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Bemanningsbranschen är en växande bransch som ständigt är aktuell i 

diskussionen om arbetstagares arbetsförhållanden. Den psykosociala 

arbetsmiljön för resurskonsulter är komplex på många sätt och i 

tidigare studier har problematiken ofta fokuserats. Syftet med studien 

var således att istället undersöka vilka faktorer som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön positivt. Halvstrukturerade intervjuer 

genomfördes med sex resurskonsulter, materialet analyserades sedan 

genom en induktiv tematisering och en teoretisk tolkning. Resultatet 

indikerade en positiv påverkan dels av en tydlig och motiverad 

arbetsstruktur vad gäller information och arbetsuppgifter. Dels av en 

direkt relation till den närmaste chefen på kundföretaget, av en trygg 

relation till konsultchefen på bemanningsföretaget samt av 

arbetskamrater som är inkluderande. Positiv påverkan följde även av 

yrkesrollen, så som att kunna välja grad av engagemang både 

uppgiftsmässigt och socialt. Tendenserna i denna studie kan ses 

användbara för fortsatt forskning om hur bemanningsbranschen kan 

utvecklas för att göra den psykosociala arbetsmiljön bättre.  

 

Bemanningsbranschen växte explosionsartat under 1990-talet fram till lågkonjunkturen 

år 2001. Från att 5000 personer rörde sig i branschen år 1994 sysselsattes drygt 100 000 

personer i bemanningsbranschen någon gång under året 2006 (Åberg, 2008). Att 

bemanningsbranschen har expanderat på det här sättet har ofta beskrivits som ett resultat 

av att arbetsmarknaden öppnades upp under tidigt 1990-tal för uthyrning av resurser 

samt att behovet av att vara flexibel inför konjunktursvängningar ökade för företagen 

(Nyström, 2004; Åberg, 2008). Att förändringen har gått så fort har inneburit att 

branschen har en lägre facklig organisationsgrad än äldre och mer etablerade branscher. 

Detta har fått flera konsekvenser, bland annat har det lett till att många 

arbetsförhållanden inte har blivit utredda och reglerade till fullo vilket bidrar till både 

den fysiska och psykiska arbetsmiljöns komplexitet (Åberg, 2008).   

 

Under tidiga stadium av branschens utveckling rörde sig diskussionen om 

bemanningsbranschen i huvudsak kring problematiken kring konsulternas 

arbetssituation, då oftast med fokus på de fysiska arbetsaspekterna. Ansvaret för 

förebyggandet mot skador och upprätthållandet av en bra fysisk arbetsmiljö har under 

branschens utveckling sedan reglerats mellan de två parter som har ansvar för 

konsulternas arbetssituation, bemanningsföretaget och kundföretagen. Det är således
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först under senare år som fokus riktats mot andra områden av konsulternas arbetsmiljö. 

Ett exempel är på vilket sätt det delade ledarskapet och den speciella

sociala situationen påverkade konsulterna. Det är här delar av intresset för denna studie 

fick sin grund – nämligen vem det är som har ansvar för resurskonsulternas sociala 

arbetsmiljö och psykiska hälsa. Det är inte, med det delade ledarskapet, till exempel lika 

lätt att urskilja vem som har ansvar för ett förebyggande arbete mot eventuella psykiska 

skaderisker. Vidare har bemanningsbranschen ständigt dykt upp som ett negativt 

exempel på hur arbetsgivare kan kringgå anställningslagar och anpassa personalstyrkan 

mer flexibelt efter efterfrågan, med konsulternas anställningstrygghet som insats. 

Utvecklingen av branschen pekar dock på att bemanningsbranschen är här för att stanna 

och detta mynnar ut i ännu en intressant fråga, nämligen vad är det som gör att 

bemanningsbranschen fortfarande växer och att många människor trots allt väljer denna 

anställningsform.  

 

Det är mot denna bakgrund den här studiens syfte är att belysa faktorer på 

kundföretagen som påverkar den psykosociala arbetsmiljön positivt. Genom tidigare 

forskning vet vi redan en hel del om problematiska arbetsförhållanden, men det är sämre 

ställt med studier som beskriver goda exempel. Att lyfta fram positiva aspekter är viktigt 

inte enbart för att det i stor utsträckning saknas empiriskt grundade studier kring detta 

utan också för att bidra med handlingsinriktad kunskap som aktörerna i branschen kan 

ha i åtanke när det kommer till att främja en psykosocialt god arbetsmiljö för individen.  

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Bemanningsbranschen har sträckt sig över ett brett spektra av arbetsområden såsom 

lager och industri, kontor och administration, IT, ekonomi, HR samt lön och vård 

(Åberg, 2008). Forskning från flera håll har stött antagandet att behovet av flexibilitet, i 

flera olika former, har varit en av de mer framträdande orsakerna till att företag hyrt 

resurser från bemanningsföretag (Bromander, 2007; Isaksson, Aronsson, Bellaagh, 

Göransson, 2001; Nyström, 2004). Det har gällt för företagen på dagens globala 

arbetsmarknad att kunna hantera arbetstoppar och arbetssänkor. Detta har mest effektivt 

hanterats genom en numerisk flexibilitet, det vill säga att kunna hantera antalet anställda 

på företaget (Bromander, 2007; Isaksson et al., 2001). Det har även funnits olika skäl till 

att behöva flexibilitet i olika skeden av en konjunkturkurva. I lågkonjunktur som börjat 

gå mot en högkonjunktur har det krävts att företagen lätt har kunnat hantera det ökade 

arbetsbehovet och under högkonjunkturer har bemanningsalternativet varit ett bra sätt 

att rekrytera (Åberg, 2008). Mer specifika anledningar till att företag vänt sig till 

bemanningsföretag har handlat om att det har varit ett effektivt sätt att bemanna 

tidsbegränsade projekt, såsom vikariat eller föräldraledigheter, eftersom 

rekryteringskostnaderna varit minimala (Bromander, 2007; Nyström, 2004; Åberg, 

2008). Det har även använts som ett nytt sätt att provanställa eller rekrytera, så kallad 

screening (Andersson & Wadensjö, 2004) samt behålla nyckeltal som krävt att företaget 

inte har haft mer än ett visst antal fast anställda, så kallad headcount (Åberg, 2008). 

