Oförutsägbarhet och brist på 
egenkontroll i arbetet har negativ inverkan på individers psykiska välbefinnande (De Witte, 
2005).  
 
Olofsdotters avhandling (2008) visade att både representanterna för bemanningsföretaget och 
de uthyrda konsulterna strävade efter att uppnå en känsla av tillhörighet och samhörighet, men 
att detta skedde på olika sätt. De uthyrda sökte gemenskapen hos de anställda på 
arbetsplatserna där de är arbetade, medan bemanningsföretaget strävade efter att få de uthyrda 
att känna tillhörighet och lojalitet till bemanningsföretaget. De sociala relationerna hade en 
avgörande betydelse för hur de uthyrda trivdes på arbetsplatserna. Längre uppdrag innebar 
oftare att de uthyrda upplevde en starkare känsla av samhörighet med kollegorna och ett 
engagemang för arbetet, jämfört med kortare uppdrag. När de uthyrda slutfört ett uppdrag 
upplevde de att det svåraste varit att avsluta de sociala relationerna, inte att bryta upp ifrån 
arbetsplatsen i sig. Bellaaghs och Isakssons resultat (1999) går i linje med Olofsdotters 
resultat (2008) vad gäller samhörighet med arbetskollegor. De uthyrda i studien upplevde att 
samhörighet med andra kollegor hade betydelse för gruppkänsla och trivsel. Uthyrda personer 
på korta uppdrag kunde ha svårare att känna samhörighet med de övriga på företaget, och 
istället känna utanförskap. Personer som var uthyrda på längre uppdrag kände oftare en 
samhörighet med arbetskollegorna, eftersom de med dessa fick möjlighet att etablera djupare 
relationer. Däremot kunde den nära relationen man byggt upp med kollegorna kännas 
smärtsam när man sedan skulle bryta upp.  
   
Bellaaghs och Isakssons studie (1999:6) visade att en tillfredsställande lön, känsla av 
trygghet, lärande och utveckling i arbetet samt socialt stöd och återkoppling från 
personalansvariga, var arbetsvillkor som hade stor betydelse för arbetstillfredsställelse bland 
de uthyrda som deltog i studien. Det som upplevdes som mindre tillfredsställande var den 
ekonomiska osäkerheten, begränsade möjligheter till ansvar och inflytande, brist på direkt 
kompetensutveckling samt brist på kontinuitet i de sociala relationerna. Upplevelsen av 
arbetssituationen och arbetsvillkoren skilde sig, beroende på om individerna i undersökningen 
hade valt att arbeta som uthyrda ”ofrivilligt” eller ”frivilligt”. De ofrivilliga valde 
bemanningsbranschen i avsaknad av andra alternativ som ett stationärt arbete, medan de 
frivilliga aktivt sökte sig till uthyrningsarbete (Bellaagh & Isaksson, 1999:6). Anledningen till 
varför man började arbeta som uthyrd hade avgörande betydelse för upplevelsen av att arbeta 
som uthyrd, avseende allmän trivsel, upplevelsen av stödet från bemanningsföretaget samt 
upplevelsen av trygghet/otrygghet i att arbeta som uthyrd. De frivilliga hade generellt en 
positivare inställning och upplevelse av arbetet samt trivdes bättre i jämförelse med de 
ofrivilliga, som hade större intentioner att sluta att arbeta som uthyrda konsulter (Bellaagh & 
Isaksson, 1999:7). Det förekommer även individer som vid anställningstillfället var positivt 
inställda till den ambulerande rollen men som ändrade sig efter en tid. Den vanligaste 
anledningen till detta var bristen på sociala relationer (Bellaagh & Isaksson, 1999:6).       
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Uthyrda konsulters personlighet hade betydelse för upplevelsen av arbetstillfredsställelse. 
Bellaagh och Isaksson (1999:7) undersökte om det fanns ett samband mellan emotionellt 
stabila personer och arbetstillfredsställelse som uthyrd, kontra personer med neurotiska 
personlighetsdrag. Resultatet visade ett tydligt samband. Lugna, stabila och självsäkra 
personer trivdes bättre jämfört med oroliga, osäkra och känsliga personer. Samma författare 
har i en annan studie (1999:6) undersökt vad uthyrda konsulter själva ansåg om 
personlighetsaspekterna för att man ska passa att arbeta som uthyrd. Resultatet visade att man 
bör vara anpassningsbar, lyhörd, flexibel och förändringsbenägen. God självkännedom och 
god självkänsla var ytterligare egenskaper som betonades. Utan dessa sistnämnda egenskaper 
kunde det vara svårt att hantera sociala situationer, till exempel att komma in en 
sammansvetsad grupp på en arbetsplats. Självständighet är något som upplevdes nödvändigt 
för att kunna arbeta som uthyrd. Det är viktigt att vara öppen och utåtriktad men bara till en 
viss gräns. Som uthyrd bör man även kunna ta ett steg tillbaka och hålla sig i bakgrunden. Det 
optimala ansågs vara ett balanserat förhållningssätt mellan öppenhet och återhållsamhet. De 
frivilliga konsulterna i studien betonade i högre grad egenskaper som öppenhet och 
nyfikenhet. Anpassningsförmåga och balans mellan öppenhet och återhållsamhet var de 
viktigaste egenskaperna enligt de ofrivilliga (Bellaagh & Isaksson, 1999:6).     
 
House (1981) ansåg att vi människor är beroende av socialt stöd för att trivas och må bra på 
arbetet. Han delade upp socialt stöd i fyra kategorier; emotionellt stöd (omtanke, empati, 
lyssnande), informativt stöd (råd, information, direktiv), instrumentellt stöd (avlastning, hjälp 
i arbetet) och värderande stöd (bekräftelse, återkoppling). Det emotionella stödet hade den 
största betydelsen för att hantera eller undvika stress (House, 1981). I traditionella 
anställningar på en arbetsplats, får de anställda emotionellt stöd i relationen med 
arbetskamraterna. Uthyrd personal som ofta byter arbetsplats får inte detta stöd på samma 
sätt, istället förväntas den personalansvarige (även kallad konsultansvarige) på 
bemanningsföretaget att uppfylla alla former av stöd som är viktiga för trivsel och välmående 
(Bellaagh & Isaksson, 1999). Olofsdotters avhandling (2008) visade att uthyrda konsulter 
kunde känna en beroendeställning till sin personalansvarige på bemanningsföretaget. Flera 
uttryckte en oro för att öppet uttrycka sina åsikter och synpunkter till sin personalansvarige, 
av rädsla att skapa konflikt och riskera att anses som besvärlig. En konsekvens av en konflikt 
befarades vara att inte bli omtyckt och därmed riskera att få oattraktiva uppdrag eller att inte 
få behålla sin anställning över huvud taget.   
    
Karaseks krav-kontrollmodell förklarar att höga krav i arbetet inte behöver innebära upplevd 
ohälsa för en individ. Höga krav tillsammans med hög kontroll över arbetssituationen innebär 
att individen kan lyckas hantera arbetet på ett bra sätt och må bra av det. Anställda som 
upplever hög kontroll klarar ofta högre krav och kan till och med stimuleras av höga krav. 
Arbetssituationer som innebär höga krav men låg kontroll (lite handlingsutrymme) kan 
däremot orsaka stress och ohälsa. Som anställd kan det upplevas stressande när man inte får 
det utrymme som krävs för att hantera kraven (Karasek & Theorell, 1990). Modellen har 
vidareutvecklats och kompletterats med socialt stöd. Det sociala stödet från kamratskap och 
grupptillhörighet är viktigt för det psykiska välmåendet, och kan fungera som en buffert om 
det råder obalans mellan krav och kontroll (Bellaagh & Isaksson, 1999:7). Olofsdotter (2008) 
visade i sin avhandling att det råder ojämlikheter i arbetsvillkoren mellan de uthyrda och de 
fast anställda på arbetsplatserna och syftar på arbetsprestationen. Den ordinarie personalen 
ansågs ha tolkningsföreträde för hur arbetsuppgifterna skulle utföras, och de uthyrda upplevde 
att det ställdes högre prestationskrav på dem jämfört med ordinarie personal.  
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Syftet med denna undersökning var få en djupare förståelse för hur uthyrda personer upplever 
sin arbetssituation samt undersöka om det fanns olika uppfattningar hos personer som är 
anställda hos ett större respektive mindre bemanningsföretag. 
 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare 
I denna undersökning deltog sju personer. Tre av deltagarna arbetade och en hade nyligen 
arbetat på ett av Sveriges största bemanningsföretag, tre av deltagarna arbetade på ett mindre 
bemanningsföretag. Av dessa sju deltagare var sex kvinnor och en man. Majoriteten av 
deltagarna hade tidigare arbetslivserfarenhet från både stora och små bemanningsföretag. 
Deltagarna var mellan 26 och 55 år gamla, en av deltagarna hade utländsk härkomst men hade 
bott i Sverige sedan övre tonåren och de övriga var födda och uppvuxna i Sverige. Samtliga 
hade arbetat som uthyrda konsulter i varierande tidsperioder, från cirka ett år till 15 år. De 
hade alla arbetat inom området kontor och administration och hade varit uthyrda på uppdrag 
av varierande längd, allt från en eftermiddag till flera år. Samtliga hade mestadels arbetat med 
längre uppdrag som pågick under tre månader eller längre. Ingen av undersökningsdeltagarna 
var nära bekant till mig. 
 
