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Sara Scheef 
 

 
Krav på flexibilitet har bidragit till att tidsbegränsade anställningar har 
ökat och bemanningsbranschen expanderat de senaste åren. Den nya 
utmaningen har blivit att bevara det organisatoriska engagemanget hos 
anställda när inte längre anställningstrygghet kan erbjudas. Studiens 
syfte var att identifiera vilka faktorer som påverkar unga, 
vidareutbildade bemanningskonsulters organisatoriska engagemang 
till bemanningsföretag och klientföretag. Åtta bemanningskonsulter 
uthyrda på heltidsuppdrag deltog i halvstrukturerade intervjuer. 
Materialet analyserades i en induktiv tematisk analys. Resultatet 
indikerade att bemanningskonsulterna utvecklar dubbla 
organisatoriska engagemang som påverkas av olika faktorer. De 
kritiska faktorerna är karriärmöjlighet, arbetskrav och inflytande, 
anställningsotrygghet, lön och förmåner, sociala aktiviteter och stöd, 
organisatorisk insyn samt personalsammansättning. Resultatet kopplas 
till forskning inom det psykologiska kontraktet. Studien visar att 
framtida forskning kvantitativt bör mäta huruvida de identifierade 
faktorerna på olika sätt påverkar organisatoriskt engagemang till 
bemanningsföretag och klientföretag.   

 
I takt med ökade krav på flexibilitet, såväl från arbetsgivare som för arbetstagare 
(CIETT, 2000) har tidsbegränsade anställningar i Sverige ökat från 10 procent under 
första delen av 1990-talet, till 16  procent tio år senare (OECD, 2002, refererat i Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  
 
För organisationer har den stora utmaningen varit att balansera det relativt nya behovet 
av flexibilitet med behovet av säkerhet och kontinuitet (CIETT, 2000). Atkinson (1984) 
föreslog i sin flexibilitetsmodell att organisationer, för att uppnå flexibilitet, ska ha en 
kärna av tillsvidareanställda som utför de väsentliga och varierande arbetsuppgifterna. 
Därtill ska organisationer ha en periferi bestående av tidsbegränsat anställd personal 
som kan anställas och avvecklas efter organisationens upp- och nedgångar. På så sätt 
kan företag uppnå både stabilitet och flexibilitet. Den organisatoriska modellen har dock 
mött mycket kritik.  
 
Då det statliga arbetsförmedlarmonopolet avskaffades 1993 blev det fritt fram för 
privata företag att förmedla anställningar i Sverige. Dessa företag kom att ingå i vad 
som idag kallas bemanningsbranschen (Hansen & Orban, 2002). Bemanningsbranschen 
har expanderat kraftigt under 2000-talet (Bemanningsföretagen). Genom uthyrning av 
personal på tidsbegränsade kontrakt har bemanningsbranschen lyckats erbjuda 
organisationer den flexibla arbetskraft som Atkinson (1984) benämnde periferi. Frågan 
är bara vad som händer med personalen? Hur engagerade blir de?  
 
Bemanningsbranschen och tidsbegränsat anställda 

År 2002 sysselsattes 0,9 procent av arbetskraften i Sverige, det vill säga cirka 38 000 
personer i bemanningsföretag (Granberg, 2003). Procentsiffran hade 2008 ökat till 1,3 
procent och 58 850 anställda (Bemanningsföretagen). 



 2 

Bemanningsföretag erbjuder uthyrning av arbetskraft till företag (fortsättningsvis 
klientföretag) (Van Breugel, Van Olffen, & Olie, 2005). Bemanningskonsulters 
situation har i tidigare forskning liknats vid en triangulär relation (Biggs & Swailes, 
2005). Bemanningsföretaget fungerar som arbetsgivare, vilket inkluderar 
personalansvar och löneutbetalning (Van Breugel et al., 2005). Själva arbetet utför dock 
bemanningskonsulten på klientföretaget som ansvarar för arbetsledningen (Andersson 
& Wadensjö, 2004). Bemanningsföretaget bär kostnaderna för rekrytering, 
löneadministration, sociala avgifter och försäkringar, vilket klientföretaget kompenserar 
bemanningsföretaget för (Van Breugel et al., 2005). 
 
Tidigare studier visade att klientföretag anlitar bemanningsföretag för att täcka upp vid 
sjukdom, tillfälliga arbetstoppar samt för att få in kompetens som saknas i företaget. 
Bemanningsföretag erbjuder klientföretagen den flexibilitet som efterfrågas för att 
överleva i den hårda konkurrens som den globala ekonomin medfört. 
Bemanningskonsulterna erbjuds i gengäld arbetslivserfarenhet, genväg till nya jobb och 
ökad anställningsbarhet. Det har visat sig att yngre individer i synnerhet blir stimulerade 
genom att testa olika arbetsgivare och arbetsuppgifter, ha flexibla arbetstider och kunna 
ta kortare uppdrag (CIETT, 2000). Feldman, Doerpinghaus och Turnley (1994) menade 
att de individer som har svårt att hitta en fast anställning inom sitt yrkesområde ofta ser 
fördelar med tillfälliga anställningar eftersom dessa kan leda till en 
tillsvidareanställning.  
 
För många har tidsbegränsade anställningar associerats med anställningsotrygghet och 
minskade utvecklingsmöjligheter (Guest, 2004). Feldman et al. (1994) hävdade till och 
med att tidsbegränsat anställda blir sämre behandlade än tillsvidareanställda, att de 
känner sig behandlade som produkter istället för människor. Vidare framkom i studien 
att tidsbegränsat anställda oroar sig för försäkrings- och pensionsförmåner och ofta blir 
besvikna för att bemanningsföretaget lovar mer än de kan hålla angående uppdragens 
varaktighet och möjligheten att anställningen övergår till fast anställning. Guest (2004) 
förmedlade dock en annan bild av tidsbegränsat anställda som individer med hög 
kompetens och anställningsbarhet. Dessa söker snarare än undviker flexibla 
anställningsformer för att först och främst uppfylla sina egna önskemål, därefter 
organisationens. 
 
Organisatoriskt engagemang 

Det engelska begreppet ”organizational commitment” saknar direkt motsvarighet i 
svenska språket. Fortsättningsvis kommer dock ”Organizational Commitment” 
översättas till organisatoriskt engagemang.  
 
Organisatoriskt engagemang har länge intresserat forskare inom 
organisationspsykologin. Tidigare forskning har delat in organisatoriskt engagemang i 
ett attitydperspektiv och ett beteendeperspektiv (Mowday, Porter & Steers, 1982). I det 
förstnämnda och vanligaste perspektivet studerades engagemang som en attityd som 
återger den psykologiska anknytningen mellan individ och organisation (Buchanan, 
1974). Engagemang definierades inom detta perspektiv av Porter, Steers, Mowday och 
Boulian (1974) som ”den relativa styrkan av en individs identifikation och involvering i 
en specifik organisation”. Engagemang karaktäriseras då av åtminstone tre faktorer 1) 
en tro på organisationens mål och värderingar, 2) en vilja att göra en extra 
kraftansträngning för organisationen och 3) en strävan efter att stanna i organisationen 
(Porter et al., 1974). Enligt attitydperspektivet är engagemang bestämt av personliga 
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egenskaper, arbetsrelaterade faktorer och arbetslivserfarenhet. Engagemanget i sin tur 
leder till beteenden såsom intention och vilja att stanna i organisationen och närvaro 
(Steers, 1977).  
 
Beteendeansatsen har fokuserat på hur individer blir engagerade i sina handlingar 
snarare än i organisationen. Becker (1964) menade att engagemang uppstår genom att 
individen upprätthåller samma beteende i olika situationer eftersom tidigare 
investeringar annars går förlorade. Salancik (1977) hävdade att individer blir bundna till 
olika handlingar och genom dessa blir de bundna till värderingar som upprätthåller 
handlingarna. Farell och Rusbult (1981) redogjorde för att en investeringsmodell kan 
uppskatta engagemang i yrket. Enligt denna skapas engagemang genom höga 
belöningar, låga kostnader, få attraktiva jobbalternativ och stora investeringar (Farrell & 
Rusbult, 1983). Om anställda exempelvis får ta del av attraktiva pensionsförmåner kan 
investeringarna vara för höga för att avsluta anställningen (Farrell & Rusbult, 1981). 
Oliver (1990) fann dock motsägelsefullt stöd för investeringsmodellen. De enskilda 
elementen var för sig kunde förklara organisatoriskt engagemang men modellen i sin 
helhet fick inget stöd (Oliver, 1990). 
  
Ytterligare en inriktning inom forskningen har varit att se engagemang utifrån en 
moralisk aspekt. Wiener (1982) menade att engagemang inte behöver innebära 
kalkylering av investeringar och belöningar. Känslor som skyldighet, lojalitet och 
arbetsmoral bidrar enligt det här perspektivet till engagemang. Skyldigheten att 
engagera sig kan påverkas av dels privata bakgrunder, såsom exempelvis en förälders 
normativa påverkan, och dels organisationens socialiseringsprocess.  
 
Ett övergripande ramverk för organisatoriskt engagemang 

Gemensamt för alla dessa inriktningar har varit att de studerat anknytningen till 
organisationen. De som är minst engagerade har också beskrivits som de som, med 
störst sannolikhet, lämnar organisationen (Allen & Meyer, 1990). Meyer och Allen 
(1987, refererad i Allen & Meyer, 1990) sammanfattade tre generella drag i forskningen 
och benämnde dessa affektivt, kalkylerande och normativt engagemang. Den affektiva 
definitionen av engagemang inspirerades av Porter et al. (1974) och definierades av 
Allen och Meyer (1990) som den emotionella anknytningen till, identifikation med och 
involveringen i organisationen. Kalkylerande engagemang kunde härledas till Farrell 
och Rusbult (1981; 1983) teorier om gjorda investeringar och tillgängliga 
jobbalternativ. Ju färre jobbalternativ, desto större kalkylerande engagemang. Det 
normativa engagemanget inspirerades av Wieners (1982) forskning om den moraliska 
aspekten i fenomenet.   
 