 

De grupper som generellt haft en svagare position på arbetsmarknaden har varit 

överrepresenterade i bemanningsbranschen: kvinnor, invandrare och unga personer 
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(Andersson & Wadensjö, 2004; Åberg, 2008). För den enskilde individen har det funnits 

flera fördelar med att vända sig till bemanningsföretag för arbetstillfällen. Dels har det 

fungerat som en första väg in i arbetslivet, dels har det varit ett sätt att få en uppfattning 

om arbetsmarknaden, och vidare fungerat som en ingång till rekryteringsmöjligheter 

(Nyström, 2004). Det har även gett möjligheten att vara tillgänglig för intern rekrytering 

då individen fått en fot in i företaget och visat sin kompetens direkt på plats. Genom 

flera uppdrag och olika arbetstillfällen kan även meriter och erfarenheter ha byggts upp 

som gjort individen mer attraktiv i extern rekrytering, antingen genom att individen har 

fått erfarenhet i en specifik bransch eller genom att ha haft många olika arbetsgivare i 

olika branscher (Bellaagh & Isaksson, 1999; Nyström, 2004,). Således har alltså arbete 

via bemanning ofta varit ett led in i permanent anställning. Utöver detta har det funnits 

mer personliga orsaker till att individer valt arbetstillfällen via bemanningsföretag, dels 

som extra inkomst vid sidan av en permanent anställning eller som deltidssysselsättning 

bredvid studierna. Även egenföretagare och pensionerade beskrivs ha valt 

bemanningsarbete för att få en flexibel arbetsform (Bellaagh & Isaksson, 1999; 

Nyström, 2004). 

 

Arbetsmiljön 

Undersökningar av arbetsmiljön för uthyrd personal har gett delvis paradoxala 

beskrivningar. Många resultat har varit motsägelsefulla, till exempel har det rapporterats 

trivsel samtidigt som flertalet önskat en fast anställning (Isaksson & Bellaagh, 1999), 

det har rapporterats en generellt positiv inställning till flexibiliteten och 

valmöjligheterna men samtidigt negativa effekter av bristande socialt stöd och korta 

arbetsrelationer (Bellaagh & Isaksson, 1999). Det har vidare redogjorts för negativ 

påverkan på ekonomin samtidigt som frivilligheten varit en stor faktor till att branschen 

funnits (Bellaagh & Isaksson, 1999). Detta indikerar en komplex arbetssituation för 

uthyrd personal och nedan följer en översikt av forskning på de olika områden som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Tidigare studier har bland annat indikerat att ett utanförskap naturligt har följt av 

yrkesrollen som resurskonsult då de ”inte arbetar på det företag, där man är anställd och 

inte är anställd på det företag, där man arbetar” (Bromander, 2007 s.40). Det har även 

funnits en generell norm att personalpolitiken, inklusive de sociala arrangemangen, i 

huvudsak har berört den egna, fast anställda personalen och inte inhyrd personal 

(Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, 2003). Utanförskapet har även beskrivits som att 

relationen mellan uthyrd och kundföretaget å ena sidan varit ytlig, samtidigt som den 

primära kontakten med bemanningsföretaget har skett genom konsultchefen som då 

oftast varit en individ, det har där igenom inte funnits så stor möjlighet till socialt 

sammanhang (Bellaagh & Isaksson, 1999). Dock har möjligheten till att inte behöva ta 

ansvar för organisatoriska problem skildrats och att det har kunnat vara befriande att stå 

utanför arbetsklimatet på kundföretaget (Bellaagh & Isaksson, 1999).  

 

I linje med denna problematik har det sociala stödet beskrivits som ett framträdande 

problemområde (Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, 2003; Bromander, 2007). Beroende 

på hur kundföretagets policy har sett ut och hur enskilda chefer på både 

bemanningsföretaget och kundföretaget agerat har situationen sett ut olika för olika 
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individer. Den ambivalenta positionen att tillhöra två företag samtidigt har resulterat i en 

otydlig roll för resurskonsulten vilken sedan har kunnat förvärras av att det sociala 

stödet delats av två parter. Bemanningsföretag har dock beskrivits anordna 

konsultträffar och nätverksträffar för att främja kontakt och närhet mellan konsulter och 

mellan konsulter och deras konsultchefer (Åberg, 2008). Hur det sett ut med aktiviteter 

ute på företagen har däremot varit väldigt olika. Bristen på kontinuerliga 

arbetsrelationer har varit tydlig och setts som ett tungt pris för självständigheten och 

valmöjligheterna som arbetsrollen inneburit (Bellaagh & Isaksson, 1999). 

 

En annan faktor som påverkat den psykosociala arbetsmiljön för resurskonsulterna har 

varit att de jobbat för bemanningsföretaget men utfört arbetsuppgifterna ute hos 

kundföretaget. Resurskonsulterna har således haft två parter att förhålla sig till och den 

delade ansvars- och ledarskapsrollen mellan bemanningsföretaget och kundföretaget har 

varit en stor bidragande faktor till att arbetsmiljön varit komplicerad. 

Ansvarsuppdelningen har tenderat att vara mer tydlig för de uppgiftsinriktade områdena 

som fysisk arbetsmiljö, lönesättning och utvecklingssamtal (Birgersdotter, Schmidt, 

Karlsson, 2003). De relationsinriktade områdena som återkoppling och psykosocial 

arbetsmiljö har däremot varit mer otydliga när det kommer till ansvarsuppdelningen. 

Ansvaret har här legat både på bemannings- och kundföretaget och förhållningssättet till 

resurskonsulterna, till exempel när det gäller återkoppling eller socialt stöd, har varit 

mer flytande och situationsbundet. Enligt arbetsmiljölagen ska den part som har hyrt in 

personal ha vidtagit skyddsåtgärder mot alla slags risker som kan leda till fysisk eller 

psykisk ohälsa (Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, 2003). Exempel på risker som 

påverkat den psykiska och sociala hälsan har varit att utsättas för våld eller hot, 

ensamarbete eller för stor arbetsmängd. För att förebygga detta bör inhyraren ha gett 

konsulterna återkoppling och medarbetarsamtal eller löpande kommunikation om 

arbetet. Skyddsombudet hos kundföretaget har också kunnat fungera som ombud för 

den inhyrda personalen (Siöcrona, 2008). Detta då det även har underlättat 

kommunikationen mellan kundföretaget och bemanningsföretaget om hur arbetsmiljön 

fungerat, och således för att bemanningsföretaget som den ursprungliga arbetsgivaren 

ska kunna ha mer kontroll över arbetsmiljön.  

 

Enligt Birgersdotter, Schmidt och Karlsson (2003) har dock beställar- och 

uthyrningsföretaget delat ansvar om arbetsmiljön. Normen för gränsdragningen har 

dock bara synts i att kundföretaget har haft ansvar för det aktuella arbetet medan 

bemanningsföretaget har haft ansvar för de långsiktiga åtgärderna. Var det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet passat in har varit svårt att säga. Ansvaret har dock setts vara 

långtgående för kundföretaget då arbetsmiljön har varit svår att kontrollera för 

bemanningsföretaget (Nyström, 2004) och även om en strukturerad återkoppling har 

kunnat vara svår att naturligt organisera, så har det dock kunnat ta sig ett positivt uttryck 

i att de uthyrda fått uppskattning för sin arbetsinsats från kundföretaget och att den 

uthyrde har fått känna sig behövd som inhyrd (Bellaagh, Isaksson, 1999). I 

arbetsmiljölagen kap 2 § 1 (Arbetsmiljölagen, 1977:1160) beskrivs vidare att följande 

bestämmelser angående arbetsmiljön ska gälla alla branscher och anställningsformer: 

 

 Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala 
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och tekniska utvecklingen i samhället. Vid fartygsarbete skall arbetsmiljön vara 

tillfredsställande också med hänsyn till sjösäkerhetens krav. 

 Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt  och 

psykiskt avseende.  

 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 

 Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren  inte 

utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. 

Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller 

bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 

 Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 

samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter.  

 Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och 

yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt  ansvar.  

 

En ytterligare utsatthet har varit att resurskonsulter, mer än fast anställda, förväntats 

prestera 100 procent (Åberg, 2008). Att kunden har betalat för dem samt att de varit 

tillfälliga på arbetsplatsen har gjort att de blivit mer synliga och lättare att kontrollera, 

till exempel genom hur långa raster som tagits. Kontrollen har även kommit både från 

kundföretaget och från bemanningsföretaget vilket ökat graden av bevakning (Åberg, 

2008). Bromander (2007) liknade detta vid en lång provanställning, speciellt i 

lågkonjunkturer, där resurskonsulter hellre tigit om brister i välmående då de varit en 

lättutbytbar resurs.  

 

När den psykosociala arbetsmiljön för uthyrd personal har beskrivits har det även varit 

relevant att ta in i beräkningen huruvida de valt arbetsrollen frivilligt eller ej. Med detta 

menade Bellaagh och Isaksson (1999) om den uthyrde egentligen skulle önskat ha en 

fast anställning eller om personen har valt arbetsformen av eget intresse och vilja. De 

som har beskrivits som ”frivilliga” har ofta ställt arbetsformen i relation till familjeliv 

och övrigt liv och sett fördelarna med flexibiliteten och valmöjligheterna medan de som 

ansetts vara ”ofrivilliga” ofta har haft ekonomiskt tvingande skäl till varför 

arbetsformen valts och där igenom också sett den fasta anställningen som mer 

fördelaktig (Bellaagh & Isaksson, 1999). Enligt Bellaaghs och Isakssons studie fanns 

det två orsaker till att klassas som ”ofrivillig”, dels att individen inte kunnat få en fast 

anställning och således behövt mot sin egentliga önskan vända sig till bemanning samt 

dels att individen först varit positiv till arbetsformen men sedan ändrat inställning 

(Bellaagh & Isaksson, 1999). Den ändrade inställningen beskrevs till större del bero av 

avsaknaden av kontinuerliga arbetsrelationer vilket även annan forskning har visat 

spelar stor roll (Bellaagh & Isaksson, 1999). 

 

Teoretisk referensram 

Intresset för psykosociala faktorers påverkan på arbetare började i takt med 

experimenten i Hawthorne i mitten av 1920-talet. Forskare insåg då att 

arbetsprestationen kunde förbättras inte bara på grund av förändringar i den fysiska 

miljön utan även på grund av psykosociala faktorer (Rubenowitz, 2004). Psykosocial 

arbetsmiljö har definierats som de psykiska reaktioner som uppstår i en social struktur 
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(Jeding, Hägg, Marklund, Nygren, Theorell, Vingård, 1999). Skillnaden mellan fysisk 

och psykosocial arbetsmiljö har varit att den senare primärt berört arbetsrelationer, 

ledning och den sociala arbetsmiljön snarare än den fysiska. Dock har det även funnits 

vissa strukturella faktorer i gränslandet mellan fysisk och psykisk arbetsmiljö som måste 

inkluderas, så som personalpolicy och arbetsupplägg. Nedan följer vidare en redogörelse 

av centrala teorier inom området som är relevanta för föreliggande studie. 

 

Karasek och Theorell (1990) har i sin ”Job strain” modell beskrivit hur förhållandet 

mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen har påverkat om 

individen upplevt negativ eller positiv stress och hur de psykosociala 

arbetsförhållandena vidare påverkat hälsan. Senare kompletterades modellen av Jeff 

Johnsson med faktorn socialt stöd (Karasek och Theorell, 1990). De tre parametrarna, 

krav, kontroll och socialt stöd har beskrivits utgöra axlar i en modell där olika sorters 

arbetssituationer bedömts. Parametern krav har av Karasek och Theorell (1990) 

definierats av psykologiska stressfaktorer såsom stor arbetsmängd eller tidspress. 

Kontroll har dels bestämts genom graden av egenkontroll, såsom hur mycket individen 

själv får bestämma ordningsföljd i arbetet och dels av graden av stimulans och 

utveckling, såsom att få tillämpa och utnyttja olika delar av sin kompetens (Karasek och 

Theorell, 1990). Den sista parametern socialt stöd har definierats som en buffert vid 

stressiga situationer vilket påverkar både copingstrategier och hälsa. Fyra sorters 

arbetssituationer har således utifrån modellen kunnat uppstå, där stark kontroll och låga 

krav karaktäriserat en avspänd arbetssituation. Där stark kontroll och höga krav gett en 

aktiv arbetssituation. Där svag kontroll och låga krav har definierat en passiv 

arbetssituation, samt där det har rått svag kontroll och höga krav vilket lett till en spänd 

arbetssituation. Alla dessa fyra arbetssituationer har sedan präglats av personens tillgång 

till högt eller lågt socialt stöd. Negativ stress har vidare blivit resultatet av de 

arbetssituationer där individen upplevt att kraven från omgivningen överstigit den egna 

förmågan att hantera dem (Karasek och Theorell, 1990). Modellen har vidare beskrivits 

utgå från en individuell skattning av krav och kontroll och det har varit det, snarare än 

objektiva parametrar, som definierat arbetssituationen. 

 

Employment Strain Model (ESM) (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007) har 

beskrivits vara en utveckling av Karasek och Theorells modell (1990). Modellen har 

anpassats för det arbetsliv som konsulter verkar i, då krav och kontroll i modellen har 

beskrivits ur ett anställningsperspektiv. Det vill säga istället för ”job strain” har 

”employment strain”, anställningspåfrestningen (min översättning), tagits i beaktning. 

Tre parametrar har vidare beskrivits påverka hur anställningspåfrestningen upplevs. 

Dels i vilken grad resurskonsulten upplevt ”employment relationship uncertainty”, 

osäkerheten i anställningsrelationen (min översättning), vilket definierats som i vilken 

grad resurskonsulten upplevt osäkerhet över framtida anställning, inkomst och karaktär 

på arbetsuppgiften. Dels i vilken grad resurskonsulten upplevt kontroll över 

”employment relationship effort”, den insats för anställningsrelationen (min 

översättning), som behövts göras för att behålla anställningen. Denna kontroll har 

definierats av förmågan att balansera olika krav från olika arbetsgivare samt hur den 

ständiga utvärderingen av personens attityd och prestation har upplevts gå. Hanteringen 

av dessa två parametrar har sedan påverkats av vilket stöd i anställningsrelationen (min 
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översättning) som resurskonsulten kunnat få, både privat och på arbetsplatsen (Clarke et 

al., 2007).  

 

Vidare har Warr (1987) genom vitaminmodellen belyst arbetstagares möjlighet till en 

bra arbetsupplevelse och vad som han påverka detta. Med nio faktorer har olika sorters 

påverkan på arbetstagarens upplevelse beskrivits. Dessa nio faktorer har delvis 

sammanfallit med både Karasek och Theorells faktorer (1990) samt faktorerna i en 

annan väl använd modell för arbetsupplevelse, ”Job characteristics model” av Hackman 

och Oldham (1980).  