Urvalet av deltagare gjordes med hjälp av de två bemanningsföretagen samt genom egna 
kontakter. Två av deltagarna valde jag själv ut genom att tillfråga två kollegor på min 
arbetsplats, den ena arbetade som konsult genom det mindre bemanningsföretaget och den 
andra personen hade arbetat som konsult genom det större bemanningsföretaget. Dessa två 
personer ingick i förstudien till denna undersökning. Övriga två deltagare från det mindre 
bemanningsföretaget valdes ut av en konsultansvarig på bemanningsföretaget. Deltagarna 
hade tillfrågats av konsultansvarig om de ville ställa upp på intervjuer för denna undersökning 
och var positivt inställda. Därefter fick jag deras kontaktuppgifter, tog kontakt med dem och 
bokade in intervjutid. De övriga tre deltagarna från det större bemanningsföretaget hade jag 
själv möjlighet att välja ut på grund av personliga kontakter med konsultansvariga där.  
 
Under urvalsprocessen försökte jag att få så bra spridning av deltagarnas kvaliteter som 
möjligt och tog hänsyn till deltagarnas ålder, arbetslivserfarenhet som uthyrd samt kön. För 
att få ett representativt urval av den population jag avsåg att undersöka, det vill säga uthyrda 
konsulter inom kontor och administration, valde jag att intervjua flera kvinnor än män, 
eftersom kvinnor är klart överrepresenterade inom detta område. Jag valde medvetet deltagare 
från området kontor och administration, eftersom de hade liknande anställningsformer och 
uppdrag, samt deltagare med minst ett års arbetslivserfarenhet av att arbeta som uthyrd. 
 
Datainsamling 
Data samlades in genom djupintervjuer som sträckte sig från 30 till 45 minuter. Intervjuerna 
spelades in med en ljudupptagare och transkriberades därefter. Intervjuerna följde ingen 
intervjuguide utan var helt öppna till sin karaktär men hade initialt följande övergripande 
teman att utgå från; yrkesvalet, arbetsvillkor, arbetsprestation, samhörighet, relationen till 
bemanningsföretaget och lojalitet. Syftet med intervjuerna var att deltagarna skulle få 
reflektera och prata fritt om sina upplevelser utifrån dessa teman men även få utrymme att 
prata om annat som de kände var relevant. Därmed fick deltagarnas reflektioner och svar 
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avgöra vilka teman som var intressanta för undersökningen. Utöver ovanstående teman 
tillkom temana inflytande och personlighet. Jag valde att inte ta med lojalitet som ett eget 
tema. Däremot är deltagarens reflektioner kring temat i viss mån inkluderade i några av de 
övriga temana. 
 
Två av intervjuerna ägde rum i intervjupersonernas bostad, fyra av intervjuerna ägde rum på 
intervjupersonernas arbetsplatser i avskilda rum och en intervju ägde rum i min bostad. Innan 
intervjuerna påbörjades informerades intervjupersonerna om syftet med undersökningen, de 
ungefärliga tidsramarna för intervjun, deltagarnas och arbetsgivarnas anonymitet i 
undersökningen, att de när som helst kunde avbryta intervjun eller välja att inte besvara frågor 
samt att materialet är konfidentiellt och endast kommer att användas för uppsatsen.  
 
Analys 
Analysen av undersökningen har följt en kombination av en deduktiv och induktiv tematisk 
process (Langemar, 2008). Innan intervjuerna ägde rum hade jag kommit fram till olika teman 
som jag ville undersöka. När jag analyserade de transkriberade intervjuerna, noterade och 
markerade jag det som var intressant och relevant för min undersökning. Jag läste igenom 
intervjuerna flera gånger och sorterade materialet utifrån de teman som jag fann intressanta, 
vilket närmade sig ett mer induktivt förhållningssätt. Jag behöll de ursprungliga temana 
förutom ett, och kompletterade med ytterligare teman som jag fann intressanta utifrån 
materialet. Jag sammanfattade respondenternas svar utifrån dessa teman och exkluderade 
information som inte berörde de teman jag valde. Temana fick sedan utgöra rubriker i 
resultatet för att på så sätt ge en lättöverskådlig struktur av det som framkommit i 
intervjuerna.   
 
 

Resultat 
 
Yrkesvalet  
Anledningarna till att deltagarna i undersökningen valde att arbeta som uthyrda konsulter var 
bland annat möjligheterna att få arbetslivserfarenhet hos olika arbetsgivare, få prova på olika 
branscher, bredda sina yrkesmässiga kunskaper inom olika områden, få möjligheten att träffa 
nya människor och knyta kontakter med företag och myndigheter samt att få in en fot hos en 
arbetsgivare med förhoppning om att bli anställd hos arbetsgivaren. Fyra av de sju deltagarna 
hade tidigare arbetat som konsulter innan de började arbeta som konsulter hos 
bemanningsföretagen i denna undersökning.  
 
De tre yngsta deltagarna i undersökningen har alla utbildning på universitetsnivå. Gemensamt 
för dessa personer var att konsultyrket ansågs lockande på grund av möjligheten att snabbt 
komma ut i arbetslivet, få arbetslivserfarenhet av det de studerat och därmed utöka sitt 
curriculum vitae samt eventuellt hitta en arbetsplats där de vill och får stanna eller annars 
söka sig vidare till en traditionell anställning hos en arbetsgivare när de fått tillräcklig 
erfarenhet. En av deltagarna har statsvetenskaplig utbildningsbakgrund och ville få 
arbetslivserfarenhet av statlig verksamhet. Att få ett arbete på en statlig myndighet utan 
arbetslivserfarenhet av statligt arbete är mycket svårt, menar han. Efter att ha sökt cirka 
hundra arbeten utan ett enda napp, sökte han arbete hos bemanningsföretaget som han visste 
arbetade mycket med statliga myndigheter. Det var som att komma in ”köksvägen”, säger 
han. De andra två deltagarna är utbildade personalvetare, och såg också bemanningsbranschen 
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som en möjlighet att snabbt hitta ett arbete inom sitt utbildningsområde. Det händer ibland att 
arbetsgivare väljer att anställa en uthyrd konsult. Detta var alla tre medvetna om när de 
började som uthyrda konsulter. Två av personerna uttrycker att de hade en förhoppning om att 
få in en fot på ett företag och förhoppningsvis bli anställd, hitta ”drömjobbet”.  
 
De övriga fyra deltagarna i denna undersökning var i det övre åldersspannet. Flera nämner att 
de ville prova på olika arbetsuppgifter och företag, få möjlighet att träffa nya människor och 
att få arbetslivserfarenhet, som anledningar till valet av konsultrollen. Flera var arbetslösa och 
sökte olika typer av arbeten och fick snabbt ett arbete hos bemanningsföretagen. Det fanns 
ingen tanke att bli fast anställd på ett företag när de började arbeta som konsulter, utan det 
som lockade var variationen av arbetsuppgifter och arbetsplatser samt möjligheten att lära sig 
nya saker. Tre av dessa fyra deltagare hade tidigare arbetat som uthyrda konsulter och visste 
därmed vad det innebar att arbeta som uthyrd.      
 
Arbetsvillkor 
Fördelarna med att arbeta som uthyrd konsult anser deltagarna vara den arbetslivserfarenhet 
de får när de arbetar hos olika arbetsgivare och möjligheten att lära sig många olika 
arbetsuppgifter. Det anses även positivt att de får bekanta sig med nya människor och därmed 
utöka sitt kontaktnät ute i arbetslivet. En av deltagarna, som trivs mycket bra som konsult, 
menar att hon aldrig hinner tröttna på sitt arbete, när hon får arbeta på olika arbetsplatser och 
med varierande arbetsuppgifter. Ett par av de yngre deltagarna ser också en fördel i att det går 
snabbt att få arbete som uthyrd och att man snabbt får in en fot på hos en arbetsgivare som 
annars inte hade varit möjligt. Det är ett bra sätt att bredda sina kunskaper inför framtida 
karriär, menar de. Garantilönen ses som en trygghet av ett par av deltagarna. Har man inget 
uppdrag så är man garanterad en viss minimilön, vanligen motsvarande en lön baserad på 133 
eller 150 timmar per månad beroende på anställningslängd. Några av de intervjuade tar upp 
att det känns tryggt att veta att om arbetsplatsen där man arbetar drar ner på personal, blir inte 
konsulterna drabbade på samma sätt. De kan få andra uppdrag genom bemanningsföretaget.    
 
”Jag är inte beroende av det företaget jag jobbar på, om det står eller faller… Jag vet att på X 
kan jag alltid hitta ett nytt arbete. Jag är inte själv beroende av att gå igenom hela apparaten 
med A-kassa, Arbetsförmedlingen och allt vad det innebär.”   
 