Meyer och Allen (1987, refererad i Allen & Meyer, 1990) menade att anställda med 
affektivt engagemang stannar i organisationen för att de vill, anställda med kalkylerande 
engagemang stannar för att de behöver och anställda med normativt engagemang 
stannar för att de känner att de borde. Allen och Meyer (1990) kunde i sin studie se att 
affektivt och kalkylerande engagemang mäter olika aspekter av engagemang, medan 
normativ och affektiv delvis överlappar varandra. Deras resultat indikerade även, liksom 
tidigare forskning, att kalkylerande engagemang (att behöva stanna i organisationen) var 
relaterat till den anställdes uppfattning om andra anställningsalternativ och graden av 
tidigare investeringar.  
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I Mathieu och Zajac (1990) metaanalys kunde positiva samband mellan uppfattad 
personlig kompetens och organisatoriskt engagemang urskiljas. Vidare fann de även en 
positiv korrelation mellan arbetsfaktorer (såsom varierande arbetsuppgifter, 
självständighet och utmaningar i arbetet) och organisatoriskt engagemang. Dessa 
resultat indikerade att utmanande jobb medför engagerade anställda, i synnerlighet för 
individer med höga ambitioner. Vidare visade resultatet att individer med högt 
organisatoriskt engagemang, i lägre utsträckning söker andra jobb eller lämnar sin 
anställning.  
 
Organisatoriskt engagemang hos tidsbegränsat anställda 

Tidigare studier har funnit att affektivt engagemang är högre än kalkylerande 
engagemang hos tidsbegränsat anställda. Resultatet visade även att båda typerna av 
engagemang höjdes om bemanningsföretaget hjälpte till att lösa problem, gav 
karriärstöd och höll tät kontakt med sina uthyrda konsulter (Van Breugel et al., 2005). 
 
Biggs och Swailes (2006) fann att bemanningskonsulter hade lägre nivå organisatoriskt 
engagemang än tillsvidareanställda som inte arbetade med bemanningskonsulter. 
Däremot bland tillsvidareanställda som arbetade med bemanningskonsulter fanns ingen 
skillnad i engagemang mellan grupperna. Att känna arbetstillfredsställelse och att känna 
sig värdefull i sin roll korrelerade positivt med organisatoriskt engagemang. Resultatet 
kan relateras till Eisenberg och Huntington (1986) som betonade vikten av att se på 
organisatoriskt engagemang som en konsekvens av sociala utväxlingar. De menade att 
anställda besitter föreställningar om hur organisationen värderar deras bidrag och bryr 
sig om deras välbefinnande. Organisatoriskt stöd antogs höja den anställdas affektiva 
engagemang och förväntningen om att kraftansträngningar kommer att belönas. 
 
Tidigare forskning har styrkt att bemanningskonsulter utvecklar dubbla anknytningar till 
såväl bemanningsföretaget som klientföretaget. Det organisatoriska engagemanget var 
dock högre till klientföretaget än till bemanningsföretaget. Vidare visade det sig att 
olika faktorer påverkar engagemanget i de olika relationerna. Den enda faktorn som 
påverkade båda engagemangen var stöd från chefen. Utbildningserbjudanden var 
positivt korrelerat med engagemang i bemanningsföretaget medan resurstillgång och 
rolltydlighet var associerat med engagemang till klientföretaget (Benson, 1998). Andra 
forskare menade att det kan vara lämpligt att förstå dessa dubbla anknytningsprocesser 
genom sociala utbyten (Liden, Wayne, Kraimer & Sparrowe, 2003). Liden et al. (2003) 
erhöll resultat som visade att om klientföretaget behandlade bemanningskonsulterna 
rättvist korrelerade det med uppfattat stöd, vilket i sin tur korrelerade positivt med 
engagemang till klientföretaget. Likaledes visade sig rättvis behandling från 
bemanningsföretaget korrelera positivt med uppfattningen av stöd vilket i sin tur 
korrelerade positivt med engagemang till bemanningsföretaget. Dessa resultat 
indikerade att det är viktigt att visa respekt och omtanke för tidsbegränsat anställda. Att 
behandla inhyrda bemanningskonsulter som mindre värda kan leda till lägre 
engagemang. Vidare visade resultaten att bemanningskonsulter som söker 
tillsvidareanställning hos klientföretaget är minst engagerade i bemanningsföretaget 
jämfört med de bemanningskonsulter som söker flexibilitet och olika uppdrag (Liden et 
al., 2003).  
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Psykologiska kontrakt  

Tidigare studier har visat att det psykologiska kontraktet som begrepp är relativt likt 
organisatoriskt engagemang (Millward & Hopkins, 1998). Det är därför relevant med en 
redogörelse för forskning inom det psykologiska kontraktet.  
 
Rousseau (1989) definierade det psykologiska kontraktet som de individuella 
föreställningar om ömsesidigt överenskomna åtaganden som ska utbytas mellan den 
berörda personen och den andra parten. Dessa åtaganden eller löften kan antingen vara 
skrivna, outtalade eller uttalade (Isaksson & Bellaagh, 2005). Ju mer explicita de är 
desto starkare kommer upplevelsen av ett psykologiskt kontrakt vara (Rousseau, 1989). 
Det psykologiska kontraktet har, jämfört med det formella kontraktet, beskrivits som 
föränderligt då relationer och omorganiseringar på arbetsplatsen genomförs (Isaksson & 
Bellaagh, 2005). Rousseau (1989) menade att det psykologiska kontraktet skapas då en 
individ bidrar med något och subjektivt uppfattar att organisationen är skyldig att ge 
något tillbaka. Tidigare forskning har funnit att även om varje part i det psykologiska 
kontraktet tror att båda parterna är överens så är det inte är säkert att båda parter har 
förstått innebörden på samma sätt (Robinson & Rousseau, 1994).  
 
Furnham (2005) framhöll att det psykologiska kontraktet, för den anställda, exempelvis 
kan innehålla löften eller förväntningar om en god arbetsmiljö, anställningstrygghet, 
inflytande, utbildning och utmanande arbetsuppgifter. För organisationen kan det, å 
andra sidan, innebära förväntningar om ett accepterande av företagets värdegrunder och 
mål, öppenhet för förändringar och att följa regler. Rousseau (1990) skiljde på 
transaktionella och relationella skyldigheter i det psykologiska kontraktet. 
Transaktionella kontrakt består av konkreta belöningar som exempelvis lön och 
karriäravancemang i utbyte mot hårt arbete. Dessa kontrakt är ofta avgränsade i tid, 
specifika och tydligare. För anställda med transaktionella kontrakt är arbetsplatsen bara 
en plats att utföra jobbet på och dessa har i regel låg emotionell anknytning till 
organisationen. Relationella kontrakt fokuserar på själva relationen parterna emellan där 
lojalitet och engagemang framstår som viktiga inslag. I gengäld förväntar sig anställda 
anställningstrygghet. Relationella kontrakt omfattar oftast de anställda som befinner sig 
i företaget på obestämd tid. Vidare är dessa kontrakt dynamiska och i högre 
utsträckning subjektivt uppfattade. Millward och Hopkins (1998) konstaterade att 
tillfälligt anställda var mer transaktionellt än relationellt orienterade i sina psykologiska 
kontrakt.  
 
Ett brutet psykologiskt kontrakt innebär att den anställda inte upplever att arbetsgivaren 
har uppfyllt sina skyldigheter (Robinson & Morrison, 2000). Rousseau (1989) har 
påvisat att ett brott mot det psykologiska kontraktet skadar den anställdes tillit och 
upplevelse av rättvis behandling. Robinson och Morrison (2000) fann att ett brutet 
psykologiskt kontrakt inträffade med större sannolikhet då den anställda inte hade 
genomgått en formell socialisationsprocess i organisationen. Vidare har tidigare studier 
funnit att kontraktsbrott korrelerar positivt med personalomsättning och negativt med 
tillfredsställelse och intentioner att stanna i organisationen (Robinson & Rousseau, 
1994).  
 
Den globala konkurrensen och de ökade kraven på produktivitet och flexibilitet har 
förändrat det psykologiska kontraktet. Stabilitet, säkerhet och förutsägbarhet är inte 
längre något som den anställda kan förvänta sig. Organisationer har blivit 
rekommenderade att belöna och bekräfta prestationer, möta karriärmotiv och erbjuda 
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utbildningar för att öka anställdas anställningsbarhet. På så sätt kanske medarbetare kan 
bli engagerade trots att inte anställningstrygghet kan erbjudas (Hiltorp, 1995). 
 
Guest (2004) visade i sin metaanalys att tidsbegränsat anställda har minst lika positiva 
psykologiska kontrakt som tillsvidareanställda. Detta kan bero på att dessa kontrakt är 
mer transaktionella och specifika. 
 
Anställningsotrygghet, Anställningsbarhet och Organisatoriskt engagemang 

Tidigare forskning har definierat anställningsotrygghet som en anställds subjektiva oro 
över att förlora sitt arbete (Sverke, Hellgren & Näswall, 2002). När tillsvidareanställda 
upplever anställningsotrygghet kan det sannolikt innebära ett brutet psykologiskt 
kontrakt (De Cuyper, Notelaers & De Witte, 2009). Tillsvidareanställda befinner sig 
ofta i företaget på obestämd tid och förväntar sig då anställningstrygghet i utbyte mot 
engagemang och lojalitet (Rousseau, 1990). Tidigare empiriska fynd har visat på ett 
förhållande mellan anställningstrygghet och mindre lojalitet och stöd från anställda 
(King, 2000). Cheng och Chan (2008) fann i sin studie att om upplevd 
anställningsotrygghet var hög, var engagemanget lågt och intentionen att byta jobb hög. 
Det sistnämnda sambandet var dessutom starkare för yngre anställda och för anställda 
med kortvarigt anställningsavtal. De Cuyper et al. (2009) resultat visade en negativ 
korrelation mellan anställningsotrygghet och affektivt engagemang hos 
bemanningskonsulter. Resultatet var överraskande eftersom de utgick från att 
bemanningskonsulter inte förväntade sig anställningstrygghet från arbetsgivaren.  
 
Berntson och Marklund (2007) har definierat anställningsbarhet som individens 
subjektiva uppfattning om möjligheten att få en ny anställning. Skillnaden mellan 
anställningsotrygghet och anställningsbarhet är att den förstnämnda relaterar till det 
nuvarande jobbet medan den sistnämnda rör framtida arbeten (DeCuyper et al., 2009). 
Relativt få studier har undersökt anställningsbarhet och organisatoriskt engagemang. De 
Cuyper et al. (2009) fann dock att anställningsbarhet korrelerade negativt med affektivt 
engagemang.  