 

Warr har med sin modell över vad som påverkar arbetsupplevelsen gjort en metafor till 

vitaminintag, där vissa vitaminer individen får i sig endast är positiva för hälsan, medan 

andra vid för stort intag kan påverka på ett negativt sätt (Warr, 1987). Han har även 

delat in påverkan av faktorerna i tre olika faser, där effekten för individens hälsa av alla 

faktorerna initialt är bra, att individen i ett andra skede kommer att uppleva en konstant 

effekt av dem där hälsan inte påverkas åt något håll och att individen vidare i en tredje 

fas kommer att uppleva olika effekter av faktorerna. Likt Karasek och Theorells krav-

kontroll modell (1990) har inte modellen beskrivits fungera efter en objektiv schematisk 

tidslinje, inte heller faktorerna påverkar alla individer likadant. Faktorerna har delats in i 

två grupper, den första med de faktorer som efter den andra fasen har gett fortsatt 

positiv påverkan även i den tredje fasen. Dessa är ekonomiska resurser, fysisk trygghet i 

närmiljön och värdesatt social ställning (Warr, 1987). Warr har beskrivit alla dessa 

faktorer som positivt påverkande på tillvaron oavsett hur mycket de framträtt i 

arbetssituationen (Warr, 1987). 

 

De faktorer som sedan beskrivits kunna innebära en hälsorisk vid för stor eller liten 

exponering i den tredje fasen är för det första möjlighet till kontroll, vilket syftat till att 

individen bör kunna kontrollera händelser i arbetsmiljön, såsom arbetstidsplanering och 

utförande. För lite av den här faktorn har påverkat individen negativt och för mycket 

självständiga krav har i sin tur kunnat resultera i enorma krav. Möjligheten att använda 

sin kompetens definierades bland annat av den positiva effekten av att individen dels fått 

möjlighet att använda sin kompetens och även förvärvat ny kunskap. Den tredje faktorn 

beskrevs vara behovet av externt uppsatta mål, vilket belyste att då individen inte har ett 

gemensamt mål att arbeta mot eller i motsats fått för stora eller påtvingade krav så har 

det påverkat hälsan negativt (Warr, 1987). Variation och omväxling var en faktor som 

enkelt beskrevs som ”lagom är bäst”. Här har det dels kunnat röra variation i 

arbetsuppgifter där för lite variation gett en negativ effekt på hälsan och dels kunnat röra 

variation i arbetsmiljöer, där till exempel för mycket variation minskat möjligheten att 

till exempel hinna skapa djupare sociala relationer. Vidare beskrev Warr faktorn 

tydlighet i omgivningen, vilket definierats som en positiv effekt dels av feedback, dels 

av klarhet i arbetsrollen samt av klarhet i hur arbetet ska utföras. Tydligheten ses 

underlätta för individen att utvärdera sitt eget arbete vilket således påverkar positivt. Till 

sist tas faktorn möjlighet till interaktion med, som beskrivits vara viktig ur ett antal 

olika aspekter. Dels har individen behövt kunna diskutera och jämföra åsikter för att 

utvärdera sig själv och sitt arbete och dels har socialt stöd behövts, både emotionellt och 

uppgiftsmässigt (Warr, 1987). 
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Faktorn möjlighet till interaktion i vitaminmodellen (Warr, 1987) beskrev behovet av ett 

socialt stöd som var nyanserat i olika aspekter. Dessa sammanfaller med 

klassificeringen gjord av House (1981), som beskrivit fyra olika typer av socialt stöd på 

arbetsplatsen. För det första emotionellt stöd såsom empati, lyssnande och omtanke, 

sedan värderande stöd som karaktäriserats av återkoppling och bekräftande, en tredje 

typ har beskrivits vara informativt stöd som inkluderar råd, direktiv och information 

samt slutligen instrumentellt stöd som beskrivit stöd i form av hjälp med praktiskt 

arbete eller avlastning (House, 1981). Enligt House är det emotionellt stöd som utgör 

den viktigaste aspekten vid förebyggandet av arbetsrelaterad ohälsa medan 

instrumentellt stöd har den minsta betydelsen (House, 1981). 

 

Begreppsliga definitioner 

Studieobjekten för den här uppsatsen var individer anställda på ett bemanningsföretag 

som jobbade ute hos ett annat företag. Dessa individer kan kallas konsulter, 

resurskonsulter eller ambulerande tjänstemän beroende på vad de gör mer exakt, samt 

”uthyrda” eller ”inhyrda” beroende på från vilken synvinkel de beskrivs.  

 

En konsult har dock beskrivits som en specialist som används för kompetenser som 

företaget inte besitter. Konsulten har också oftare beskrivits ha helhetsansvar för sin 

arbetsuppgift samt att den har kunnat genomföras i egna lokaler med egna arbetsredskap 

och under egen arbetsledning (Åberg, 2008). 

 

Resurskonsulten, även benämnd ambulerande tjänsteman, har använts som extra eller 

tillfällig resurs i kundens ordinarie verksamhet för att kunna hantera arbetstoppar, 

vikariat eller för att kunden inte har besatt tjänster för att kunna uppfylla nyckeltal som 

reglerat antalet anställda. Resurskonsulten genomför även ofta sitt uppdrag i kundens 

lokaler och under kundens arbetsledning (Åberg, 2008). I följande uppsats kommer 

begreppet resurskonsulter att användas för benämningen av den studerade gruppen. 

 

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av tidigare forskning har resurskonsulternas arbetsmiljö framstått både 

som komplex och i viss mån motsägelsefull. Tidigare studier har belyst flera centrala 

problemområden, men mindre fokus har riktats mot vad som ändå fått dem att trivas och 

jobba vidare, det vill säga vad i deras arbetsmiljö som lett till positiva effekter i form av 

hälsa och arbetstrivsel. Det är viktigt att lyfta fram dessa positiva sidor av 

resurskonsulternas arbetsmiljö för att få en mer verklig och nyanserad bild av 

bemanningsbranschen, och därigenom kunna bidra med kunskap för att främja 

hälsosamma organisationer. Syftet med den här studien var därför att undersöka vilka 

faktorer som resurskonsulterna upplevde påverkade deras psykosociala arbetsmiljö 

positivt.   

 

Detta syfte inrymde följande centrala frågeställningar:  

 Vilka villkor på kundföretaget upplever resurskonsulterna påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön positivt? 

 Vad uppfattar resurskonsulterna att kundföretaget kan göra för att främja en positiv 
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psykosocial arbetsmiljö?  

 

 

Metod  

 

Undersökningsdeltagare  

Efter att ha kontaktat flera av de större bemanningsföretagen, som avböjde medverkan, 

fick jag via en kollega kontaktuppgifter till tre mindre bemanningsföretag, varav ett 

hade möjlighet att delta studien. Det aktuella bemanningsföretaget verkade inom 

industrisektorn och hade konsulter som både var fast anställda och timanställda. 