Flera av deltagarna tar också upp att det känns skönt att förr eller senare få byta arbetsplats, 
särskilt när man arbetar inom en organisation där man inte trivs så bra. Samtidigt gäller det 
omvända, trivs man bra kan det vara tråkigt att sluta. 
 
”På ett sätt när man hamnar hos en arbetsgivare som man vill stanna hos, då är det ju 
jättetråkigt om man inte får fortsätta. Men om man hamnar på ett ställe där man känner att här 
trivs jag inte, då är det ju bara att fortsätta som konsult.” 
 
En av de äldre deltagarna i undersökningen tror att det kan vara svårt för henne att få en fast 
traditionell anställning på grund av sin ålder, och ser en fördel med konsultyrket där 
kompetensen är det primära.  
 
”Jag är så pass gammal också, det är ju inte så lätt att få ett nytt jobb. Som konsult kanske 
dom tar en ändå, det beror inte på ålder bara.” 
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Nackdelarna med att arbeta som uthyrd konsult är oförutsägbarheten, känner samtliga 
deltagare. Som uthyrd vet man inte riktigt hur länge man kommer att få stanna på ett uppdrag, 
eftersom ett uppdrag kan avslutas i förhand av arbetsplatsen, i princip på dagen, eller också 
bli förlängt både en eller flera gånger. När ett uppdrag är på väg att ta slut upplever deltagarna 
en viss oro över vad som kommer att hända sedan. Man funderar över vad nästa uppdrag 
kommer att innebära för arbetsuppgifter, resvägar och hur kollegorna kommer att vara. Flera 
av intervjupersonerna tycker att det kan kännas påfrestande att få sena besked om uppdragen 
förlängs eller inte. En av deltagarna menar att de sena beskeden om förlängning ledde till att 
hon mentalt hann ställa in sig på att uppdraget skulle ta slut och började fundera på vad som 
skulle hända sedan. Hon grubblade över om det skulle finnas något nytt uppdrag för henne 
eller om hon måste gå utan uppdrag, och i så fall hur länge.  
 
Några av deltagarna tycker att de ibland får för lite information om de uppdrag som de ska 
påbörja, ofta med kort varsel. En av dessa säger att man som konsult vill vara så representativ 
som möjligt när man är ny på en arbetsplats men har förståelse för att bemanningsföretaget 
kanske inte alltid har så mycket information att ge ut. En annan är av samma åsikt och har 
påtalat problemet för bemanningsföretaget.    
 
”Ibland kan man få till exempel ett mail på fredag eftermiddag att på måndag ska du vara där 
och där och sen en adress och ett telefonnummer och kontaktperson. Jaha, vad ska jag göra? 
Vilka arbetstider är det? Vad är bestämt liksom så man vet när man kommer dit. Då får man 
oftast gå in på deras hemsida, om dom har en hemsida, och läsa om företaget. Så det ska dom 
tänka på och skärpa till sig för jag vill inte ta den diskussionen med kund när jag kommer, jag 
vill veta innan.” 
 
Flera av de intervjuade upplever att de kan känna sig kluvna inför uppdragens avslut. 
Samtidigt som det kan vara skönt att få avsluta uppdraget, om man exempelvis inte trivs så 
bra eller känner för att göra något nytt, kan det kännas nervöst för vad som kommer att ske 
därefter. En av deltagarna menar att hon upplevde blandade känslor när hon fick reda på att 
hennes uppdrag skulle förlängas, en lättnad över att hon visste vad hon skulle göra en tid 
framöver men samtidigt en besvikelse över att ”behöva vara kvar på det här tråkiga stället i 
två månader till”. En annan deltagarna har upplevt liknande delade känslor. 
 
”[…] …ena dan vill man vara kvar och andra dan tycker man att det ska bli jätteskönt att göra 
något annat. Det var fram och tillbaka och det var ju jobbigt att sluta. Man vet ju vad man har 
men man vet inte vad man får. Och jag visste att det jag gjorde då, det kunde jag, jag visste 
vad jag skulle göra och jag kunde mitt jobb. Jag ville göra någonting nytt men ändå att jag 
kan det här…jag vet inte vad jag kommer att få. Och man vet inte, får jag ett nytt uppdrag? ”  
 
Det finns även en risk att man måste gå utan uppdrag under en period, om det inte finns något 
uppdrag tillgängligt, vilket innebär en ekonomisk osäkerhet för den uthyrda. En av de 
intervjuade berättar att hon inte fick sina dagar fyllda med uppdrag i somras, och var tvungen 
att använda sitt kreditkort för att få sin vardag att gå ihop. Även röda dagar kan upplevas som 
stressande eftersom lönen blir lägre. Samtidigt som garantilönen upplevs som en mental 
trygghet för vissa, innebär den också en ekonomisk otrygghet.  
 
Som uthyrd konsult får man vara beredd att ta uppdrag av olika tidslängd, allt från extremt 
korta på en eftermiddag till långa uppdrag på cirka ett år. De flesta uppdrag inom kontor och 
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administration är av en längre karaktär, cirka tre till sex månader. Det är vanligt 
förekommande att uppdragen förlängs med olika intervaller. Samtliga av de intervjuade i 
studien föredrar längre uppdrag på minst några månader, framför kortare uppdrag, och har 
mestadels varit på uppdrag som sträckt sig under flera månader. De intervjuade med lång 
erfarenhet av konsultyrket, har erfarenhet av både mycket korta uppdrag på cirka en dag eller 
några dagar till långa uppdrag på flera månader till flera år. En av deltagarna har arbetat på en 
arbetsplats under endast en eftermiddag och på en annan arbetsplats under sex och ett halvt år.  
 
Fördelarna med längre uppdrag anses vara en trygghet i att veta var man ska arbeta, vilka 
arbetsuppgifter man ska utföra och de sociala kontakterna med kollegorna. Man får en 
möjlighet att komma in i arbetet på ett annat sätt och får oftast mer kvalificerade 
arbetsuppgifter med chans att utvecklas och successivt få nya uppgifter på arbetsplatsen. En 
av de intervjuade säger att hon får värdefull rutin i vardagen när hon arbetar på längre 
uppdrag, vilket till stor del beror på att hon vet hur lång resväg hon har en tid framöver.  
 
En annan säger att hon är en planeringsmänniska och vill gärna veta var hon kommer att 
hamna, vilka arbetsuppgifter hon kommer att ha samt hur lång tid det kommer att ta att lära 
sig arbetsuppgifterna. Hon känner sig stressad när uppdragen är korta eftersom hon bland 
annat känner att hon får för lite tid på sig att lära sig arbetsuppgifterna.  
 
”Jag har bett min konsultchef att ta lite längre uppdrag för det gillar jag bättre, då känner man 
att man kan lära känna dom anställda på företaget lite bättre, arbetsuppgifterna…man blir 
varm i kläderna, men det finns också något negativt med det. Efter ett tag så kan man allt det 
där och kanske trivs med dom man jobbar med och då måste man flytta på sig.” 
 
Alla intervjuade är överens om att långa uppdrag är att föredra framför korta. Varje nytt 
uppdrag innebär en ovisshet och ett orosmoment över bland annat arbetsuppgifter, restid och 
kollegor, och det är därför påfrestande att byta uppdrag alltför ofta. De intervjuade med lång 
erfarenhet av konsultyrket känner att det fungerar bra att arbeta som uthyrd och trivs bra i sin 
roll, men en förutsättning är lite längre uppdrag.  
 
”Om man bara har korta uppdrag och hoppar runt jättemycket då tror jag inte att man orkar 
jobba så länge. Det kan vara jobbigt att bryta upp hela tiden och att inte kunna planera framåt 
i tiden heller, man vet inte vad man ska göra eller ha för arbetsuppgifter. Men på längre 
uppdrag…se på mig! Det går jättebra!” 
 
Arbetsprestation 
Arbetsplatser som hyr in konsulter behöver ofta omgående hjälp för en viss period, för att 
exempelvis ersätta någon som är sjuk eller föräldraledig. Det förväntas därför vanligen att 
man som konsult känner till arbetsuppgifterna och har en viss erfarenhet när man går ut på ett 
uppdrag, eftersom det inte alltid finns så mycket tid för upplärning. Vid längre och mer 
kvalificerade uppdrag brukar dock inlärningsperioden vara lite längre jämfört med kortare 
uppdrag av enklare karaktär. Nästan samtliga deltagare känner ett prestationskrav som uthyrd 
konsult. De kan känna förväntningar på sig att prestera bättre än de anställda på arbetsplatsen. 
Var kraven på prestation bottnar i skiljer sig åt mellan deltagarna. Ett par deltagare menar att 
kraven egentligen inte kommer ifrån kunden där man är uthyrd eller ifrån 
bemanningsföretaget, utan att det är något man lägger på sig själv. Man går själv in med 
inställningen att göra ett så bra jobb som möjligt. En av deltagarna säger: 
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”Jag känner ingen direkt press men man har ju en individuell press på sig själv att man vill 
göra bra ifrån sig. Speciellt när jag är ute och bygger CV, det finns ingen anledning för mig 
att göra ett dåligt jobb utan jag är ute efter att få bra referenser och få bra arbetsplatser så man 
kommer vidare.” 
 