 

Föreliggande studie belyste organisatoriskt engagemang hos unga, vidareutbildade 
konsulter i bemanningsbranschen. Studien föreföll särskilt intressant med anledning av 
ökningen av tidsbegränsade anställningsformer, de motsägelsefulla resultat som 
rapporterats beträffande engagemang i denna grupp och den förskjutning som skett i det 
psykologiska kontraktet. Målgruppens upplevelser framstod som viktiga med tanke på 
deras tidiga skede i karriären, det faktum att de är vidareutbildade och har en triangulär 
anställningssituation med tidsbegränsat anställningskontrakt. Syftet med studien var att 
identifiera vilka faktorer som påverkar unga, vidareutbildade bemanningskonsulters 
organisatoriska engagemang till såväl bemanningsföretaget som klientföretaget.  
 

Metod 
 
I föreliggande studie användes kvalitativ metod. Kvalitativ metod valdes för att få en 
täckande bild och djupare förståelse av organisatoriskt engagemang i målgruppen.  
 
Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod av fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 24-33 år. 
Samtliga var tidsbegränsat anställda av ett väletablerat bemanningsföretag som inriktat 
sig på bemanning och rekrytering av studenter och nyexaminerade akademiker. 
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Undersökningsdeltagarna var vidareutbildade efter gymnasiet och hade varit uthyrda på 
heltid i minst tre månader i Västra Götalandsregionen. Deltagarnas konsultuppdrag var 
inom tjänster relaterade till IT/teknik samt ekonomi/administration. Två av konsulterna 
hade haft flera uppdrag genom samma bemanningsföretag. Tre av konsulterna hade haft 
uppdrag genom andra bemanningsföretag tidigare.  
 
Undersökningsdeltagarna tillhandahölls genom ett tillgänglighetsurval. En teamledare 
på bemanningsföretaget valde ut konsulterna fritt efter vissa kriterier. Dessa kriterier var 
att konsulterna skulle arbeta heltid, ha arbetat i minst tre månader och vara uthyrda till 
olika klientföretag.  Teamledaren förmedlade en lista med 22 anställda konsulter 
fördelade på tre olika konsultchefer. Undersökningsdeltagarna kontaktades av 
undersökningsledaren för att inte bemanningsföretaget skulle veta vilka åtta konsulter 
som ställde upp.  
 

Datainsamling 

Data samlades in genom åtta halvstrukturerade telefonintervjuer. Tidpunkt för 
telefonintervjuerna bokades in under ett föregående telefonsamtal då 
undersökningsdeltagarna även blev informerade om syftet med undersökningen. 
Intervjuguiden bestod av cirka femton öppna frågor. Frågorna var delvis inspirerade av 
olika definitioner av organisatoriskt engagemang. Under intervjuerna ställdes även 
relevanta följdfrågor för att få djupare innebörd i svaren.   
 
Telefonintervjuerna tog mellan 30-40 minuter och spelades in. Undersökningsledaren 
satt ensam i kontorsmiljö då telefonintervjuerna genomfördes. Undersökningsdeltagarna 
intervjuades efter arbetstid. Undersökningsledaren hade viss erfarenhet av att hålla 
intervjuer och av att genomföra kvalitativa studier. Vidare hade undersökningsledaren 
en viss förförståelse inom ämnet efter att själv ha arbetat dels internt på ett 
bemanningsföretag men även som uthyrd konsult. Undersökningsledaren hade även 
studerat arbets- och organisationspsykologi men hade inga förkunskaper inom forskning 
relaterad till organisatoriskt engagemang. Under arbetsprocessen försökte 
undersökningsledaren hålla en så neutral ställning som möjligt till ämnet. Samtliga 
intervjuer genomfördes i en tid då lågkonjunktur och relativt hög arbetslöshet rådde i 
Sverige.   
 
Analys 

Datamaterialet bearbetades i en induktiv tematisk analys. I induktiva tematiska analyser 
struktureras data utifrån empiristyrda teman, det vill säga tema utvecklade från rådata, 
till skillnad mot en deduktiv tematisk analys då teman bestäms i förväg utifrån tidigare 
forskning (Langemar, 2008). Analysen gjordes utifrån de riktlinjer som nämns i Hayes 
(2000, refererad i Langemar, 2008). Först transkriberades samtliga intervjuer. Därefter 
lästes materialet igenom flertalet gånger. De nyckelord som var relevanta för 
upplevelsen av organisatoriskt engagemang markerades med färg och nyckelord 
antecknades i marginalen. Därefter sorterades nyckelorden in i ett antal preliminära 
teman. Materialet lästes därefter igenom på nytt lika många gånger som antalet 
preliminära teman och citaten delades in i slutgiltiga teman där vissa preliminära teman 
slogs ihop. Teman definierades sedan. Därefter sammanfattades och tolkades materialet 
under varje tema. Den huvudsakliga litteratursökningen gjordes först efter det att 
resultatet var färdigställt. Databearbetningen resulterade i följande sju teman: 
karriärmöjlighet, arbetskrav och inflytande, anställningsotrygghet, lön och förmåner, 
sociala aktiviteter och stöd, organisatoriskt insyn samt personalsammansättning.    
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Etiska principer 

Samtliga undersökningsdeltagare gav sitt samtycke till att telefonintervjuerna spelades 
in. Endast undersökningsledaren avlyssnade ljudfilerna och efter det att intervjuerna 
hade transkriberats raderades alla ljudfiler. Undersökningsdeltagarna lovades 
anonymitet gentemot bemanningsföretaget och klientföretagen. Undersökningsledaren 
betonade vikten av att svara ärligt men informerade även om undersökningsdeltagarnas 
rätt att inte besvara en fråga.  Varken bemanningsföretagets, klientföretagens eller 
undersökningsdeltagarnas identitet avslöjades med hänsyn till den känsliga information 
som finns i materialet. 
 

Resultat 
 

I resultatet framgår att särskilt viktiga faktorer som påverkar organisatoriskt 
engagemang mot bemanningsföretaget är karriärmöjlighet, anställningsotrygghet, lön & 
förmåner och socialt stöd. Vidare framstår arbetskrav, sociala aktiviteter och stöd, 
organisatorisk insyn samt personalsammansättning vara kritiska faktorer för det 
organisatoriska engagemanget gentemot klientföretaget. Samtliga faktorer kan dock 
antas påverka organisatoriskt engagemang generellt.  
 
Karriärmöjlighet  

Det framgår att konsulterna har lättare för att få arbetslivserfarenhet genom 
bemanningsföretaget. Eftersom det är riskfritt för företag att hyra in personal har 
konsulterna också lättare att få chansen att testa arbeta under en period. På så sätt liknas 
bemanningen av konsulterna som en provanställning. Eftersom många av konsulterna är 
helt nyexaminerade beskrivs ett konsultuppdrag inom utbildningsområdet som ett 
utmärkt sätt att smidigt ta sig in på arbetsmarknaden. Genom att binda sig till 
bemanningsföretaget får konsulterna även möjlighet att testa på olika branscher och 
arbetsroller, genom att byta uppdrag eller avdelning.  
 

”…då tänkte jag att det var ett väldigt bra sätt att ändå börja sin karriär som konsult för 
att man får testa på en massa olika uppdrag och sådär” 
 
Att testa på olika uppdrag framstår som ett sätt att utvecklas personligt och 
karriärmässigt. Istället för att klättra vertikalt inom ett företag kan konsulten utvecklas 
horisontellt genom olika organisationer. En sådan utveckling framstår som extra positiv 
just för nyexaminerade som ännu inte riktigt vet exakt vad de vill arbeta med i 
framtiden. På så sätt framstår bemanningsföretaget ha en karriärvägledande funktion. 
För den förvirrade studenten som nyligen kommit ut på arbetsmarknaden verkar 
bemanningsföretaget uppskattas.  Konsulterna menar till och med att de, genom att 
hoppa runt så mycket, får mer erfarenheter genom att arbeta som konsult än vad de 
skulle få som fast anställd. 
 
”Jag har ju som konsult fått jobba och kan få flera uppdragsgivare än vad jag trodde jag 
kunde ha fått annars…man får känna på väldigt många branscher och det utvecklar dig” 
 

Genom konsultuppdraget stärker konsulten sin position på arbetsmarknaden och 
kvalificerar sig för nya tjänster. Varje uppdrag innebär enligt konsulterna en ny merit på 
sitt CV. I den processen förefaller bemanningsföretaget fylla en viktig funktion för 
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konsulterna. Genom nya arbetslivserfarenheter hoppas konsulterna att de blir 
attraktivare på arbetsmarknaden.   
 
”För varje dag och varje halvår som går där så blir det bara ett bättre CV” 
 
Det framgår även att konsulterna tycker att det är viktigt att upprätthålla en god kontakt 
med bemanningsföretaget eftersom det kan gynna de i framtiden. Genom en god 
kontakt med konsultchefen hoppas konsulterna få nya tilltalande arbetstillfällen 
förmedlade. Särskilt under lågkonjunkturen synes konsulterna finna en trygghet i att ha 
en etablerad relation med bemanningsföretaget. Då är det lättare att få ett nytt uppdrag, 
särskilt om konsulten inte är så kräsen. Det tyder på att bemanningsföretaget finns som 
en säkerhet i bakgrunden om konsulterna blir arbetslösa.  
 
Speciellt konsultchefen beskrivs som viktig eftersom de känner till konsultens 
kompetens och bakgrund. En av konsulterna menar att ett byte av konsultchef på så sätt 
kan vara en stor förlust, just för att den nya konsultchefen inte känner till konsultens 
bakgrund i bemanningsförtaget. Därmed kan inte den nya konsultchefen ”sälja in” 
konsulten lika bra som den tidigare. Det anses även viktigt med en nära kontakt med 
bemanningsföretaget eftersom dessa har ett stort kontaktnät bland olika företag i 
regionen. 
 