Timanställningen var ofta en initial fas som sedan övergick i en fast anställning efter tre 

månader, men vissa konsulter fortsatte dock att vara timanställda av olika anledningar. 

Företagets VD hade ett övergripande ansvar och ett antal konsultchefer hade sedan 

uppdelat ansvar över konsulterna. Konsultcheferna var de som närmast hade ansvar för 

konsulterna och deras arbetssituation på kundföretagen. Uppdragen som 

bemanningsföretaget erbjöd konsulterna var vidare av varierad tidslängd och karaktär, 

där vissa var tidsbestämda och andra inte.  

 

Genom VDn på bemanningsföretaget fick jag kontaktuppgifterna till åtta 

resurskonsulter som godkände att delta i studien. Urvalskriterierna var att de skulle ha 

olika lång erfarenhet av konsultyrket, att de skulle vara timanställda, vara av olika kön 

samt varierad ålder. Företagets VD hörde initialt av sig till konsulterna och frågade om 

deras intresse av att delta i en studie om trivsel på arbetsplatsen, inget vidare om 

studiens ämne förklarades. Jag tog sedan kontakt med var och en av de åtta och 

förklarade närmare studiens syfte, vad den skulle användas till och frågade om de 

önskade delta. På det sättet hade inte bemanningsföretagets VD information om vilka av 

de åtta som valde att ställa upp. Vid intresse bestämde vi sedan tid och plats för 

intervjun. Av de åtta personerna intervjuades sex personer för studien. Ingen av de 

intervjuade fick någon ersättning för deltagandet. Deltagarna var fem män och en 

kvinna, åldersspannet var 19-36 år och alla bodde i norra Stockholms län. Två hade 

familj att försörja, två var i en relation och två var ensamstående. Deras 

arbetslivserfarenhet från tidigare anställningar var varierad men deras erfarenheter från 

bemanningsföretagets uppdrag var dock liknande och rörde sig inom byggnads-, lager- 

och industrisektorn. För fyra av deltagarna utgick intervjuerna från deras nuvarande 

uppdrag och för två av deltagarna som inte vid tiden för intervjun var ute på något 

uppdrag, utgick intervjun från det uppdrag som de tidigare hade haft längst. 

Anställningstiden hos bemanningsföretaget varierade från två månader till tre år och tid 

på deras respektive för intervjuernas aktuella uppdrag var som kortast en månad och 

som längst lite över ett år. Alla de intervjuade var timanställda på företaget vilket 

innebar att de inte fick någon löneersättning då de inte var ute på uppdrag.  

 

Datainsamling  

Som datainsamlingsmetod valdes halvstrukturerade intervjuer. Vid alla intervjuer till 

studien användes samma intervjuguide (se bilaga 1), en halvstrukturerad guide uppdelad 

i fyra rubriker: arbetskrav, rollen som konsult, psykosociala arbetsvillkor och 

kundföretaget. Under dessa rubriker fanns öppna frågor som berörde ett antal teman 
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som knöt an till rubriken. Frågorna hölls öppna för att låta intervjupersonerna prata fritt 

samtidigt som strukturen med de fyra rubrikerna samt följdfrågor bidrog till att 

relevanta beröringspunkter inte missades. För att få med teman som gav en så 

heltäckande bild av studiens frågeställningar som möjligt valdes dessa med inspiration 

från två modeller i sammanställningen Instrument för att mäta den psykosociala 

arbetsmiljön – En beskrivning av ett urval av de instrument som används inom 

företagshälsovård och forskning från Institutet för stressmedicin (Hultberg, Ahlborg, 

2008). 

 

Efter att ha fått kontaktuppgifterna från kontaktpersonen på bemanningsföretaget tog jag 

via telefon kontakt med intervjupersonerna för att bestämma tid och plats för 

intervjuerna med de som godkänt deltagande. Intervjuerna gjordes under en 

tvåveckorsperiod med en deltagare i taget. Fyra av intervjuerna gjordes i grupprum på 

två olika bibliotek, en hölls utanför en av intervjupersonernas arbetsplats samt en i en av 

intervjupersonernas hem. Intervjuerna spelades in med en liten bandspelare och vardera 

intervju tog mellan 45 till 50 minuter att genomföra. Intervjuerna transkriberades sedan 

i sin helhet. 

 

Etiska frågor  

Innan intervjuerna startade informerades intervjupersonerna genom ett samtyckesavtal 

(se bilaga 2) om syftet med studien och intervjuns tillvägagångssätt. Samtyckesavtalet 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de således kunde avbryta när som 

helst eller välja att inte svara på frågor som kändes obekväma. Det delgavs även i 

samtyckesavtalet att informationen som kom fram under intervjun skulle komma att 

behandlas konfidentiellt. Slutligen erbjöds intervjupersonerna att få läsa det färdiga 

resultatet innan publicering och de erbjöds även att få en kopia av den färdiga 

uppsatsen. 

 

Analys  

Analysen inleddes med en induktiv tematisering av materialet, därefter följde en 

teoretisk analys av innehållet i de framkomna temana. Detta angreppssätt beskrevs 

initialt av Chomsky (1968), och utgår från texters och materials yt- respektive 

djupstrukturer. Det möjliggjorde att de för frågeställningen relevanta mönster som 

materialet visat, det vill säga ytstrukturen, belystes genom analysens första skede. I ett 

andra skede framträdde sedan en djupare förståelse för denna ytstruktur genom en 

analys med teoretisk utgångspunkt, det vill säga genom teoretiska begrepp och 

förklaringsmodeller åskådliggjordes djupstrukturen (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

  

I den första induktiva analysen var det första steget att transkribera det inspelade 

intervjumaterialet för att där efter läsa igenom det utförligt och få en övergripande 

uppfattning om innehållet. Med korta rubriceringar och nyckelord markerades och 

kodades för frågeställningen relevanta delar av materialet löpande. Rubrikerna och 

nyckelorden sammanställdes vidare efter liknande beröringspunkter, och på så sätt 

formades större rubriker. För varje sådan övergripande rubrik plockades relevant 

information ut ur intervjumaterialet som då sammanställdes och namngavs till ett 

slutgiltigt tema. Varje tema definierades och tolkades slutligen med citat som betoning 
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av innebörden. Citaten har för läsbarhetens skull redigerats men detta har inte påverkat 

innebörden.  

 

I steg två analyserades därefter de framtagna temana med hjälp av det teoretiska 

ramverk som presenterats i inledningen. Detta genom att varje temas innehåll belystes 

genom olika teoretiska ”glasögon”, på så sätt användes teoriernas förklaringsmodeller 

för att begripliggöra betydelsen och de möjliga konsekvenser av vad som kommit fram 

ur den första induktiva analysen. Tre teorier: krav-kontroll modellen (Karasek & 

Theorell, 1990), Employment Strain Model (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007) 

samt vitaminmodellen (Warr, 1987), har använts då det genom respektive perspektiv går 

att belysa hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas i sin helhet. En ytterligare 

klassificering av House (1981) har sedan applicerats för att nyansera förståelsen för vad 

socialt stöd har för betydelse. 