En av deltagarna med lång erfarenhet som uthyrd, upplever att kraven på att prestera ligger 
dels hon henne själv, dels hos arbetsplatserna där hon är uthyrd. Hon har upplevt att 
arbetsplatserna kräver mer av inhyrda konsulter än av sina anställda. Som konsult krävs det 
att man är på topp hela tiden och att man gör sitt allra yttersta. Många företag ser konsulter 
som en vara, en produkt, som ska klara hur mycket som helst, menar hon. 
 
”Man kräver, begär mera av en konsult, att man ska vara snabbtänkt, förstå saker och ting 
fort, jobba fort, inte göra så mycket fel, helst inga fel alls, och klara många moment.” 
 
Hon berättar om en händelse som inträffade på ett företag som hyrde in henne och flera andra 
konsulter, när flera i den egna personalstyrkan sjukskrev sig på grund av för hög 
arbetsbelastning. Konsulterna fick betydligt fler arbetsuppgifter än den egna personalen, 
vilket deltagaren ifrågasatte på ett möte med personalchefen på företaget. Deltagaren var 
kritisk till varför konsulterna fick så mycket mer att göra än övrig personal och hävdade att 
konsulter faktiskt också är människor som kan bli sjuka.  
 
”Vi är inte annorlunda än de fast anställda fast vi kallas konsulter. Men de gör skillnad på 
konsulter och det har jag märkt under alla de här åren.”  
 
En majoritet av deltagarna säger att de känner ett ansvar gentemot bemanningsföretaget när de 
arbetar ute hos olika kunder. De känner att de representerar bemanningsföretaget och att den 
individuella arbetsinsatsen kan påverka det intryck som kunden får av bemanningsföretaget 
generellt. Man är mån om att göra ett bra intryck hos både bemanningsföretaget och kunden 
där man arbetar.  
 
”Om jag kommer in på ett företag, då är jag ett levande varumärke för det företaget jag 
kommer ifrån. Om jag inte sköter mina uppgifter och tar hänsyn till mina förpliktelser så…ja 
då blir man nog inte långvarig som konsult.” 
 
En annan av deltagarna upplever att kraven på att prestera kommer ifrån tre håll; henne själv, 
bemanningsföretaget och arbetsplatsen där hon arbetar. Hon menar att hon känner krav på att 
prestera så bra som möjligt framför allt när hon är ny på ett uppdrag, då hon vill visa att hon 
klarar av arbetsuppgifterna. Som uthyrd vet man om att man kan få avsluta uppdraget 
omgående om kunden inte är nöjd med arbetsinsatsen, menar hon. Efter ett tag, när hon är en i 
gänget, känner hon inte samma press utan då tänker hon inte på det.  
 
Endast en av deltagarna känner att han som uthyrd konsult representerar sig själv och inte 
bemanningsföretaget. Deltagaren vill prestera så bra som möjligt enbart för sin egen skull. 
 
Några deltagare menar att om de gör bra ifrån sig och ger det ”lilla extra” på en arbetsplats, 
finns chansen att de får stanna på arbetsplatsen en längre period, vilket ofta ses som önskvärt 
för deltagarna under förutsättning att det är en arbetsplats där de trivs bra. I de fall då det 
ursprungliga uppdraget inte kan förlängas, finns chansen att få andra arbetsuppgifter inom 
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samma arbetsplats. En av deltagarna har använt sig av taktiken att göra sig oumbärlig för att 
få stanna kvar på en arbetsplats. Hon såg till att ha mycket att göra, tog på sig extra 
arbetsuppgifter och var villig att arbeta övertid när det behövdes. En av deltagarna upplever 
att hon inte gör bättre ifrån sig än de anställda men att hon gör mer i arbetet. 
 
”Jag upplever inte att jag är bättre utan det jag upplever är att jag gör mer i mitt arbete. Det 
betyder att jag gör det lilla extra och många anställda gör inte det efter ett tag, de lägger inte 
ner det lilla extra för de får inte ut något av det.” 
 
Inflytande 
Möjligheten att påverka sin arbetssituation är begränsad för uthyrda konsulter, anser 
deltagarna i undersökningen, och hänvisar då till uppdragens karaktär och till lönen. Det är 
bemanningsföretaget som bestämmer vilka uppdrag de uthyrda konsulterna ska skickas ut på 
och det innebär att det kan röra sig om vitt skilda arbetsuppgifter som konsulten är kapabel att 
utföra. Lönen är normalt densamma oavsett vilket uppdrag man som uthyrd skall genomföra, 
och lönen förhandlas vanligen vid den årliga lönerevisionen. Bemanningsföretagen kan inte 
garantera att man som konsult alltid får uppdrag inom det yrkesområde man är anställd för, 
framför allt inte när det rör sig om kortare uppdrag som är vanligt under sommaren då företag 
och myndigheter söker semestervikarier. Tackar man som konsult nej till ett uppdrag blir det 
minskad lön till det garantibelopp man har när man går utan uppdrag. Garantilönen innebär en 
negativ ekonomisk skillnad jämfört med när konsulterna har ett uppdrag, vilket gör att de 
ogärna avstår från de uppdrag som erbjuds. Ingen av deltagarna i undersökningen har tackat 
nej till uppdrag, och några nämner att man inte kan tacka nej. En av de äldre och erfarna 
deltagarna anser att man som uthyrd inte ska tacka nej till uppdrag, man har ett eget ansvar att 
arbeta för sin lön.  
 
”Jag tycker att jag har också ett ansvar, finns det inget annat dom kan erbjuda mig och dom 
betalar min lön, så tycker jag att om det inte är så lång tid, om det bara är ett kort uppdrag, så 
tycker jag att det är bara att ta det, bita ihop och ta det. Ska man få pengar då måste man jobba 
för det, jag tycker det.” 
 
De flesta av konsulterna i undersökningen har på det stora hela fått längre uppdrag som de 
känt sig nöjda med. Det har hänt att några har fått arbeta med mindre önskvärda 
arbetsuppgifter men då har det varit för kortare perioder. Samtliga deltagare känner att de som 
konsulter inte har någon direkt möjlighet att påverka vilka uppdrag de får, men några menar 
att de kan komma med önskemål och att det har funnits intresse från bemanningsföretagets 
sida att försöka leva upp till önskemålen. Detta gäller främst deltagarna från det mindre 
bemanningsföretaget. En av deltagarna från det större bemanningsföretaget säger att 
tidsramarna är snäva och att man känner att man måste ta det första uppdraget som erbjuds 
och vara glad för det. Detta kan vara ett arbete som inte ingår i hennes yrkesområde, men det 
är något man får ta, menar hon. Hon var medveten om spelreglerna när hon började arbeta 
som uthyrd och då får man ”skylla sig själv” när man inte ordnat jobb på annat sätt, fortsätter 
hon. Samma person berättar att hon har lärt sig att ha väldigt låga krav och att vara tacksam 
för det man får, samtidigt som hon känner att hon har blivit lite bekväm av insikten att inte 
kunna påverka.  
 
”Det som är dåligt med det hela är att man kanske slappnar av för mycket, man låter sig bli 
ledd istället för att leda sig själv. Jag är väldigt mycket en person som vill leda mig själv och 
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ta tag i saker så jag tror att en del av min personlighet blir lat, lat eller avtrubbad, och man lär 
sig på något sätt att låta sig bli ledd.” 
 
Ett par av deltagarna från det större bemanningsföretaget anser att lönen är lägre när man 
arbetar som uthyrd i jämförelse med en anställning hos kunden där man är uthyrd, och 
upplever att det är svårt att påverka sin löneutveckling. En av personerna tog vid ett tillfälle 
upp lönefrågan med sin konsultansvarig och undrade vad hon kunde göra för att påverka sin 
lön. Då fick hon till svar att lönen kunde hon inte påverka, utan den berodde på vilket uppdrag 
hon hade, eftersom prissättningen till företagen var olika beroende på uppdragens 
tjänstebeskrivning. Uppdragen i sin tur kan man som konsult inte heller påverka, menar 
deltagaren eftersom man blir tilldelad de uppdrag som finns tillgängliga. Hon påtalade vid ett 
par tillfällen för sin konsultansvariga att hon ville ha uppdrag inom Human resources (HR), 
men kände att det inte fanns något intresse av att försöka tillgodose önskemålet eftersom hon 
redan hade ett uppdrag, som i sin tur förlängdes ett flertal gånger.  
 
”Man blir ju inte motiverad för fem öre att vilja jobba om man inte kan påverka sin 
arbetssituation eller påverka sin lön eller någonting!” 
 
En annan av deltagarna lyckades få en löneförhöjning mitt under ett uppdrag efter att på eget 
initiativ ha tagit upp diskussionen med sin konsultansvarig eftersom deltagaren råkade veta 
vad prissättningen var till kunden.   
 