”…jag skulle nog försöka hålla kvar den kontakten även om jag fick jobb någon 
annanstans. Det kan vara bra… man vet ju aldrig om det kan dyka upp något nytt 
uppdrag som kan vara intressant framöver…” 
 
Att arbeta via bemanningsföretag beskrivs även som en möjlighet att byta uppdrag om 
man inte trivs eller passar in på ett klientföretag. Det framstår som en frihet att kunna 
säga upp sig när som helst, utan uppsägningstid. En del konsulter uttrycker till och med 
en vilja att röra på sig eftersom det annars blir långtråkigt och ett avstannande i 
utvecklingen. Även om en god kontakt med bemanningsföretaget eftersträvas synes 
konsulterna stå allra närmast sig själva. Bemanningsföretaget framstår i det här 
avseendet endast som ett verktyg för att självförverkliga sina karriärdrömmar. I 
slutändan förefaller lojaliteten ligga hos individen själv. 
 
”Min lojalitet ligger ju givetvis hos mig” 
 

En form av individualism genomsyrar bemanningskonsulterna; även fast 
bemanningsföretaget kan hjälpa till med en anställning, ligger det yttersta ansvaret för 
karriären ändå hos individen själv. Det förefaller inte heller som att konsulterna 
upplever någon direkt känslomässig anknytning till bemanningsföretaget. Om de skulle 
sluta arbeta på bemanningsföretaget skulle de inte sakna så mycket, utom just 
kontakterna och en meningsfull sysselsättning.  
 

Arbetskrav och inflytande 

Att som nyexaminerad utan erfarenhet få chansen till ett kvalificerat arbete anses även 
innebära höga krav. Det framgår att konsulterna vill visa vad de går för, speciellt i 
inledningen av ett uppdrag. Eftersom konsulter är lättare att byta ut än fast anställda så 
förefaller det vara extra viktigt för konsulterna att visa upp sin kompetens. Det finns inte 
alltid  utrymme för en dålig dag. Vissa konsulter menar till och med att de fast anställda 
på klientföretaget har betydligt lägre arbetskrav på sig än de inhyrda konsulterna. 
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Genom att arbeta hårdare och göra extra kraftansträngningar i form av helgarbete, 
övertid eller ta på sig extra arbete förefaller konsulterna hävda sin plats på 
klientföretaget.  
 
” man får inte göra så mycket misstag som en anställd för det är inte lika tryggt. Det är 
väldigt lätt att säga upp en konsult… man måste, ja man får jobba lite mer tror jag.” 
 
Många av konsulterna har haft förväntningar om att bli rekryterade till klientföretaget 
efter en tids inhyrning. För att bli rekryterad vill konsulterna visa framfötterna genom 
att prestera lite mer än alla andra.  
 
”eftersom jag vill bli anställd vill jag visa att jag kommer vara en tillgång för er, anställ 
mig. Så det är därför jag, av den anledningen som jag är villig att springa de här extra 
milen.” 
 

Det framgår även att konsulterna i vissa fall har begränsat inflytande över sitt eget 
arbete. Här framhåller ett par av konsulterna att de tror att de skulle kunna bestämma 
mer över sin arbetsroll om de var fast anställda. Som tillsvidareanställd tror konsulterna 
att det är lättare att påverka hur ens arbetsuppgifter ska fördelas. Som fast anställd synes 
man även kunna påverka sin karriär i företaget i större utsträckning genom 
internutbildningar. Bemanningskonsulterna förefaller snarare vara inhyrda för ett 
specifikt arbete. Sammanfattningsvis har konsulterna ansvarsfulla arbeten, däremot är 
inflytandet begränsat.  
 
”Ansvar och krav får man ganska mycket ändå som konsult. Men kanske lite mer frihet 
att påverka sitt arbete, sin tjänst…” 
 
Anställningsotrygghet 

Flexibiliteten att kunna byta och avbryta uppdrag utan uppsägningstid förefaller även ha 
en baksida. Att inte veta om uppdraget blir förlängt eller att inte ha den trygghet som en 
fast anställning medför skapar oro och lägre arbetstrivsel hos många av konsulterna. 
Framförallt finns en rädsla att förlora sin inkomst. Anställningsotryggheten förefaller 
vara mer negativt ju äldre konsulten blir.  
 
”Det är väl mest inkomstmässigt och trygghetsmässigt, att man har det. Jag är inte så 
väldigt ung längre. Konsultlivet är kanske lite mer för den som är yngre egentligen”  
 

Den ekonomiska biten framstår som det värsta med att bli av med tjänsten. Vidare leder 
osäkerheten till att det blir svårare att planera framtiden. En av konsulterna kommer att 
arbeta hela sommaren i stället för att ta semester eftersom det är oklart om uppdraget 
kommer att bli förlängt under hösten. Konsulterna måste budgetera mer med sin tid och 
passa på att arbeta medan det finns jobb.  
 
Överrekrytering innebär att konsulten inte längre hyrs in utan blir rekryterad av 
klientföretaget. Då överrekrytering uteblivit på grund av exempelvis anställningsstopp 
på klientföretaget framgår i vissa fall besvikelse. I andra fall gör det inget eftersom 
samma arbetsuppgifter kvarstår oavsett som inhyrd eller rekryterad. Där besvikelse 
uppstått synes det finnas en tendens att på sikt söka sig vidare efter nya jobb eftersom 
en fast anställningen anses värdefull. 
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”Det är inte så att jag har tappat lusten. Det är fortfarande trevligt att jobba där 
men…jag har nog en tanke att händer det inget så får jag nog leta mig vidare någon 
annanstans”  
 
Strävandet efter en fast anställning framstår å ena sidan kunna bidra till högre 
engagemang i form av att konsulten arbetar hårdare, å andra sidan leda till att konsulten 
söker andra tjänster utanför bemanningsföretaget för att säkerställa sin inkomst. Även 
om bemanningsföretaget gärna vill förmedla nya uppdrag framhäver konsulterna att det 
inte är någon garanti. Därför menar konsulterna att det är viktigt att själv vara aktiv och 
söka jobb under tiden.  
 

Även om anställningsotryggheten är kännbar för konsulterna innebär det inte att den är 
obefintlig för de fast anställda. Konsulterna påpekar till och med att det kan vara en 
fördel att vara konsult om man väl blir arbetslös eftersom det kan tänkas bli en mycket 
större omställning för en person som varit anställd väldigt länge. Som konsult verkar 
man mer förberedd på arbetslöshet och vana vid förändringar.  
 
”Det är ju inget i dessa dagar som säger att man sitter säkert bara för att man har en fast 
anställning” 
 
Återigen framstår anknytningen till bemanningsföretaget som viktig, framförallt ur 
ekonomisk aspekt. Om konsulterna förlorar kontakten med bemanningsföretaget kan det 
vara svårt att få ett nytt arbete. Om bemanningsföretaget skulle kunna erbjuda en fast 
anställning inom bemanningsföretaget uppger vissa konsulter att de skulle bli mer 
motiverade och tillfreds. Det skulle innebära mer trygghet eftersom konsulterna då, om 
de blir av med ett uppdrag fortfarande skulle vara anställda hos bemanningsföretaget 
och kunna få nya uppdrag.  
 
Lön och förmåner 

Många konsulter menar att tillsvidareanställda på klientföretaget har högre lön och även 
möjlighet att påverka sitt löneläge. I vissa fall beror detta dock på att tillsvidareanställda 
är både äldre och har mer erfarenhet. Lönens betydelse skiljer sig åt beroende på vad 
konsulterna motiveras av, men framförallt handlar det om upplevelsen av rättvisa 
jämfört med andra personer med samma kompetens. Problemet blir tydligt när 
konsulterna upplever en alltför stor obalans mellan vad de ger och får.  
 
”Det jag ger är ju egentligen… det är ju allt jag har. Det jag får tillbaka, lägre en 
genomsnittet för en marknadsmässig lön” 
 
Flera konsulter framhåller att de har gått in på låg ingångslön som de sedan haft svårt att 
förhandla om. I de fall där överrekrytering har uteblivit har även möjligheten att 
förhandla om lönen uteblivit. De utvecklingssamtal som många fast anställda har med 
klientföretaget inkluderar ofta ett lönesamtal och som konsult har du inga 
utvecklingssamtal på klientföretaget.  
 
Vidare har konsulterna inte rätt till de förmåner som de tillsvidareanställda på 
klientföretaget har. De tillsvidareanställda har ofta lediga dagar, rikskuponger och 
friskvårdsbidrag som bemanningskonsulterna exkluderas från. Även här kan en tendens 
till jämförelse märkas. Konsulterna jämför sig med tillsvidareanställda på 
klientföretaget och med vad de ger och får i retur.  



12 

 

 

 
”Det är de här förmånerna som anställda har. Att de har träningstimme, att de har 
rabatterade träningskort och massage och så. Det får inte vi ta del av.” 
 

Risken förefaller vara att missnöje uppstår och att arbetsmotivationen sänks. Missnöjet 
kan bidra till sämre anknytning till bemanningsföretaget. Det framgår även indikationer 
på att konsulterna kan tänkas byta till ett annat konsultbolag, trots att de trivs, för att få 
bättre lön. Missnöje över lönen förefaller främst vara riktat mot bemanningsföretaget 
och inte klientföretaget.   
 

”Det är klart det suger liksom… man är ju inte nöjd…det är ju inte så motiverande 
precis… det känns ju som att bemanningsföretaget inte värderar det man gör. Och man 
är ändå ute och jobbar åt de”   
 
Det framgår tydligt att konsulternas engagemang till bemanningsföretaget påverkas av 
lönenivån. Konsulterna jämför vad de ger med vad de får och det påverkar deras 
attityder till bemanningsföretaget.  
 
Sociala aktiviteter och stöd 

Sociala aktiviteter framstår tydligt som en av de viktigaste aspekterna bland konsulterna 
för att engagemang ska uppstå, särskilt mot klientföretaget. Överlag känner sig 
konsulterna mer involverade i klientföretagets aktiviteter och sociala relationer. Nedan 
följer först en redogörelse för konsulternas engagemang i klientföretagets sociala 
aktiviteter, därefter redovisas det sociala engagemanget för bemanningsföretaget.  
 