 

Tre typer av teman urskiljdes påverka den psykosociala arbetsmiljön positivt. Den första 

typen av tema berörde hur kundföretagets strukturering av arbetet påverkade 

resurskonsulterna. Två teman: Information och struktur samt Möjliggörande av kontroll 

beskrev hur företaget genom god arbetsplanering påverkade resurskonsulterna positivt. 

Nästa typ av tema rörde hur resurskonsulternas olika arbetsrelationer påverkade dem. 

Temana Närhet till närmaste chefen på kundföretaget, Trygghet från konsultchefen på 

bemanningsföretaget och Stöd och delaktighet från arbetskamraterna beskrev hur de 

olika arbetsrelationernas karaktär påverkade positivt på olika sätt. Den sista typen av 

tema berörde yrkesrollens bidrag. Temat Positiva effekter av yrkesrollen återgav hur 

konsultyrkets olika övergripande karaktärsdrag påverkade resurskonsulternas 

psykosociala arbetsmiljö positivt ute på uppdragen. 

 

Resultatet kommer att presenteras i två delar. I del 1 kommer resultatet av den 

tematiska analysen att presenteras, det vill säga de gemensamma teman för vad som 

påverkade den psykosociala arbetsmiljön positivt för den intervjuade gruppen. Del 2 

kommer sedan att vara en presentation av den teoretiska analys som gjorts av de teman 

som kommit fram i den tidigare tematiska analysen. 

 

 

Resultat 

 

Del 1. Tematisk analys 

Den här studien hade som syfte att undersöka vad som påverkade den psykosociala 

arbetsmiljön positivt. I den första delen av analysen har tre typer av teman framkommit. 

Först presenteras teman som handlar om hur kundföretagets strukturering av arbetet på 

arbetsplatsen påverkar positivt, sedan följer teman som har sitt ursprung i 

arbetsrelationernas påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och slutligen presenteras 

ett tema som belyser yrkesrollens bidrag för resurskonsulternas positiva upplevelse av 

arbetssituationen.  

 

Två teman framkom vara positivt påverkande på grund av hur kundföretagets 

övergripande arbetsupplägg och organisering av de inhyrda såg ut. Dessa teman 
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påverkade oavsett hur kundföretagets specifika arbetsstruktur såg ut och det som var 

gemensamt var att de, om de var positivt upplevda, hjälpte resurskonsulterna att skapa 

kontroll över arbetstillvaron. Det första temat, Information och struktur, beskrev 

tendensen att då företagen tillgängliggjorde tydlig information om arbetssätt och om 

verksamhetens syfte, fick resurskonsulterna en större möjlighet till kontroll och även en 

större känsla av meningsfullhet. Om kundföretaget även var transparanta med hur 

arbetet var strukturerat och att de riktlinjer för arbetet som fanns var motiverade, 

upplevde den inhyrde ett bättre arbetsklimat. Det andra temat, Möjliggörande av 

kontroll, beskrev hur företaget genom möjliggörandet av påverkan och deltagande i 

möten samt flexibilitet i arbetsuppgifterna påverkade resurskonsulternas upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön positivt. 

 

Information och struktur  

Hur mycket information som fanns tillgängligt om företaget och om hur arbetet skulle 

gå till påverkade resurskonsulterna på ett antal olika sätt. För det första var 

informationen om arbetsrutiner viktigt för dem då de beskrev en utsatthet i positionen 

som lättast utbytbar och minsta fel kunde upplevas som ödesdigert för fortsatt närvaro 

på företaget. Bristen av information till resurskonsulten om hur ett arbete skulle utföras 

kunde leda till att fel begicks, som i sin tur kunde leda till att negativa erfarenheter och 

attityder om den inhyrda delen av arbetsstyrkan växte fram hos den fast anställda 

personalen. Tillgängliggörandet av information om arbetsrutiner beskrevs således vara 

viktigt både för arbetsutförandet och för arbetsklimatet. Hur informationsbrist om 

arbetsutförandet kunde påverka attityderna om de inhyrda visas genom följande 

erfarenhet: 

 

”... då var det tydligen fel, men det är inte vårt fel utan det är säljarens fel […] de 

glömmer att informera oss om att det ska se ut på ett visst sätt och så kommer de 

och säger till oss och så ska de påpeka lite sådär ”aah inhyrda igen”, fast det inte 

är vårt fel.”  

 

För det andra var informationen om företagets verksamhet och hur det gått för företaget 

betydelsefull, då resurskonsulterna genom att veta vad det var de producerade och vad 

det kunde komma att användas till fick en ökad känsla av meningsfullhet. Att få delta i 

informationsmöten var även en bidragande faktor till att de kände sig delaktiga i 

företaget. Den här informationen var dock inte något som alla inhyrda ville ta del av, 

eftersom det ibland upplevdes vara svårt att engagera sig i företaget när en ovisshet 

fanns kring hur länge uppdraget skulle vara. Ändock vittnade flera om den positiva 

känsla som kom när informationen gjordes tillgänglig för dem att ta del av om de ville.  

 

”... sen är det vissa möten som man får sitta med på och lyssna. Det gör att man 

känner sig som en del utav företaget vilket är bra, vissa andra [företag] säger 

såhär, ”vi har möte nu så ni kan fortsätta arbeta”, så blir man klar med grejerna 

och så ska man sitta och vänta i tjugo minuter på att mötet ska bli klart som blir 

en timme långt...”  

 

”Ja de brukar ha morgonmöten till att börja med om det är någonting eller om 
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det har varit klagomål någonstans ifrån […] då tar de upp sådana saker så att 

alla är medvetna om det […] det är rätt skönt för man är ju ändå där och jobbar 

och eftersom att man gör samma arbetsuppgifter som dem..”  

 

En annan aspekt av hur kundföretaget kunde påverka den psykosociala arbetsmiljön 

positivt genom sitt arbetsupplägg var vilken arbetsstruktur de erbjöd de inhyrda. 

Arbetsstrukturen, här i fråga om vilka arbetsuppgifter som tilldelades och hur de 

tilldelades, hade påverkan för hur seriöst resurskonsulterna uppfattade företaget och 

arbetsuppgifterna. När det kom till vilka arbetsuppgifter som tilldelades syntes en 

kontrast mellan upplevelsen av arbetsuppgifter som kändes ordentligt ordnade och 

upplevelsen av att resurskonsulterna fyllde ut ett tomrum eller gjorde bisysslor på grund 

av dålig arbetsplanering. Flertalet resurskonsulter beskrev en känsla av meningsfullhet 

när de kände att arbetsuppgifterna hade betydelse till skillnad från de som beskrev 

uppgifter som kändes överflödiga eller påtvingade. Den upplevda seriositeten 

påverkades alltså genom de uppgifter som resurskonsulterna tilldelades. 