Personlighet 
Hur man är som person kan ha betydelse för hur väl man passar att arbeta som uthyrd konsult 
och hur bra man trivs i konsultrollen, anser majoriteten av deltagarna. Det är en fördel om 
man är öppen till sättet, gillar att träffa nya människor, har lätt för att få kontakt med 
människor och att man har en god förmåga att anpassa sig. Flera nämner också att man bör 
vara ödmjuk och lyhörd när man arbetar som uthyrd.  
 
Deltagaren i undersökningen med utländsk härkomst anser sig vara en mycket social och 
öppen person som gillar att ta kontakt med människor, vilket hon ser som en förutsättning för 
att man ska gilla att arbeta som konsult. Hon tycker att många svenskar kan vara lite blyga 
och försiktiga i början och det kan hon inte vara som konsult; hon kan inte ”kosta på sig den 
lyxen”, säger hon. Samtidigt som man inte får vara för blyg och osäker, får man heller inte 
klampa på och vara ofin. Det måste finnas en balans, fortsätter hon.     
 
”Jag kan inte sitta och trycka i mitt rum och undra hur jag ska gå till väga, utan jag måste 
själv ta itu med vissa saker och då måste jag lära känna personalen, och då är det bra att jag 
har de kunskaperna, det sättet som jag har, att jag inte är rädd att ta kontakt med folk.”  
 
En av de intervjuade anser inte att man kan generalisera genom att säga att man ska vara en 
viss person för att trivas som uthyrd konsult. Hon hävdar istället att olika tjänster kräver olika 
personligheter. Däremot handlar det om att ha rätt inställning som uthyrd. En positiv 
inställning till konsultyrket och en nyfikenhet är villkor för att man ska trivas som uthyrd, 
menar hon.  
 
”Som konsult måste du vara nyfiken på det som finns där ute. Sen hjälper det om du har en 
optimistisk syn på livet, alla har ju sina svackor men du måste nog ha en grundläggande 
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positiv syn. Vara nyfiken. Vad finns där ute i arbetslivet? Vad är det för företag och 
branscher? Hur ser det ut? Men den inställningen blir nästa uppdrag inte en tung omställning 
utan nästa uppdrag blir wow, vad kul!”  
 
En förmåga att anpassa sig till sin arbetsplats är viktigt tycker en av de intervjuade. Hon 
tycker själv att hon har förändrats som person beroende på vilken arbetsplats hon har arbetat 
på. Man påverkas av de man arbetar med och den anda som råder inom organisationen. Hon 
betonar att det dock är flera faktorer som har betydelse för hur man trivs som uthyrd; 
bemanningsföretaget där man är anställd, arbetsplatsen, arbetsuppgifterna man utför och de 
kollegor man arbetar tillsammans med.      
 
Samhörighet  
Upplevelsen av att känna samhörighet har stor betydelse för hur man trivs som uthyrd. 
Samtliga intervjuade känner att de trivs bättre på en arbetsplats där de inkluderas i aktiviteter, 
får ta del av intern information samt inte minst blir behandlade som medarbetare. 
Arbetsplatserna som hyr in personal har ingen skyldighet att låta de inhyrda konsulterna delta 
i aktiviteter och ta del av intern information. Det är dock vanligt att man som uthyrd konsult 
får delta i sådant, speciellt när man arbetar en längre tid på en arbetsplats. Deltagarna i 
undersökningen har uppfattningen att längre uppdrag är en fördel, eftersom de känner sig mer 
inkluderade på arbetsplatsen och dessutom lär känna sina kollegor på arbetsplatsen bättre. 
Man blir vanligen ”en i gänget” och behandlas som alla andra medarbetare. En av deltagarna 
upplever att om hon blir inkluderad i gemenskapen, så känner hon sig inte som en inhyrd 
konsult utan som en tidsbegränsad anställd på arbetsplatsen, vilket hon ser som positivt. Flera 
av de intervjuade känner dock att det kan vara tråkigt att avsluta ett uppdrag när de anställda 
har blivit ens vänner, men att få uppleva samhörighet överväger separationen från 
arbetskamraterna.  
 
Deltagarna i undersökningen tycker att det sociala har fungerat mycket bra på de flesta 
arbetsplatser. En av deltagarna har upplevt en väl fungerande samhörighet på alla längre 
uppdrag han har arbetat på. Han har alltid räknats som en del av gruppen och har blivit 
medbjuden på allt. En annan person säger att hon är tacksam över att ha blivit inkluderad, hon 
är trots allt konsult och kommer att lämna personalen förr eller senare. Oftast blir man som 
uthyrd väl bemött och omhändertagen av personalen, men vissa upplever att det är en skillnad 
mellan att personalen är trevlig och känslan av att verkligen bli insläppt i gruppen. En av 
deltagarna säger:  
 
”Dom hade ju sina mönster…dom visste när dom gick och käkade lunch och när dom hade 
fikaraster och man blev inte riktigt meddragen i det där.” 
 
En bidragande orsak till detta kan ha varit att de inhyrda konsulterna och de anställda inte 
hade några naturliga mötesplaster, menar hon. Konsulterna satt på ett annat våningsplan, de 
hade sina egna möten med chefen och blev dessutom tipsade om att äta lunch på andra tider 
än övrig personal, för att slippa de långa köerna i matsalen. 
 
En annan deltagare har känt att ”hon är konsult” och har inte känt sig som en medarbetare, 
säger hon. Hon berättar att hon själv inte alltid lagt ner tid på att få en närmare relation till 
personalen på arbetsplatser där hon har arbetat. Det viktigaste har varit att hinna med 
arbetsuppgifterna, säger hon, men känner att hon saknar känslan av kamratskap. 
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”Det är en sak som jag har tänkt nu de senaste åren, att jag har jobbat i så många år som 
konsult och flackat runt hit och dit och lärt mig väldigt mycket, det har gett mig mycket stora 
möjligheter att lära känna en massa folk, kontakter och allt det där, men jag saknar kompisar, 
vänner.” 
 
På de arbetsplatser där det har varit flera inhyrda konsulter, har konsulterna ofta känt en 
samhörighet sinsemellan. Det är vanligt att de håller ihop och skapar en egen gemenskap. En 
av deltagarna menar att det är naturligt eftersom de har samma arbetsvillkor och 
förutsättningar. Däremot känner de ingen samhörighet med övriga uthyrda konsulter som 
arbetar på andra arbetsplatser genom bemanningsföretaget, som egentligen är deras ”riktiga” 
kollegor. Det är också naturligt eftersom man inte känner varandra, man kanske ses på någon 
konsultträff ibland men inte mer än så. En av de intervjuade anser att konsultträffarna som 
bemanningsföretaget ordnar är viktiga, eftersom man då får träffa sina arbetskollegor. En 
annan säger att konsultträffarna känns helt oviktiga, man får en gemenskap med sina kollegor 
på arbetsplatsen. 
 
Relationen till bemanningsföretaget 
Relationen till konsultansvarig på bemanningsföretaget har stor betydelse för hur man trivs 
som uthyrd, tycker nästan samtliga av de intervjuade. En bra relation innebär att ha en öppen 
relation och känna förtroende för sin konsultansvarig, känna att man är välkommen att 
kontakta denne om man har problem eller frågor och veta att man får stöd. Fungerar inte 
relationen med konsultansvarig på ett tillfredsställande sätt sjunker förtroendet för hela 
bemanningsföretaget, menar en av deltagarna. Gemensamma uppfattningar bland flera av 
deltagarna är vikten av att bli behandlad som en person och inte som en produkt, genom att bli 
sedd och hörd. Flera tar upp att det är motiverande att bli uppmärksammad och uppskattad, 
vilket leder till att man som uthyrd gör ett bättre jobb och att det dessutom är roligare att 
arbeta då. De intervjuade anser att en stor betydelse för trivsel är att bli matchad på rätt 
uppdrag, vilket innebär att bemanningsföretaget i möjligaste mån placerar de uthyrda 
konsulterna på uppdrag som är lämpliga för personen i fråga, exempelvis passande 
arbetsuppgifter och längd på uppdrag. För att kunna göra detta på bästa sätt bör 
konsultansvarig ha en fungerande kontakt med sina konsulter och vara lyhörd för önskemål.    
 
En av deltagarna menar att det är viktigt med en kontinuerlig kontakt mellan 
bemanningsföretaget (konsultansvarig) och de uthyrda så att man som uthyrd blir påmind om 
att man faktiskt har en arbetsgivare. Konsultansvariges besök på arbetsplatserna och 
medarbetarsamtalen är därför viktiga för att man som uthyrd inte ska känna sig bortglömd. 
Just känslan av att känna att man har en arbetsgivare betyder mycket, menar hon. Endast en 
av deltagarna anser att stöd ifrån konsultansvarig inte är så viktigt, eftersom han ser chefen på 
sin arbetsplats som sin chef och får stöd därifrån. 
 