De sociala aktiviteterna med klientföretaget anses vara viktigare än de som 
bemanningsföretaget initierar. Detta främst eftersom de dagliga arbetskollegorna 
medverkar på klientföretagets aktiviteter. Det råder stor skillnad mellan olika konsulter 
och deras delaktighet i klientföretagets sociala aktiviteter. Detta verkar även i stor 
utsträckning påverka konsulternas engagemang och anknytning till klientföretaget. De 
flesta konsulter blir medbjudna på alla slags sociala aktiviteter, såsom exempelvis 
julbord, bowlingkvällar, after works och andra företagsfester. Dessa konsulter synes 
uppleva en känsla av att vara lika mycket värda som den tillsvidareanställda personalen 
på klientföretaget.   
 

”De behandlar mig som en i företaget. Vi firade till exempel februari…, en 
rekordmånad, så då var vi ute och lunchade och de bjöd mig på lunch och vi drack vin 
och konjak” 
 
”De skulle få tröjor allihopa och det var ju inget snack om saken att vi konsulter också 
skulle ha så.. man känner sig aldrig utanför” 
 
Det gör också att dessa konsulter engagerar sig socialt i klientföretaget och kan 
identifiera sig med sina arbetskollegor. Det framgår att dessa konsulter i princip inte 
tänker på att de är konsulter utan känner sig som tillsvidareanställda av klientföretaget. 
Eftersom dessa konsulter är delaktiga i gemenskapen har de lättare att identifiera sig 
med klientföretaget än med bemanningsföretaget. Vissa konsulter framhåller till och 
med att de nästan glömmer bort att de är inhyrda.  
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Det framgår dock exempel på konsulter som helt utesluts ur klientföretagets sociala 
aktiviteter. Dessa konsulter får ofta stanna kvar och täcka upp på arbetsplatsen medan 
de anställda är iväg på diverse tillställningar. Det bidrar till en ”vi-och-de” känsla hos 
konsulterna. Konsulterna känner sig utanför och separerade från de tillsvidareanställda 
vilket också försvårar möjligheten att identifiera sig med de andra på klientföretaget. 
Genom att exkludera konsulterna och göra skillnad på konsulter och fast anställda 
signalerar klientföretaget en distans. Det framgår att konsulterna i dessa företag då även 
får en viss distans till klientföretaget. Skillnaden mellan konsulter och fast anställda kan 
alltså visas öppet genom att konsulten inte får inbjudan till klientföretagets sociala 
aktiviteter. I vissa fall är det dock mer diffust; särbehandlingen hänger då mer i luften. 
 
”Om du tänker dig att de har ett värdesystem där konsulten är lite lägre ner än anställda 
då. Det är ingenting som egentligen yttrar sig eller någon säger, det bara är en känsla att 
det är så… de är inte så intresserade av vad konsulterna tycker och tänker” 
 
Konsulterna involverar sig överlag mindre i bemanningsföretagets aktiviteter. 
Bemanningsföretaget genomför diverse olika sociala aktiviteter där alla konsulter från 
olika uppdrag kan träffa varandra och konsultcheferna. Aktiviteter såsom biobesök, 
after work och glöggkvällar har bland annat samordnats. Det framgår att dessa 
aktiviteter är trevliga men inte riktigt lika viktiga som klientföretagets. Detta framförallt 
eftersom konsulternas arbetskollegor i det dagliga arbetet inte är med på 
bemanningsföretagets träffar. En del av konsulterna väljer att avstå helt från 
bemanningsföretagets träffar eftersom de inte tycker att de tillför något på det 
arbetsmässiga planet. Dessa konsulter identifierar sig också mindre med 
bemanningsföretaget. Andra tycker att de sociala aktiviteterna är betydelsefulla 
eftersom man då kan träffa andra konsulter som är i samma situation. Vissa efterfrågar 
till och med fler aktiviteter genom bemanningsföretaget eftersom det får konsulten att 
identifiera sig med andra konsulter. 
 

”…det har jag nog saknat lite.. fler sånna träffar.. det skulle vara roligt att träffa andra 
konsulter som sagt och höra deras uppdrag och lära känna de bara och kunna identifiera 
sig liksom, ja som sagt, att ha något gemensamt” 
 

Det framgår att konsulterna är väldigt nöjda med den kontakt de har med 
konsultcheferna på bemanningsföretaget. Om de behöver hjälp med tidrapporter, löne- 
eller semesterfrågor får de direkt stöd från konsultcheferna. Vidare framgår det att 
konsultcheferna ofta hör av sig bara för att fråga hur det är och hur det går på jobbet. 
Det är tydligt att det uppskattas av konsulterna att konsultchefen bryr sig om de. 
 
”Det känns som att de verkligen bryr sig om dig som konsult, som person. Du är inte 
bara en produkt, du är inte bara en vara som de får in pengar på, utan att de verkligen 
vill få dig att trivas och… man känner sig mer positivt inställd till allting” 
 
Mer kontakt än så verkar dock inte konsulterna efterfråga. Så länge uppdraget löper på 
som det ska och det inte finns några praktiska frågor så krävs inte någon djupare 
relation enligt konsulterna. Relationen till bemanningsföretaget förefaller alltså främst 
vara saklig och beröra anställningssituationen.  
 

Kontakten med konsultchefen förefaller vara viktigare än de sociala aktiviteterna som 
bemanningsföretaget samordnar. Det framstår också som viktigt att ens konsultchef inte 
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blir utbytt vilket tyder på att det finns en etablerad relation mellan konsult och 
konsultchef. Överlag är dock den sociala identifikationen knuten till klientföretaget, 
främst eftersom konsulternas kollegor arbetar där och de ses varje dag.  
  
Organisatorisk insyn 

Trots att konsulterna överlag ofta får vara med på klientföretagets sociala aktiviteter får 
de inte alltid vara delaktiga organisatoriskt. Flera konsulter framhåller att de exkluderas 
från möten, mässor, utvecklingssamtal och kundbesök. Klientföretagen är restriktiva 
med att delge konfidentiell information såsom exempelvis företagsstrategier. Vissa 
menar att detta kan ha att göra med att konsulten kommer utifrån och är i klientföretaget 
under begränsad tid. Konsulterna framhåller dock att detta leder till mindre anknytning 
till klientföretaget. Det framgår även att vissa konsulter inte ens är med på de möten där 
mål kommuniceras. I dessa fall får konsulten efterhandsinformation från kollegorna om 
vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras.  
 
”De har ju prognoser, men det är ingenting som… Vi får inte vara med på de mötena 
heller så jag har ingen koll på det heller.” 
 
Det framgår att organisatorisk delaktighet även är viktigt för att kunna känna 
tillhörighet. En del konsulter uppger att de alltid får vara med såväl gruppmöten som 
ledningsmöten. Dessa konsulter framstår även som väldigt lojala mot klientföretaget. 
De känner till mål för kvartalet, resultat och kostnader. Det framgår att dessa konsulter 
inte heller känner sig som inhyrda utan som tillsvidareanställda. Vidare förefaller dessa 
konsulter dela klientföretagets övergripande mål och värderingar på ett annat sätt när de 
inbjuds delta i dessa organisatoriska aktiviteter.  
 
”Å de har arbetat mycket med personlig utveckling och team utveckling då för att skapa 
en bra laganda då… Och då har ju jag också fått vara med på de grejerna… Att de bara 
gör det tycker jag är kanonbra.” 
 
Konsulterna förefaller ha väldigt begränsad insyn i bemanningsföretagets mål. Vid 
anställningen genomgår konsulterna en interaktiv kurs om bemanningsföretagets 
historia och värderingar. Det framgår att konsulterna tror att bemanningsföretagets mål 
är de krav som de har på konsulterna. Överlag förefaller inte konsulterna identifiera sig 
alls med bemanningsföretagets affärsmässiga mål. Dock kan de identifiera sig med 
bemanningsföretagets profilering mot akademiker eftersom konsulterna själva studerat 
och är relativt unga.   
 
Personalsammansättning  

Ytterligare en faktor som framstår som viktig för organisatoriskt engagemang är 
personalsammansättningen. Det förefaller lättare att smälta in på företaget om det är fler 
konsulter på arbetsplatsen. Då upplever konsulterna att det finns andra som är där på 
samma premisser som de själva. Det synes inte bli lika mycket enskilt utanförskap om 
flera konsulter är på klientföretaget, även om det i vissa organisationer uppstår ”vi-och-
de” attityder.  
 
Vidare framstår personalens ålder vara kritiskt för hur konsulten identifierar sig med 
organisationerna. Bemanningsföretagets interna personal och den uthyrda personal är 
alla relativt unga vilket framstod som positivt eftersom det då var lättare att känna igen 
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sig i de andra anställda på bemanningsföretaget. På de klientföretag som hade äldre 
tillsvidareanställd personal hade konsulten oftast svårare att känna delaktighet.  
 
”De fast anställda är kanske femtio och plus… Om man har en arbetsplats med mer i 
ens egen ålder och har lite samma intressen så skulle det vara enklare att hitta på 
saker… Man har ju lite olika samtalsämnen. De pratar mest om att kolla på tv och så på 
jobbet” 
 

Att bemanningsföretaget riktar in sig på studenter och akademiker förefaller höja 
identifikationen hos konsulterna. På klientföretaget är det inte alltid så många 
vidareutbildade eller ens krav på akademisk bakgrund. Detta gör att konsulterna kan 
relatera till varandra genom bemanningsföretagets profilering.  
 
”Alla vi kommer från en utbildning liksom. Vi har precis tagit examen och vissa 
pluggar ju fortfarande. Alla har varit studenter mer eller mindre.” 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att identifiera de faktorer som påverkar det organisatoriska 
engagemanget till såväl bemanningsföretag som klientföretag hos unga, vidareutbildade 
bemanningskonsulter. De faktorer som identifierades var karriärmöjlighet, arbetskrav 
och inflytande, anställningsotrygghet, lön och förmåner, sociala aktiviteter och stöd, 
organisatorisk insyn samt personalsammansättning. Nedan följer först en diskussion 
kring varje enskild faktor. Därefter följer en generell diskussion kring resultat och 
metod samt förslag till framtida studier.   
 
Karriärmöjlighet  

Bemanningskonsulterna var alla positiva över den erfarenhet som uppdragen bidrog till. 
Eftersom alla konsulterna var relativt nyexaminerade var uppdragen via 
bemanningsföretaget deras första steg ut i karriären. Det var också tydligt att 
flexibiliteten att kunna byta branscher, uppdrag och arbetsroller också fungerade som 
vägledande. Att yngre individer blir stimulerade av att testa olika arbetsgivare och 
arbetsuppgifter har även bekräftats av tidigare studier (CIETT, 2000).  
 