 

”..sen tycker jag det är lite fånigt att man ska låtsas göra någonting när det inte 

finns någonting att göra […] ibland så kommer de från [ett annat företag] och 

hälsar på och då ska man tydligen städa allting jättemycket […] jag kan tycka att 

det blir lite överdrivet att man ska fixa till det när de kommer men egentligen är 

det inte verkligheten liksom..”  

 

När det sedan kommer till hur uppgifterna tilldelades så handlade det om med vilken 

seriositet resurskonsulten kände att de möttes av.  Ett positivt bemötande kunde vara att 

de antingen möttes av en seriös introduktion eller där introducerandet i 

arbetsuppgifterna anpassats till resurskonsultens tidigare erfarenheter. Det kunde också 

vara att det på företaget fanns en tydlig struktur där den inhyrde fick möjlighet att lära 

sig arbetsuppgifterna likt en slags lärling, med hjälp av mer erfarna arbetskamrater. Ett 

negativt bemötande kunde dock karaktäriseras av att de tilldelades onödiga 

arbetsuppgifter och att resurskonsulterna upplevde att de betraktades som några som 

kunde användas till vad som helst. Det beskrevs bland annat som att resurskonsulterna 

ibland bemöttes som att de var ”slit och släng”, något som inte uppskattades då 

resurskonsulterna ansåg att bemötandet från chefer och arbetskollegor borde vara lika 

bra som det bemötande som förväntades av resurskonsulten.  

 

Något som även hörde ihop med seriositeten på företaget, och som flertalet 

resurskonsulter kände sig nöjda med, var då företaget antingen hade helt integrerade 

arbetsuppgifter för inhyrd och fast personal, eller om de var särskiljda åt, att de var det 

av naturliga skäl. Naturligt skiljda riktlinjer för hur fast och inhyrd personal skulle 

arbeta kunde handla om att en viss erfarenhet, utbildning eller säkerhetsaspekt 

påverkade att den fasta arbetsstyrkan gjorde vissa uppgifter. Merparten av 

resurskonsulterna föredrog att känna att arbetsuppgifter och villkor var samma för alla 

oavsett anställning men många ansåg även att det var självklart att det förekom naturligt 

skiljda arbetsuppgifter. 

 

”..vissa sköter saker mer än andra för vissa är utbildade […] det finns ju de med 
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truckkort och då får ju de ta truckarna..”  

 

”Ja det finns ju överallt, fast på [kundföretaget] är det tillräckligt mycket, 

exempelvis saker som man måste ha en utbildning för att hantera..”  

 

Sammanfattningsvis, hur mycket information resurskonsulterna kunde ta del av samt 

vilken arbetsstruktur de kom in i påverkade således hur meningsfulla uppgifterna 

kändes, vilken delaktighet som upplevdes samt hur seriöst uppdraget kändes. 

 

Möjliggörande av kontroll  

Graden av påverkan som kundföretaget kunde erbjuda för den inhyrde framstod också 

ha positiv påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Om resurskonsulten kände att 

han/hon kunde få påverka sin situation ledde det till att den inhyrde även fick mer 

kontroll över sin arbetsdag. Flera respondenter beskrev dock sin arbetssituation som att 

de ”bara gjorde som de blir tillsagda” och karaktäriserade en bra dag som att den ”flöt 

på” eller ”gick automatiskt”. I dessa beskrivningar låg kontrollen i att resurskonsulterna 

hade uppgifter att göra hela dagen och att de utan hinder kunde få arbeta. Andra beskrev 

dock den positiva känslan av att få ha varit med och aktivt påverka, genom att till 

exempel kunna påpeka saker som de såg var fel eller att de själva kunde välja när raster 

skulle tas och hur arbetet skulle läggas upp. Gemensamt för båda förhållningssätten var 

att de beskrev sätt på vilket företaget kunde möjliggöra för resurskonsulten att själv 

kunna styra över sin dag.  

 

”Det är mycket att man får vara med och liksom påverka allt möjligt som man har 

att göra med, skulle det vara att man har en bra idé så kan man framföra den […] 

Det känns skönt, då får man veta att man liksom har en större roll i det hela, att 

man tillhör företaget.” 

 

Företaget kunde även möjliggöra ökad kontroll för resurskonsulterna genom att ha ett 

öppet arbetsklimat. Detta manifesterades dels genom att det fanns möjlighet att få fråga 

om andra arbetsuppgifter då resurskonsulterna fysiskt eller psykiskt inte kunde utföra 

vissa arbetsuppgifter, dels genom att det var okej att påpeka felaktigheter samt även att 

det gick att ifrågasätta saker i alla riktningar oavsett befattning. I andra fall, där det här 

klimatet inte fanns, uttrycktes bristen av kontroll till exempel genom beskrivningen av 

att missgynnas om något fel påpekades, då alla fick reda på det. Skillnaden kunde se ut 

likt kontrasten i följande upplevelser: 

 

”..alla vet om vem det är som styr men alla har fria öppenheter att prata med 

varandra och fråga varför.”  

 

”..jag kan ju vända mig till [närmaste chef] men om jag säger något till honom så 

vet ju alla det sen så nej jag tror inte det.”  

 

De två teman som hittills presenterats ses vara positivt påverkande på grund av hur 

kundföretagets övergripande arbetsstruktur och organisering av resurskonsulterna sett 

ut. Den andra typen av tema som framkommit handlade om positiv påverkan från de 
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olika arbetsrelationer som upplevdes viktiga för resurskonsulterna. Det första temat som 

urskiljdes var Närhet till närmaste chefen på kundföretaget, vilket beskrev ledarskapets 

betydelse i fråga om förståelse, tydlighet och återkoppling. Det andra temat, Trygghet 

från konsultchefen på bemanningsföretaget, beskrev att den psykosociala arbetsmiljön 

ute på kundföretaget även påverkades av tryggheten och engagemanget från 

bemanningsföretaget. Slutligen redogjorde temat Stöd från arbetskamraterna på vilka 

sätt relationen till arbetskamraterna påverkade resurskonsulternas upplevelse av 

arbetsklimatet, delaktigheten i företaget och motivationen att prestera.  

 

Närhet till närmaste chefen på kundföretaget 

Vad som beskrevs påverka positivt när det kom till arbetsrelationen med den närmaste 

chefen var när denne hade en förståelse för resurskonsultens arbetssituation, gav 

feedback, var seriös i bemötandet och hanterade positionen som överordnad på ett 

korrekt sätt. Flertalet resurskonsulter beskrev att de när de anlände till ett nytt uppdrag i 

början hade upplevelsen av att ha ögonen på sig och att de var oroliga för att göra fel. 

Vad som lindrade den stressen var dels när en tid förflutit på företaget och miljön blev 

bättre känd, men även om/när den närmaste chefen visade en förståelse för att 

resurskonsulten inte kunde kunna allt från början. 

 

”..man har ju alltid ögon i nacken så fort man är ny […] från det företag man är 

inhyrd hos […] men de har också vad ska man säga, hänsyn till att man är ny..”  

 

”..de [cheferna] var vänliga och tog emot mig och sa sådär ”ja om det är 

någonting är det bara att säga till, det är bara att fråga, fråga, fråga”.”  