Flera av deltagarna som arbetar eller har arbetat på större bemanningsföretag säger att de inte 
känner eller kände sin arbetsgivare och ett par nämner att kontakten har varit näst intill 
obefintlig. Detta kan bero på att man som uthyrd byter konsultansvarig relativt ofta, dels på 
grund av hög personalomsättning eller konsultansvarigas byte av uthyrningsområden, dels på 
grund av att de konsultansvariga har många konsulter att ansvara för, och då finns inte 
tillräcklig tid att ägna åt varje konsult. En av de intervjuade har bytt konsultansvarig fyra 
gånger under ett och ett halvt år och upplever att han inte känner sina konsultansvariga 
eftersom de inte har haft någon direkt kontakt. En annan har liknande upplevelser. Båda har 
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dock även haft en bra konsultansvarig inom samma bemanningsföretag som varit stöttande 
och omhändertagande. Även om konsultansvariga har många konsulter att ansvara över, har 
de märkt en skillnad i hur tät kontakten har varit och hur mycket stöd de har fått, vilket har 
med konsultansvariges personlighet att göra, menar de.   
 
Ett par av deltagarna som arbetar på det större bemanningsföretaget, ser inte 
bemanningsföretaget som ens arbetsgivare på grund av den bristfälliga kontakten, utan ser 
bemanningsföretaget mer som ett företag med vilket man har en ekonomisk uppgörelse.  
 
”I slutändan är det mer ett kontrakt, man fyller i sina tider osv.” 
 
En av deltagarna från det större bemanningsföretaget, berättar att hon undviker att ta upp 
problem och synpunkter med sin konsultansvarige, utan kontaktar endast denna person ”som 
absolut sista utvägen”. ”Man vill ju inte klaga”, menar hon och känner att det är viktigt att 
hålla sig vän med konsultansvarige för att få bra uppdrag. 
  
”För det första får man tänka helt krasst att man är som en uthyrd produkt faktiskt. Det är ju 
idén egentligen i förfinade former. […] Rent krasst är det ju så. Sen om produkten börjar 
gnälla så är det inte säkert att du blir speciellt omtyckt. Vill du ha bra uppdrag får du tåla 
ganska mycket.” 
 
En annan av deltagarna från det större bemanningsföretaget känner att hon har fått stöd och 
blivit hörd av sin konsultansvarige. Hon tycker att kontakterna har fungerat bra, och det 
underlättar att hon nu arbetar som inhyrd på själva bemanningsföretaget där konsultansvarige 
arbetar. När hon har varit ute på andra längre uppdrag, har hon upplevt hur viktigt det är att ha 
bra kontakt med sin konsultansvarige och känna att hon har en tillhörighet någonstans.  
   
”Ja man hör inte hemma någonstans känns det som. Jag har inte tillhörigheten där jag har mitt 
uppdrag samtidigt som man inte har kontakt med X när man är ute på uppdrag, så känner man 
inte att det är ens arbetsgivare heller riktigt. Allra helst om man är på långa uppdrag, då hör 
man inte hemma riktigt någonstans.” 
 
De uthyrda konsulterna från det mindre bemanningsföretaget känner att de har en mycket 
tillfredsställande relation till sin konsultansvarige och till sitt bemanningsföretag. (Något som 
bör nämnas är att alla tre har samma konsultsansvarige.) De känner en trygghet i att kunna 
vända sig till konsultansvarige om de har problem, om de behöver få råd och tips och känner 
att de får förståelse och stöd. En av deltagarna säger att konsultansvarige dessutom är bra på 
att ta tag i saker omgående och inte är rädd för att ta upp saker med kunden om det skulle vara 
något som inte fungerar. En annan av de intervjuade från det mindre bemanningsföretaget, 
berättar att hon uppskattar den återkoppling som sker efter varje avslutat uppdrag. Hon och 
konsultansvarige går igenom vad hon tyckt om uppdraget och hon får en återkoppling av 
kundens åsikter. Samtliga av de uthyrda på det mindre bemanningsföretaget har även 
erfarenhet av att arbeta på större bemanningsföretag. De känner att det mindre 
bemanningsföretaget är mer personligt och familjärt.   
 
”Dom är måna om sina konsulter, man får vara en person där, man är inte en sak eller en 
produkt eller en vara som sätts fram och tillbaka. Man är en person och man får vara den man 
är, man blir sedd man blir hörd, accepterad och en del av arbetsteamet.” 
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En av deltagarna på det mindre bemanningsföretaget menar att personkemin naturligtvis har 
stor betydelse för varför relationen mellan henne och konsultansvarige fungerar så bra. Hon 
känner att hon har haft tur som har fått en konsultansvarig som förstår henne.  
 
En bra relation till sin chef gör att man trivs bättre, vilket i sin tur resulterar i att man är mer 
benägen att göra ett bra jobb, och att man ger det ”lilla extra”, säger flera av deltagarna.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna undersökning var få en djupare förståelse för hur uthyrda personer upplever 
sin arbetssituation samt undersöka om det fanns olika uppfattningar hos personer som är 
anställda hos ett större respektive mindre bemanningsföretag. 
 
Anledningarna till varför deltagarna i undersökningen valde konsultyrket varierar. De ville få 
arbetslivserfarenhet, snabbt få ett arbete, bredda sin kompetens, träffa nya människor, knyta 
kontakter med olika organisationer, få ett varierande arbetsliv samt få in en fot på en 
arbetsplats och förhoppningsvis få anställning där. Deltagarna menar att fördelarna med 
arbetsvillkoren är de varierande arbetsuppgifterna, ett ständigt lärande och en möjlighet att 
bredda sina kunskaper inför framtida arbeten. Nackdelarna är oförutsägbarheten och 
ovissheten som ligger i personaluthyrningens natur. Som uthyrd vet man inte vilka uppdrag 
som väntar framöver och hur dessa kommer att gestalta sig. Brist på kontinuerliga sociala 
relationer ansågs även vara en nackdel. En gemensam uppfattning hos majoriteten av de 
intervjuade är att prestationskraven är högre för uthyrda jämfört med ordinarie personal på 
arbetsplatserna. Flera känner att de måste prestera bättre eller mer, och att de inte bara 
representerar sig själva utan även bemanningsföretaget. Möjligheten till inflytande över 
uppdragen är begränsad, anser deltagarna. De kan komma med önskemål till 
bemanningsföretaget men kan i slutändan inte påverka vilka uppdrag de får eller hur 
löneutvecklingen ser ut. Personliga egenskaper har betydelse för hur man trivs som uthyrd. En 
positiv inställning, ett öppet och utåtriktat sätt samt anpassningsförmåga är näst intill villkor 
för att man ska trivas i rollen. Man måste tycka om att träffa nya människor, vara lyhörd och 
ödmjuk. Gemensamma uppfattningar är att upplevelsen av samhörighet har betydelse för 
arbetstillfredsställelsen. Det är önskvärt att bli inkluderad i aktiviteter och att bli ”en i gänget” 
på arbetsplatsen. Däremot är det svårt att känna samhörighet med övriga konsulter på 
bemanningsföretaget, som är de uthyrdas ”riktiga” kollegor. Avslutningsvis känner de 
intervjuade att det är viktigt att känna förtroende för sin arbetsgivare; bemanningsföretaget. 
Att bli uppmärksammad och bekräftad, få stöd och förståelse, samt att få feedback och 
information är viktigt för att de ska trivas och må bra. Deltagarna på det mindre 
bemanningsföretaget känner sig mer sedda och hörda jämfört med deltagarna på det större. 
 
Deltagarna i undersökningens yrkesval som uthyrda konsulter har skett av olika anledningar, i 
likhet med Bellaaghs och Isakssons resonemang om ”frivilliga” och ”ofrivilliga” (1999:6). De 
tre yngre deltagarna som alla har universitetsutbildning, sökte sig till bemanningsbranschen 
för att de ville få arbetslivserfarenhet av det de studerat och bygga på sina yrkesmässiga 
kompetenser inför framtida karriär. ”Bygga CV”, som ett par uttryckte det. De såg 
uthyrningsarbetet som en strategi för att få en traditionell anställning i framtiden, och valde 
inte att arbeta som uthyrda för att det ansågs lockande i sig. Här kan man se likheter med de 
som ofrivilligt valde uthyrningsarbete i Bellaaghs och Isakssons undersökning (1999:6). De 



17 

valde att arbeta som uthyrda i brist på andra alternativ som en traditionell anställning på en 
arbetsplats och hade större intentioner att sluta. Deltagarna i denna undersökning hade också 
för avsikt att endast arbeta som uthyrda under en viss period. Målet är att hitta drömjobbet till 
slut och erfarenheten som uthyrningen innebär, är ett sätt att nå målet. Majoriteten av de äldre 
deltagarna hade arbetat som uthyrda tidigare, innan de anställdes av bemanningsföretagen i 
denna undersökning. De visste därmed vad konsultyrket innebar och sökte sig aktivt, 
frivilligt, till bemanningsbranschen. Dessa personer beskriver uthyrningsarbete i mer positiva 
termer som till exempel varierande, lärorikt och stimulerande att träffa nya människor. De ser 
inte konsultyrket som något tillfälligt i väntan på andra möjligheter och har inte avsikten att 
sluta på samma sätt som de yngre. De äldre deltagarna har dessutom arbetat som uthyrda 
under flera år, vilket tyder på att de trivs i rollen som uthyrda.  
  