Bemanningskonsulterna framhöll även möjligheten att bygga sitt CV. För att uppnå 
karriärmål användes bemanningsföretaget.  I den processen var det viktigt att ha en och 
samma konsultchef, eftersom hon kände till konsultens kompetens. Det verkade även 
som att bemanningskonsulterna tyckte att de genom bemanningsföretaget fick mer 
erfarenheter, på kortare tid, än vad tillsvidareanställda får på ett och samma jobb. En 
tolkning av detta är att bemanningskonsulterna gör sina ”hundår” för att snabbare nå dit 
de egentligen vill. Bemanningskonsulterna förefaller intresserade av att höja sin 
anställningsbarhet. De Cyuper et al. (2009) har funnit att ju högre anställningsbarhet 
desto lägre affektivt engagemang. Detta stämmer väl överens med resultatet, 
bemanningskonsulternas affektiva engagemang, särskilt till bemanningsföretaget 
föreföll inte vara särskilt högt. Dock verkade arbetslivserfarenheten bidra till högre 
anställningsbarhet vilket kan antas höja det kalkylerande engagemang till 
bemanningsföretaget. Investeringen i bemanningsföretaget, det vill säga 
karriärmöjligheterna och den kontakt som byggts upp med konsultchefen, verkar bidra 
till att konsulterna känner ett behov, snarare än en vilja, av att stanna i 
bemanningsföretaget. Utan bemanningsföretaget kan konsulterna nämligen få svårare 
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att hitta attraktiva jobb. Detta stämmer väl överens med Allen och Meyers (1990) fynd 
att kalkylerande engagemang var relaterat till den anställdes uppfattning om andra 
anställningsalternativ och graden av tidigare investeringar.  
 

Mot denna bakgrund förefaller karriärmöjligheterna som följer av att arbeta som konsult 
öka det organisatoriska engagemanget till bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget 
bör därför i högre utsträckning, särskilt med tanke på inriktningen mot nyexaminerade 
akademiker, satsa på en karriärvägledande funktion. Det framgick tydligt i resultatet att 
engagemanget ökade då konsultchefen var intresserad av bemanningskonsultens 
karriärplaner. Bemanningsföretaget bör lyssna till konsulternas önskningar och utveckla 
befintliga konsulter genom nya, mer avancerade uppdrag. På så sätt ökas engagemanget 
och lojaliteten till bemanningsföretaget samtidigt som resurser sparas i form av färre 
anställningsintervjuer med nya kandidater. Genom att erbjuda anställda konsulter 
karriärcoachning, nya kvalificerade uppdrag och CV-granskning för att öka 
anställningsbarheten kommer anställda vilja stanna i bemanningsföretaget. De som inte 
är anställda har ju inte de förmånerna. 
 
Precis som individer anlitar mäklare för att sälja sitt hus, verkar bemanningskonsulterna 
anlita konsultchefen för att sälja sig själv på arbetsmarknaden. Bemanningsföretaget 
används som en strategisk kanal för att göra karriär. Det kan förefalla beräknande men 
en nog så viktig aspekt i länken mellan bemanningskonsult och bemanningsföretag. 
Trots att anknytningen till bemanningsföretaget inte är särskilt känslosam så fyller den 
en viktig funktion i etableringen på arbetsmarknaden. Ett kalkylerande engagemang är 
bättre än inget engagemang alls.  
 

Arbetskrav och inflytande 

Det framgick att konsulterna har kravfyllda och ansvarsfulla arbetsroller. Detta 
uppskattades av konsulterna och verkade inte bidra till lägre engagemang. Snarare 
verkade det fungera som en motivationsfaktor att visa upp sin kompetens. Tidigare 
forskning har visat på positiva samband mellan uppfattad personlig kompetens och 
organisatoriskt engagemang (Mathieu & Zajac, 1990). Det framstod även att 
konsulterna upplevde att de arbetade ännu hårdare än de tillsvidareanställda på 
klientföretaget. De höga arbetskraven verkade även vara relaterade till de anställdas oro 
att blir utbytta. Återigen kan detta indikera på ett kalkylerande engagemang. 
Konsulterna arbetar hårdare för att de behöver stanna på klientföretaget. Annars kan de 
förlora sitt uppdrag och riskera att stå utan uppdrag eftersom de inte har så mycket 
arbetslivserfarenhet.   
 
Att konsulterna har höga arbetskrav kan i sig leda till engagemang. Tidigare resultat 
inom forskningen har visat att utmanande jobb leder till engagerade anställda, särskilt 
om de anställda har höga ambitioner, vilket samtliga konsulter verkade ha (Mathieu & 
Zajac, 1990).  
 
Det verkade dock som att konsulterna i viss mån var lite bakbundna. De hade höga krav 
på sig men inte alltid inflytande över sitt eget arbete. Benson (1998) har tidigare funnit 
att resurstillgång var associerat med engagemang till klientföretaget. Om klientföretaget 
erbjuder resurser så som exempelvis inflytande över arbetet kan engagemanget till 
klientföretaget antas öka. 
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Anställningsotrygghet 

En del av konsulterna föreföll uppleva anställningsotrygghet. Huruvida detta påverkar 
engagemanget kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan verkade anställningsotryggheten 
bidra till att konsulterna var ännu mer engagerade för att säkerställa sin plats i företaget. 
Å andra sidan verkade vissa konsulter vara så pass måna om att bli tillsvidareanställda 
att de skulle söka sig vidare om överrekrytering uteblev. Tidigare forskning har visat en 
korrelation mellan hög anställningsotrygghet och lågt affektivt engagemang hos 
tidsbegränsat anställda (De Cuyper et al., 2009).  
 
Även om de flesta konsulterna upplevde att det inte fanns någon säkerhet i anställningen 
så verkade inte alla tycka att det var lika jobbigt. Tidigare studier har visat att 
tidsbegränsat anställda, vid anställningsotrygghet, inte har lika lågt engagemang som de 
tillsvidareanställda (Mauno, Kinnunen, Mäkikangas, Nätti, 2005). Detta kan tänkas bero 
på att tidsbegränsade anställda inte förväntar sig anställningstrygghet.  
 
De konsulter som upplevde anställningsotrygghet hade varit på sina uppdrag under 
relativt lång tid (över ett halvår) och förväntade sig att bli överrekryterade av 
klientföretaget. Om konsulterna har blivit informerade om att de finns möjlighet till 
tillsvidareanställning av klientföretaget på sikt, och sedan inte blir överrekryterade, kan 
det ses som ett brott mot det psykologiska kontraktet. Tidigare forskning har även 
bekräftat att anställningsotrygghet kan innebära brutet psykologiskt kontrakt (De 
Cuyper et al., 2009). Bemanningsföretaget bör därför, i så låg utsträckning som möjligt, 
införliva förhoppning om överrekrytering om detta inte är helt säkert annars kan det 
leda till kontraktsbrott och anställningsotrygghet. Eftersom anställningsotrygghet har 
visat sig korrelera med lågt engagemang (Cheng & Chan, 2008) kan detta tänkas 
påverka engagemanget till bemanningsföretaget negativt.  

 
De anställningsotrygga konsulterna antydde att de eventuellt skulle söka sig vidare efter 
en säkrare anställning. Detta stämmer väl överens med Cheng och Chans (2008) resultat 
som visade att hög upplevd anställningsotrygghet korrelerade positivt med intention att 
byta jobb. Detta visade sig även vara starkare hos yngre anställda och anställda med 
kortvarigt anställningsavtal varför bemanningsföretaget, som inriktar sig på 
nyexaminerade, är extra sårbara. Intention att byta jobb kan kopplas till lågt 
organisatoriskt engagemang eftersom tidigare forskning fastställt att de som är minst 
engagerade med större sannolikhet lämnar organisationen (Meyer & Allen, 1987, 
refererat i Allen & Meyer, 1990).  
 
Det faktum att konsulterna är nyexaminerade och kanske inte har så många andra 
anställningsalternativ kan också kopplas till kalkylerande engagemang och ett behov av 
att stanna i organisationen.  Tidigare forskning har styrkt att kalkylerande engagemang 
(att behöva stanna i organisationen) är relaterat till den anställdes uppfattning om andra 
anställningsalternativ (Allen & Meyer, 1990). 
 

Lön och förmåner 

Det framstod i resultatet att lönenivån väckte missnöje mot bemanningsföretaget. 
Missnöjet verkade framförallt handla om en känsla av orättvishet snarare än höga 
löneanspråk. Liden et al. (2003) fann att rättvis behandling från bemanningsföretaget 
korrelerar positivt med uppfattningen av stöd vilket, i sin tur, korrelerade positivt med 
engagemang till bemanningsföretaget. Eftersom lön troligtvis är en del av hur rättvist 
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behandlade konsulterna känner sig, bör bemanningsföretaget vara uppmärksam på hur 
lön kan påverka engagemanget.  
  
Eftersom tidigare forskning visat att kalkylerande engagemang bland annat skapas av 
höga belöningar (Rusbult & Farrell, 1981) kan det tänkas att konsulternas engagemang 
skulle öka om de hade högre lön alternativt bättre förmåner. Konsulterna skulle då 
behöva stanna hos bemanningsföretaget för lönens skull.  
 
De konsulterna som hade förhoppningar om en anställning av klientföretaget, vilket 
sedan uteblev framhöll även att deras möjlighet att löneförhandla uteblev. Eftersom ett 
brutet psykologiskt kontrakt innebär att den anställda inte upplever att arbetsgivaren har 
uppfyllt sina skyldigheter (Robinson & Morrison, 2000) kan det därför tolkas som att en 
del av konsulternas psykologiska kontrakt brutits då löneförhandling uteblivits. 
Eftersom tidigare forskning har konstaterat att psykologiska kontrakt som begrepp är 
relativt likt organisatoriskt engagemang (Millward & Hopkins, 1998) kan ett sådant 
kontraktsbrott antas minska engagemanget.  
 

Sociala aktiviteter och stöd 

Sociala aktiviteter och stöd framstod som en av de viktigaste faktorerna som påverkade 
engagemanget till både klientföretaget och bemanningsföretaget. De konsulter som var 
involverade i klientföretagets aktiviteter kände också mer identifikation till 
klientföretaget än bemanningsföretaget. Det fanns även vissa konsulter som beskrev ett 
utanförskap i klientföretaget. Dessa konsulter hade svårare att identifiera sig med 
klientföretaget.  
 