Alvin et al. (2007) påtalar att oförutsägbarheten är vanlig för uthyrd personal och att detta kan 
leda till känsla av otrygghet. Även De Witte nämner i sin artikel att oförutsägbarhet påverkar 
vår hälsa negativt, speciellt i kombination med brist på egen kontroll (De Witte, 2005). 
Samtliga av de intervjuade i denna undersökning tar upp oförutsägbarheten och ovissheten 
som några av de negativa arbetsvillkoren med konsultyrket, arbetsvillkor som är en stor del 
av konsultyrket. De uthyrda påbörjar och avslutar olika uppdrag av olika längd, och kan när 
som helst vara tvungna att avbryta ett uppdrag om arbetsplatsen så vill. Flera av deltagarna 
känner en viss oro inför uppdragens avslut och inför varje nytt uppdrag. De har funderingar 
kring praktiska faktorer som resvägar till faktorer som arbetsuppgifter och kollegor. Ett par av 
deltagarna nämner att det till och med kan kännas jobbigt att avsluta uppdrag där de inte har 
trivts så bra med arbetsuppgifter, på grund av oförutsägbarheten om framtida uppdrag. 
Dessutom känner de en trygghet i att kunna arbetsuppgifterna och att känna kollegorna på 
arbetsplatsen. En konsekvens av oförutsägbarheten tycks vara otrygghet i mer eller mindre 
grad för de intervjuade, vilket överensstämmer med det Alvin et al. (2007) framhåller. 
Deltagarna i föreliggande undersökning är överens om att längre uppdrag är att föredra 
framför kortare. En betydande orsak till detta är att längre uppdrag innebär mindre 
oförutsägbarhet och därmed mindre oro. Samtidigt säger flera att fördelarna med att arbeta 
som uthyrd är de varierande arbetsuppgifterna, det kontinuerliga lärandet och möjligheten att 
träffa nya människor, vilket även deltagarna i Bellaaghs och Isakssons studie (1999) framhöll 
som det positiva. Detta tycks vara en fördel till en viss gräns, det vill säga om det inte sker 
alltför ofta. Flera av deltagarna i denna undersökning med flera års arbetslivsfarenhet som 
uthyrda, bekräftar detta genom att framhålla att det går bra att arbeta som uthyrd under en 
längre tid, under förutsättning att uppdragen är längre i sin karaktär. Olofsdotters avhandling 
(2008) visade liknande resultat; de uthyrda önskade längre uppdrag, vilket hon menar går 
emot bemanningsbranschens grundidé om utbytbarhet. 
 
Olofsdotters resultat (2008) visade att de sociala relationerna i form av samhörighet, hade en 
avgörande betydelse för de uthyrdas arbetstillfredsställelse. Samhörighet upplevs som en av 
de viktigaste faktorerna för arbetstillfredsställelse även för deltagarna i denna undersökning. 
Det är betydelsefullt för de intervjuade att känna sig som ”vanliga” medarbetare på 
arbetsplatserna genom att få nödvändig information, delta i aktiviteter och inte minst känna att 
de inkluderas i de sociala relationerna. Det verkar vara extra viktigt för den som arbetar som 
ensam uthyrd på ett uppdrag att känna sig delaktig i de sociala relationerna med personalen på 
arbetsplatsen, annars finns risken att man som uthyrd känner sig ensam och upplever 
utanförskap. De intervjuade som har arbetat tillsammans med andra uthyrda i samma 
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situation, menar att de uthyrda konsulterna vanligen dras till varandra och får en samhörighet 
sinsemellan.  
 
En förutsättning för att känna samhörighet med de anställda på arbetsplatserna är längre 
uppdrag, känner de intervjuade. Detta kan tyckas naturligt eftersom det tar sin tid att lära 
känna människor. Resultatet går i linje med Olofsdotters resultat (2008) där det framkom att 
längre uppdrag bidrog till att de uthyrda upplevde en starkare känsla av samhörighet och 
engagemang för arbetet. De intervjuade i föreliggande undersökning har oftast blivit väl 
omhändertagna av personal oavsett längden på uppdragen, men känner att det är skillnad i att 
bli trevligt bemött och att bli inkluderad i gemenskapen. Behovet av samhörighet är stort hos 
individer, även för uthyrda i vilkas arbetsvillkor det ingår att vara ambulerande på olika 
arbetsställen. Enligt Bellaagh och Isaksson (1999:6) är avsaknaden av sociala relationer den 
vanligaste orsaken till varför uthyrda ändrar sin positiva uppfattning om uthyrningsarbete. En 
av deltagarna i denna undersökning med längst erfarenhet av att arbeta som uthyrd, säger att 
hon allt oftare känt att hon saknar känslan av kamratskap. Känslan av gemenskap kan dock 
upplevas som smärtsam när de uthyrda ska separeras från kollegorna vid uppdragets avslut, 
menar ett par deltagare. Dessa upplevelser kan liknas vid den studie som Bellaagh och 
Isaksson har gjort (1999). Studien visade att uthyrda på längre uppdrag i större grad upplevde 
samhörighet men att det även kunde vara smärtsamt att bryta upp när man lärt känna 
personalen. Korta uppdrag kräver uppenbarligen inte samma känslomässiga engagemang och 
kan vara lättare att gå vidare ifrån. Här tycks känslorna inför korta och långa uppdrag vara 
kluvna, men samhörigheten verkar ändå vara det som positivt överväger.  Enligt Olofsdotters 
avhandling (2008) strävar bemanningsföretagen efter att de uthyrda ska känna en samhörighet 
med övriga uthyrda hos bemanningsföretaget. Deltagarna i Olofsdotters undersökning sökte 
dock samhörigheten på arbetsplatserna, vilket även deltagarna i denna undersökning gör. Det 
är svårt att känna en gemenskap med människor som man inte har en kontinuerlig kontakt 
med. Detta kan tolkas som att man teoretiskt sett är kollegor men inte på ett känslomässigt 
plan. 
     
Deltagarna i undersökningen upplever ett krav på arbetsprestation, vilket stöds av resultatet i 
Olofsdotters avhandling (2008). De intervjuade i föreliggande undersökning känner att de 
förväntas prestera bättre eller mer än de anställda på arbetsplatserna. Var kraven kommer 
ifrån går isär hos deltagarna. Någon säger att man lägger kraven på sig själv för att få bra 
referenser, andra säger man upplever att kraven kommer från bemanningsföretaget och från 
arbetsplatsen. Kraven på arbetsprestation verkar inte vara något som är direkt uttalat från 
bemanningsföretagets eller arbetsplatsens håll, snarare tycks kraven ”ligga i luften”. Faktorer 
som bidrar till denna känsla skulle kunna vara arbetsplatsens ofta akuta behov av hjälp, 
bristfällig tid för upplärning och att arbetsplatsen ofta betalar dyra pengar för den uthyrda. 
Dessutom förväntar sig bemanningsföretaget att man gör ett bra arbete hos kunden, eftersom 
det handlar om att man som uthyrd representerar bemanningsföretaget. Vetskapen om att man 
som uthyrd omgående kan få avsluta ett uppdrag om man till exempel inte motsvarar 
förväntningarna, tycks vara en bidragande orsak till känslan av att prestera. Känslan av att 
prestera på topp verkar vara som starkast i början av nya uppdrag. När de sedan kommit in i 
arbetsuppgifterna och känner sig hemma på arbetsplatsen, är prestationskraven inte något som 
de funderar på.    
 
Som uthyrd är möjligheten till inflytande över arbetsvillkoren begränsad. De uthyrda 
konsulterna kan egentligen inte påverka uppdragens längd och karaktär, däremot finns 
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möjligheten att komma med önskemål till bemanningsföretaget. Upplevelsen av att 
bemanningsföretaget försöker tillgodose önskemålen går isär mellan deltagarna som arbetar 
eller har arbetat på det större respektive mindre bemanningsföretaget. De intervjuade från det 
mindre bemanningsföretaget upplevs som mer nöjda med sin lön och med uppdragens 
karaktär.  Deltagarna från det större bemanningsföretaget känner en större maktlöshet och inte 
samma engagemang från bemanningsföretagets sida att tillgodose önskemålen. Något som 
skulle kunna tolkas som en möjlig förklaring är att majoriteten av deltagarna från det större 
bemanningsföretaget är yngre och välutbildade, och därmed kan tänkas ha högre krav på lön 
och arbetsuppgifter. Däremot verkar känslan av att bemanningsföretaget försöker tillgodose 
önskemålen, vara viktigare än att de verkligen lyckas.   
  
Uppfattningarna om arbetsprestation och inflytande överensstämmer med resonemanget av 
Alvin et al. (2007), om att uthyrda konsulterna upplever höga krav att prestera i sin 
arbetssituation men har ingen direkt möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att känna höga 
krav utan förmåga att påverka sin arbetssituation upplevs som stressande och frustrerande 
enligt flera av deltagarna i denna undersökning. En parallell kan dras till höga krav och låg 
kontroll i Karaseks krav-kontrollmodell som förklarar att höga krav och låg kontroll kan 
orsaka stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990).  
 
Personligheten har betydelse för hur man passar och trivs med att arbeta som uthyrd, menar 
de flesta av de intervjuade. Det är en klar fördel om man är öppen till sättet och har lätt för att 
få kontakt med människor. En förutsättning för att arbeta som uthyrd är att man gillar att 
träffa nya människor, eftersom varje nytt uppdrag innebär nya kontakter. Andra uppfattningar 
är att man måste vara lyhörd, ödmjuk och anpassningsbar när man arbetar som uthyrd. 
Bellaaghs och Isakssons resultat (1999:6) visade på liknande uppfattningar hos uthyrda. 
Deltagarnas i deras studie ansåg även att man ska ha god självkänsla och god självkännedom, 
vilket inte deltagarna i denna undersökning tar upp. Balans mellan öppenhet och 
återhållsamhet ansågs som det optimala, enligt Bellaaghs och Isakssons resultat (1999:6). 
Detta stöds av en av deltagarna i denna undersökning som nämner att det måste finnas en 
balans mellan att ta för sig och att hålla sig tillbaka. En kvantitativ undersökning av samma 
författare (1999:7) visade ett tydligt samband mellan emotionellt stabila personer och 
arbetstillfredsställelse som uthyrd. Man får inte vara för känslig och osäker, vilket även en av 
deltagarna i denna undersökning tar upp. Att vara emotionellt stabil är en förutsättning för att 
man ska trivas med det ambulerande arbetet mellan olika arbetsplatser. Detta kan även ses 
som en möjlig förutsättning för att kunna hantera arbetsvillkoren som uthyrd, bland annat den 
oförutsägbarhet och ovisshet som de utsätt för.      
  
Relationen till bemanningsföretaget har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen generellt. 
Deltagarna i denna undersökning nämner stöd, information, återkoppling och förståelse som 
viktiga aspekter. House (1981) menar att socialt stöd är viktigt för att trivas och må bra i 
arbetslivet. Följande av hans kategorier av socialt stöd kan ses som önskvärda för de uthyrda; 
emotionellt stöd (omtanke, empati, lyssnande), informativt stöd (råd, information, direktiv) 
och värderande stöd (bekräftelse och återkoppling). Konsultansvariga har en viktig roll här, 
eftersom de uthyrda konsulterna inte kan räkna med att få dessa typer av stöd på sina 
arbetsplatser.  
 
Deltagarna har olika erfarenheter av konsultansvariga vad gäller kontakt, förtroende och stöd. 
Här kan man se en skillnad i uppfattningar mellan de uthyrda från det större respektive 
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mindre bemanningsföretaget. Samtliga deltagare från det mindre bemanningsföretaget 
upplever att kontakterna med konsultansvarig fungerar mycket bra. De känner sig 
uppmärksammade, uppskattade och betydelsefulla. Dessutom känner de ett förtroende för sin 
konsultansvarig och därmed för hela bemanningsföretaget. Uppstår problem känns det 
naturligt att vända sig till sin konsultansvarig för stöd eller råd. De känner sig inte som en i 
mängden av alla andra uthyrda, utan ses och behandlas som en person. Majoriteten uthyrda på 
det större bemanningsföretaget upplever inte samma tillfredsställande relation. Flera nämner 
att de inte känner sin konsultansvarige och att kontakten i princip är obefintlig, förutom när 
det handlar om obligatoriska saker som exempelvis planering av semester och sjukanmälan. 
Bemanningsföretaget; arbetsgivaren, ses mer som ett ekonomiskt kontrakt upplever några och 
man känner sig mer som en produkt än som en person.  
 
Samtliga är överens om att en bra relation med den konsultansvarige resulterar i att de gör ett 
bättre jobb och ger det lilla extra. En förklaring till varför det större bemanningsföretaget 
upplevs som mer opersonligt skulle kunna vara att de uthyrda oftare byter konsultansvariga. 
De konsultansvariga har troligen många konsulter att ansvara för, vilket resulterar i mindre tid 
till varje konsult. Dessutom upplevs vanligen större organisationer som mer opersonliga än 
mindre organisationer. Det är även värt att ta upp att deltagarna från det mindre 
bemanningsföretaget har samma konsultansvarige, och där personkemin antagligen har stor 
betydelse. Intressant att notera är att det finns konsultansvariga på det större 
bemanningsföretaget som upplevts som stöttande och engagerande. Det tycks därför inte vara 
en omöjlighet att ha en tillfredsställande kontakt med sin personal, även om tiden är knappare. 
Kanske handlar det till syvende och sist om konsultansvariges personlighet. Den 
konsultansvarige är länken mellan den uthyrda konsulten och bemanningsföretaget och tycks 
personifiera bemanningsföretaget. Fungerar inte kontakten så sjunker förtroendet för hela 
företaget och tvärtom. På samma sätt som de uthyrda representerar bemanningsföretaget hos 
kund, representerar därmed konsultansvarige bemanningsföretaget gentemot den uthyrda 
konsulten.   
 
Uthyrningsarbete är en företeelse som många människor känner till idag, eftersom det har 
blivit allt vanligare för organisationer att hyra in personal istället för att anställa. 
Anställningsvillkoren för uthyrda är klart annorlunda jämfört med traditionellt anställdas. 
Denna undersökning är meningsfull och användbar i avseendet att den ger en ökad förståelse 
för hur det kan vara att arbeta som uthyrd, samt hur viktig relationen till bemanningsföretaget 
är för arbetstillfredsställelsen. 
 
Metoddiskussion 
Denna kvalitativa studie avser att beskriva hur sju personer med erfarenhet av att arbeta som 
uthyrda konsulter hos två olika bemanningsföretag har upplevt sin arbetssituation. Det går 
därför inte att dra några generella slutsatser om hur uthyrd personal upplever sin 
arbetssituation. En intressant aspekt är dock att deltagarna inom flera områden har 
överensstämmande upplevelser med varandra och med andra uthyrda i tidigare studier (se 
inledning). Den kvalitativa generaliserbarheten skulle kunna stärkas med ett större antal 
undersökningsdeltagare. Dessutom skulle man kunna gå in ännu djupare i de olika temana, 
och eventuellt hitta andra intressanta teman.  
 
Kvalitativa intervjuer är en användbar metod när man är intresserad av människors 
upplevelser, känslor och reflektioner (Langemar, 2008). Metoden kändes därför lämplig för 
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denna undersökning, som handlar om uthyrda personers upplevelser av sin arbetssituation. 
Mitt breda syfte i undersökningen ledde till att ostrukturerade intervjuer kändes passande. 
Langemar (2008) menar att ju bredare frågeställning desto mer ostrukturerade bör 
intervjuerna vara. Intervjusituationen upplevde jag som avslappnad och mer likt ett samtal än 
en intervju. Jag ville inte styra deltagarna med förutbestämda frågor utan frågade om det som 
föll sig naturligt under samtalets gång. Detta ställde höga krav på ett aktivt lyssnande och en 
följsamhet för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Det finns alltid en risk att deltagare inte 
svarar helt ärligt i en intervjusituation, eftersom de inte känner sig lika anonyma som i 
kvantitativa studier. Det kan också upplevas obekvämt att öppna sig för en främmande person 
och dessutom bli inspelad. Intervjuförfarandet handlar om att bygga upp ett förtroende för 
respondenten. Kvale (1997) menar att de första minuterna av intervjun har avgörande 
betydelse för hur intervjun kommer att bli. Målet för mig var att deltagarna skulle känna sig 
så bekväma som möjligt i situationen och därmed få lättare att öppna sig och ge tillförlitlig 
information. Jag fick intrycket att vissa deltagare kände sig lite obekväma i början av 
intervjun när jag satte på ljudupptagaren, men att de slappnade av efter ett par minuter. Den 
fysiska miljön kan ha haft betydelse för hur intervjuerna blev. Några av intervjuerna ägde rum 
på deltagarnas arbetsplatser vilket eventuellt kan ha upplevts som stressande för deltagarna. 
Som helhet upplevde jag dock att jag fick uttömmande och trovärdig information från 
respondenterna. En möjlig förklaring till min upplevelse av deltagarnas öppenhet och 
trovärdighet kan vara att de ställde upp frivilligt och var positivt inställda till denna 
undersökning.     
 
Förslag på framtida undersökningar 
Förslag på fortsatta undersökningar inom detta område är exempelvis att genomföra en 
kvantitativ studie med utgångspunkt i något av de teman som belysts i studien. Det skulle 
även vara intressant att följa upp med ytterligare en kvalitativ undersökning och ta reda på hur 
konsultansvariga upplever sin arbetssituation och relationen till de uthyrda konsulterna. Ett 
annat förslag på en undersökning är att undersöka i hur stor utsträckning personer med 
funktionsnedsättningar är representerade i bemanningsbranschen och hur de upplever att det 
fungerar att arbeta som uthyrda på olika arbetsplatser.  
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