Eftersom tidigare studier har bekräftat att organisatoriskt stöd höjer anställdas affektiva 
engagemang (Eisenberg & Huntington, 1986) bör klientföretag vara noggranna med att 
få med konsulten i gemenskapen. De pengarna som sparas in på att inte bjuda med 
konsulter på företagsfester kan tänkas gå förlorade genom lägre engagemang. Tidigare 
studier har bekräftat att konsulter som känner sig värdefulla också har högre 
organisatoriskt engagemang (Biggs & Swailes, 2006). Liden et al. (2003) erhöll även 
resultat som visade att det fanns ett positivt samband mellan rättvis behandling från 
klientföretaget och uppfattat stöd, vilket i sin tur korrelerade positivt med engagemang 
till klientföretaget. Klientföretag bör därför behandla tillsvidareanställda och konsulter 
så rättvist som möjligt rent socialt.  
 
Konsulterna som involverade sig i sociala aktiviteter kände mer identifikation med 
klientföretaget. Eftersom affektivt engagemang tidigare har definierats som den 
emotionella anknytningen till, identifikation med och involveringen i organisationen 
(Allen & Meyer, 1990) är en tolkning att dessa konsulter hade ett affektivt engagemang, 
det vill säga en vilja att stanna på klientföretaget.  
 
Beträffande bemanningsföretagets aktiviteter beskrevs dessa överlag inte som lika 
viktiga som klientföretagets. De som avstod från dessa aktiviteter hade dock svårare att 
identifiera sig med bemanningsföretaget. Kontakten med konsultchefen föreföll vara 
viktigare för konsulterna än de sociala aktiviteterna som bemanningsföretaget initierar. 
En tolkning av resultatet är att konsulterna inte har samma behov av social 
identifikation med bemanningsföretaget som klientföretaget. Däremot behöver 
konsulterna ett grundläggande stöd från bemanningsföretaget, och då särskilt 
konsultchefen vid praktiska problem. Tidigare forskning har visat att den enda faktorn 
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som påverkar engagemang till både bemanningsföretaget och klientföretaget är just stöd 
från chefen (Benson, 1998). Vidare har tidigare forskning bekräftat att 
bemanningsföretag som hjälper till med att lösa problem och håller tät kontakt med 
konsulterna får ökat engagemang (Van Breugel et al., 2005). Av resultatet att döma 
upplevde konsulterna att bemanningsföretaget hjälpte till vid problem och hörde av sig 
ofta, vilket kan tyda på engagemang mot bemanningsföretaget.  
 
Överlag förefaller den sociala komponenten framstå som viktig för att utveckla ett 
affektivt engagemang. För klientföretaget är det därför viktigt att bjuda med konsulterna 
på sociala aktiviteter och för bemanningsföretaget är särskilt kontakten mellan 
konsultchef och konsult viktig.  
 
Organisatorisk insyn 

En del konsulter upplevde att de inte fick insyn i klientföretagets mål, verksamhet och 
strategier. Dessa konsulter exkluderades från möten, kundbesök, mässor och 
utvecklingssamtal.  Detta menade konsulterna, bidrog till mindre anknytning till 
klientföretaget. De konsulter som fick vara delaktiga i dessa organisatoriska aktiviteter 
delade också klientföretagens värderingar på ett annat sätt. En tolkning av detta är att de 
konsulterna hade högre affektivt engagemang. Tidigare forskning har visat att en av 
faktorerna som karaktäriserar affektivt engagemang är just tron på organisationens mål 
och värderingar (Porter et al., 1974).  
 
Konsulterna hade väldigt begränsad insyn i bemanningsföretagets verksamhet. Genom 
kontinuerlig information om bemanningsföretagets mål och framgångar kan 
konsulternas organisatoriska engagemang, även till bemanningsföretaget öka.   
 
Personalsammansättning 

Konsulterna hade lättare att smälta in på klientföretaget om det var fler konsulter på 
klientföretaget. Detta kan tänkas bero på att konsulterna då har andra att identifiera sig 
med. Om klientföretag ska hyra in konsulter kan det därför vara bra att hyra in fler än en 
konsult för att undvika utanförskap. 
 
Personalens ålder var också en kritisk faktor för engagemanget. Att den interna 
personalen på bemanningsföretaget var unga framstod som positivt hos konsulterna. En 
tolkning av detta är att konsulterna har lättare att identifiera sig med konsultcheferna, 
vilket också kan bidra till att kommunikationen flyter enklare däremellan. De konsulter 
som var på klientföretag där alla var lite äldre hade svårt att finna något gemensamt att 
samtala om.   
 

Generell diskussion 

 

Överlag framgår att konsulterna upplever organisatoriskt engagemang till såväl 
bemanningsföretaget som klientföretaget. De kritiska faktorerna bakom de olika 
engagemangen har dock skiljt sig åt, varför det finns skäl att tro att 
bemanningskonsulter utvecklar dubbla organisatoriska engagemang som ser olika ut. 
Tidigare forskning har styrkt att bemanningskonsulter utvecklar dubbla anknytningar till 
såväl bemanningsföretaget som klientföretaget och att olika faktorer påverkar de olika 
engagemangen (Benson, 1998).  
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De faktorer som visat sig påverka engagemanget till bemanningsföretaget är mer 
explicita och bundna till själva anställningen. Dessa handlar om lön, trygghet i 
anställningen, karriärmöjlighet och stöd från konsultchefen. Engagemanget till 
klientföretaget förefaller i högre utsträckning styras av implicita faktorer på 
arbetsplatsen så som sociala relationer, personalsammansättning, organisatorisk insyn 
och arbetets innehåll. Eftersom tidigare forskning har konstaterat att det psykologiska 
kontraktet och organisatoriskt engagemang är nära förknippade (Millward & Hopkins, 
1998) kan forskning om det psykologiska kontraktet vara användbart för att förstå de 
olika engagemangen. Eftersom transaktionella kontrakt enligt tidigare forskning består 
av konkreta belöningar såsom lön och karriäravancemang och relationella kontrakt 
kopplas till sociala relationer (Rousseau, 1990) kan det, med bakgrund av tidigare 
resonemang, tolkas som att konsulternas psykologiska kontrakt är transaktionellt mot 
bemanningsföretaget och relationellt mot klientföretaget. Å andra sidan finns det 
anledning att ifrågasätta om konsulterna verkligen har ett relationellt kontrakt till 
klientföretaget eftersom relationella kontrakt innebär att konsulten är lojal och 
engagerad i utbyte mot anställningstrygghet (Rousseau, 1990). Tidigare forskning har 
dock adresserat att det psykologiska kontraktet har förändrats (Hiltorp, 1995). Förr gav 
personalen lojalitet och engagemang i utbyte mot anställningstrygghet. För att 
kompensera för den anställningstrygghet som inte längre kan erbjudas har 
organisationer blivit rekommenderade att belöna och bekräfta prestationer, möta 
karriärmotiv och erbjuda utbildningar för att öka anställdas anställningsbarhet. (Hiltorp, 
1995). Bemanningsföretaget har ökat anställningsbarheten genom att erbjuda 
karriärmöjligheter. De konsulter som fått bekräftelse och inflytande på klientföretaget 
verkade också mer engagerade.  
 
I de fall där överrekrytering till klientföretaget uteblivit kunde en viss besvikelse 
märkas.  Eftersom ett brutet psykologiskt kontrakt innebär att den anställda inte 
upplever att arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter (Robinson & Morrison, 2000) 
kan alltså en utebliven överrekrytering motsvara ett sådant kontraktsbrott. Ett brutet 
psykologiskt kontrakt kan få negativa konsekvenser för engagemanget. Tidigare 
forskning har visat att ett brutet psykologiskt kontrakt var associerat med upplevd 
orättvis behandling från organisationen (Robinson & Morrison, 2000). Även fast 
bemanningsföretaget inte har lovat en överrekrytering, kan den anställda uppfatta det så 
eftersom det psykologiska kontraktet är subjektivt och individuellt (Rousseau, 1989). 
Bemanningsföretaget bör därför akta sig för att antyda mer än de verkligen kan 
uppfylla. Liknande resonemang kan föras kring lönen. Om en förmodad löneförhöjning 
uteblir kan det innebära att den anställda upplever det som ett brott mot det 
psykologiska kontraktet.  Eftersom konsulternas psykologiska kontrakt innehåller 
förväntningar och skyldigheter mellan tre parter, kan det innebära att ett brott mot 
kontraktet lättare uppstår. Bemanningsföretaget och klientföretaget bör därför ha tät 
kontakt om vilka delar av det psykologiska kontraktet (vilka skyldigheter) som vardera 
parten ska svara för. Risken är annars att båda parter förlitar sig på att den andra parten 
uppfyller skyldigheterna. Då riskerar konsulternas organisatoriska engagemang till såväl 
bemanningsföretaget som klientföretaget sjunka och konsulterna kan i värsta fall söka 
sig vidare på arbetsmarknaden.  
 
Överlag föreföll konsulterna inte ha särskilt stark affektivt engagemang till varken 
klientföretaget eller bemanningsföretaget. I vissa fall kunde affektivt engagemang till 
klientföretaget urskiljas och detta då oftast som en följd av att konsulten involverat sig 
socialt i organisationen. Dock bygger affektivt engagemang på en tro på organisationens 
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mål och värderingar, en vilja att göra en extra kraftansträngning för organisationen och 
en strävan efter att stanna i organisationen (Porter et al, 1974). Konsulterna verkade 
generellt sätt inte särskilt insatta i klientföretaget eller bemanningsföretagets mål och 
värderingar. Däremot var samtliga konsulter villiga att arbeta hårt. En del konsulter 
hade en strävan efter att stanna i klientföretaget. Dessa ville helst bli överrekryterade. 
Andra konsulter ville, trots erbjudanden om överrekrytering stanna i 
bemanningsföretaget eftersom det var flexibelt och varierande. En tolkning av resultatet 
är att frivillighet till anställningsformen kan påverka huruvida konsulterna utvecklar ett 
affektivt engagemang. Om konsulterna vill stanna i bemanningsföretaget alternativt 
klientföretaget så kan det affektiva engagemanget till den organisationen också tänkas 
bli starkare eftersom affektivt engagemang bland annat innebär just viljan att stanna i 
organisationen (Meyer & Allen, 1987, refererat i Allen & Meyer, 1990). 
 
Konsulterna verkade överlag ha mer kalkylerande engagemang till såväl klientföretaget 
som bemanningsföretaget. Eftersom konsulterna är nyexaminerade och det har blivit 
svårare att få jobb under lågkonjunkturen kan det antas att konsulterna inte har så 
mycket andra jobbalternativ. Konsulterna har även investerat i höga arbetsprestationer 
och en upparbetad kontakt med konsultchefen. Enligt Rusbult och Farrel (1983) 
investeringsmodell skapas engagemang genom höga belöningar, låga kostnader, få 
attraktiva jobbalternativ och stora investeringar (Rusbult & Farrell, 1983). Det kan antas 
att de behöver stanna i bemanningsföretaget eftersom den investering i form av 
upparbetad kontakt med konsultchefen annars kan gå förlorad. Utan konsultchefen 
kanske konsulterna har svårt att få ett likvärdigt arbete. Vidare kan det tänkas att de 
arbetar så pass hårt för att de vill bli överrekryterade.   
 
Konsulterna föreföll inte uppleva någon skyldighet att stanna i organisationerna, vilket 
kan tolkas som att konsulterna inte hade något normativt engagemang till vare sig 
bemanningsföretaget eller klientföretagen. 
 

Metoddiskussion 

För studiens syfte valdes kvalitativ metod. Några kvantitativa generaliseringar kan 
därför inte göras. Hade en kvantitativ metod valts hade graden av engagemang kunnat 
mätas kvantitativt. Risken hade dock varit att viktig information för att täcka 
bemanningskonsulters engagemang hade uteslutits genom färdigställda enkätfrågor.  
 
Den kvalitativa generaliserbarheten kan dock diskuteras. Kvalitativ generaliserbarhet 
innebär hur data förhåller sig till frågeställningen och om resultatet går att applicera på 
populationen (Langemar, 2008). Genom kvalitativ metod kunde konsulternas 
upplevelser studeras, snarare än graden av engagemang. Datainsamlingen skedde 
genom halvstrukturerade telefonintervjuer för att inte styra intervjuerna och för att 
uppnå en täckande beskrivning av fenomenet. Det faktum att intervjuerna hölls över 
telefon kan ha påverkat resultatet, trots att intervjuerna spelades in. Fördelen med 
telefonintervjuer var att deltagarna kunde känna sig mer anonyma och avslappnade. 
Dock kan icke verbal information såsom kroppsspråk och ansiktsuttryck gått förlorad. 
Vidare kunde inte intervjumiljön kontrolleras på samma sätt som vid ett faktiskt möte. 
Om undersökningsdeltagarna befann sig i en offentlig miljö kanske svaren inte var helt 
uppriktiga vilket kan ha snedvridit resultatet. Om frågan upplevdes svår att besvara, 
uppmanades dock deltagarna till att avstå från att svara, snarare än att svara ouppriktigt. 
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Studiens undersökningsdeltagare förmedlades via bemanningsföretaget vilket kan ha 
påverkat den kvalitativa generaliserbarheten. Konsulterna som förmedlades kan ha varit 
bemanningsföretagets mest engagerade konsulter, vilket i sådant fall kan ha påverkat 
resultatet. För att minska den risken förmedlade bemanningsföretaget en lista på 
konsulter och därifrån valde undersökningsledaren åtta konsulter. Därmed visste inte 
bemanningsföretaget vilka som ingick i studien. Urvalet bestod av både män och 
kvinnor, mellan 24-33 år, som arbetade som uthyrda konsulter i Göteborgsregionen. 
Eftersom konsulter från endast ett bemanningsföretag användes i studien skulle 
resultatet kunna se annorlunda ut för ett annat bemanningsföretag. Resultatet bör dock 
gå att applicera på andra bemanningsföretag som inriktat sig på nyexaminerade i 
storstäder. Då studien genomfördes rådde lågkonjunktur och relativt hög arbetslöshet, 
särskilt drabbat var just Västra Götalandsregionen genom varsel på storföretag såsom 
Volvo. Faktorerna som framkom i resultatet kan därför se annorlunda ut i olika delar av 
landet. Eftersom studien genomfördes i Sverige och bemanningsbranschen kan antas se 
olika ut i olika länder kan de kvaliteter som upptäckts variera utanför Sverige. Vidare 
intervjuades vare sig bemanningsföretag eller klientföretag. De faktorer som upptäckts 
är därför enbart från bemanningskonsulternas perspektiv.  
 
Förankring i data betyder att ingen viktig information uteslutits eller att information 
som inte finns i data läggs till (Langemar, 2008). Induktiv metod valdes för att 
säkerställa att teman utvecklades ur data. Då studien hållit sig på en deskriptiv nivå och 
egna tolkningar reserverats till diskussionen kan förankringen i data antas vara god. 
Resultatet skrevs innan inledning och diskussion vilket bidrog till att empirisk data 
styrde resterande process. De tolkningar som gjordes i diskussionen framkom genom en 
växelverkan mellan empiri och teori.  
 
Resultatet kan också ha färgats av undersökningsledarens förförståelse trots att detta har 
undvikits så gott som möjligt. Undersökningsledaren hade dels själv varit uthyrd och 
även arbetat internt i bemanningsbranschen. För att undvika påverkan av förförståelse 
försökte undersökningsledaren medvetandegöra sina erfarenheter och se kritiskt på 
materialet från andra perspektiv.  
 
Studiens resultat stämde väl överens med andra studiers fynd vilket kan tyda på god 
validitet. Resultatet är användbart för såväl intern personal i bemanningsbranschen som 
för företag som överväger att hyra in bemanningspersonal.  
  
Framtida forskning 

Då studien har varit kvalitativ bör fortsatta kvantitativa studier komplettera materialet. 
Eftersom resultatet har indikerat att dubbla engagemang kan utvecklas, som påverkas av 
olika faktorer, bör framtida forskning mäta om det finns någon skillnad mellan hur 
dessa olika faktorer spelar in på engagemang till bemanningsföretag respektive 
klientföretag. Ytterligare uppslag för framtida forskning är att studera huruvida 
uteblivna överrekryteringar av klientföretaget påverkar engagemanget hos 
bemanningskonsulter. Resultatet visade även att personalsammansättningen kan ha 
betydelse för det organisatoriska engagemanget. Eftersom tidigare studier angående 
detta är bristfällig kan framtida studier som berör detta vara av intresse. I tider då 
organisationer har ökade krav på flexibilitet bör all forskning kring engagemang i 
tidsbegränsade anställningsformer vara värdefull för såväl bemanningsföretag som 
andra organisationer.  
 



23 

 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis verkade konsulterna bilda två olika engagemang till bemannings- 
och klientföretaget som påverkas av olika faktorer. Särskilt viktiga faktorer för 
engagemanget till bemanningsföretaget var karriärmöjlighet, anställningsotrygghet, lön 
& förmåner och socialt stöd. Vidare framstod arbetskrav, sociala aktiviteter och stöd, 
organisatorisk insyn samt personalsammansättning vara kritiska faktorer för 
engagemanget till klientföretaget. Konsulternas engagemang föreföll vara mer av det 
kalkylerande än affektiva slaget.  
 
Kanske har den flexibla arbetsmarknaden bidragit till att individernas lojalitet flyttats 
till de själva. Genom attraktiva karriärmöjligheter listas erfarenheterna upp på 
meritförteckningen. På sikt kan individerna ha så hög anställningsbarhet att de kan välja 
fritt mellan olika anställningsmöjligheter. Då behövs inte längre anställningstrygghet. 
Engagemanget föds då ur individens strävan efter nästa utmaning. Vem behöver 
egentligen lojala medarbetare om både företag och individer har för avsikt att gå skilda 
vägar? 
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Appendix 1(1) 
 
Intervjuguide 
 
Allmänna frågor:  

• Kan du berätta kortfattat om din tjänst:  
• Hur länge har du arbetat via bemanningsföretaget?  
• Har du haft flera uppdrag eller arbetat för andra bemanningsföretag tidigare? 
• Hur länge har du arbetat på klientföretaget?  
• Vad har du för utbildningsbakgrund? 
• Hur kommer det sig att du arbetar som konsult? Har du själv valt det?  

 
Specifika frågor inom organisatoriskt engagemang:  

• Vad tycker du att du får ut för positivt respektive negativt av att arbeta som uthyrd?  
• Identifierar du dig med något av företagen? Vilket/Varför? 
• Vilket stöd upplever du att du får av bemanningsföretaget och, å andra sidan, 

klientföretaget? 
• Vilka konsekvenser får det för dig att tillhöra ”två” organisationer? 
• Hur pass involverad är du i olika aktiviteter (utanför arbetstid) som klientföretaget 

samordnar? Hur relaterar du till de andra anställda socialt? 
• Hur pass involverad är du i olika aktiviteter (utanför arbetstid) som 

bemanningsföretaget samordnar?  
• Hur relaterar du till klientföretagets värderingar och mål? 
• Hur relaterar du till bemanningsföretagets värderingar och mål?  
• Hur villig är du att göra en extra kraftansträngning för 

klientföretaget/bemanningsföretaget?  
• Vilka krav har du på dig? Tycker du att du borde ha det? 
• Vilka risker ser du med att lämna klientföretaget? Vad skulle du sakna? 
• Vilka risker ser du med att lämna bemanningsföretaget? Vad skulle du sakna? 
• Hur ersättningsbar upplever du att du är för klientföretaget? Vilka 

skyldigheter/förpliktelser känner du att du har till klientföretaget och 
bemanningsföretaget?  

• Om du bortser från bemanningsföretaget och klientföretaget. Vilka personliga 
vinster eller förluster får du ut av att arbeta som konsult? 

• Hur ser du på framtiden? Vill du fortsättningsvis stanna kvar i klientföretaget alt. 
bemanningsföretaget på lång sikt? 

 
Samtliga intervjuer innehöll många följdfrågor för att inte undersökningsdeltagarens 
svar skulle bli för styrda av intervjuguiden.   

 