 

Något som även uppskattades var att chefen på kundföretaget hade förståelse för 

resurskonsulternas behov av till exempel ledighet eller varierande arbetsuppgifter. 

Förståelse för de olika behoven kunde bland annat uttryckas genom att chefen tillät en 

viss flexibilitet inom uppdraget, till exempel på grund av skador, och att den inhyrde då 

inte behövde känna att ett sådant behov avgjorde om de fick stanna eller ej. Den här 

sortens förståelse var annars något som ofta inte förväntades och det ställdes i kontrast 

till en vanligare attityd som beskrevs som att resurskonsulten vid minsta fel eller 

problem blev bortplockad. Upplevelsen av att kunna få en andra chans och att cheferna 

såg till annat än bara presterat resultat beskrevs således vara viktigt.  

 

”Jag tycker det känns jättebra, att de inte säger ”stick här ifrån, vi har ingen 

användning av dig”, de vill ha kvar mig men försöker lösa det på bästa möjliga 

sätt”  

 

Att få feedback från den närmaste chefen och att denne även visade intresse för 

resurskonsulterna likt för de fast anställda, var vidare faktorer som påverkade positivt. 

Intresset kunde till exempel visa sig i det enkla att chefen var kommunikativ och 

frågade hur resurskonsulten mådde, hur resurskonsulten själv tyckte att arbetet gick och 

att chefen gav direkt feedback om hur prestationen gick. Ibland fick resurskonsulten 

även feedback genom triangelrelationen som uppkom genom det delade ledarskapet, det 

vill säga de fick feedback från kundföretaget via bemanningsföretaget. Denna 
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triangelrelation upplevdes inte påfrestande utan snarare i vissa fall som positiv då 

informationen om hur prestationen fungerade således även spreds till chefen på 

bemanningsföretaget. Överhängande var dock att det var mer positivt att få direkt 

feedback om hur det gick från den närmaste chefen på kundföretaget. Det visade sig 

också att de som beskrev att de inte fick någon feedback alls, eller att den feedback de 

fick endast kom från bemanningsföretaget, också beskrev att de hade väldigt lite eller 

dålig kontakt med sina chefer på kundföretaget. Ett exempel på upplevelsen att cheferna 

var distanserade var då det mesta på arbetsplatsen beskrevs som uppdelat och att det 

fanns tydliga gränser för vem som var chef, vem som var anställd samt vem som var 

inhyrd. 

 

”Jag tror inte de bryr sig så mycket om jag ska vara helt ärlig […] Nä men de 

delar ju på allting på något sätt, alltså du har ju de fast anställda i produktionen 

som sitter där, sen sitter några av cheferna där uppe, så det är liksom som att det 

skulle vara klassdelning på företaget så..”  

 

Detta hörde ihop med en annan faktor som visade sig vara viktig i relationen till den 

närmaste chefen, nämligen att den inhyrde kände en seriositet och ett förtroende för 

chefens kompetens. Det yttrade sig bland annat i hur relationen som underordnad till 

chefen upplevdes. En kombination mellan en fungerande kommunikation och ett 

förtroende för att rätt person var på rätt plats gjorde att relationen upplevdes seriös och 

det påverkade trivseln positivt. Detta beskrevs även med motiveringen att det märktes 

när arbetarna naturligt följde vad chefen sa samtidigt som det fanns en öppenhet att 

påpeka om något kändes fel. Som motsats fanns det sedan exempel på när cheferna inte 

ingav förtroende och seriositet. Ett exempel på detta var då arbetarna inte fick den hjälp 

de behövde och att det då fanns en diskrepans mellan vad cheferna sa och vad de 

anställda hade för uppfattning om varför den hjälpen inte kom.  

 

I likhet med hur viktigt förtroendet var för den närmsta chefen, beskrevs det även vara 

viktigt hur relationen överordnad-underordnad behandlades. Några resurskonsulter, likt 

ovan skildrat, hade sämre relationer till sina närmsta chefer, men de flesta kände att de 

ändå kunde vända sig till sin närmaste chef om någonting hade hänt eller kändes fel. 

Vad som även påverkade att relationen blev positiv var att chefen likt en arbetskamrat 

kunde dela med sig och vara med på fikastunder eller bryta av arbetet med ett samtal.  

 

”..cheferna där ute och de är ju med när vi äter och sitter och bubblar och finns 

ju runt omkring en så det är ju bara positivt, man förväntar sig inte att alla 

cheferna jämt är runt omkring men det är de där [på kundföretaget], inte som 

hökar utan de hjälper till och jobbar eller går runt och frågar hur det går och om 

det är någonting man undrar.”  

  

När det kom till påverkan från relationen till den närmaste chefen på kundföretaget sågs 

det sammanfattningsvis vara positivt att det fanns ett förtroende och en seriositet men 

även att bemötandet kunde karaktäriseras av gemenskap. 

 

Trygghet från konsultchefen på bemanningsföretaget  
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När faktorer som påverkade den psykosociala arbetsmiljön positivt för resurskonsulter 

ute hos kundföretaget skulle undersökas var det omöjligt att bortse från att 

arbetssituationen var präglad av det delade ledarskapet. Förutom den närmsta chefen på 

kundföretaget, hade konsultchefen på bemanningsföretaget en positiv betydelse för de 

flesta av respondenterna som en back up eller ett skyddsnät i arbetssituationen. Det var 

med konsultchefen som resurskonsulterna tog upp större problem och det var även en 

stor trygghet för de flesta av dem att känna att de kunde höra av sig till konsultchefen 

om det var något som blev ohållbart ute på kundföretaget. För några av 

resurskonsulterna så var också möjligheten till att höra av sig till konsultchefen för att få 

byta uppdrag något som gjorde att de kände att de kunde vara med och påverka sin 

arbetssituation. Ibland utgjorde den möjligheten en större källa till kontroll över 

arbetssituationen än vad de upplevde att de kunde få ute på uppdraget. 

 

”Ja för [bemanningsföretaget] kan jag ju bara ringa och säga att jag vill byta 

arbetsplats men på [kundföretaget] vet jag inte riktigt, där är det väl mest att åka 

och göra det jag ska göra..”  

 

Att konsultchefen visade engagemang och intresse för resurskonsulterna utgjorde också 

en källa av trygghet. Såsom när konsultchefen kom ut på besök hos kundföretagen för 

att höra efter hur det gick och om något behövdes, detta ökade både motivationen att 

prestera bättre och ibland bidrog det även till lusten att vara konsult över huvud taget. 

Även om de flesta trivdes på sina uppdrag, upplevdes det som en stor trygghet att 

konsultchefen även gjorde sitt yttersta för att hjälpa dem till ett nytt uppdrag om det 

behövdes. Att hjälpen till nytt uppdrag fanns kunde visas dels genom ett intresse för hur 

det nuvarande uppdraget upplevdes men även genom att konsultchefen erbjöd 

utbildningar som kunde leda till fler möjligheter till arbetstillfällen. Positiv påverkan av 

relationen kunde även vara att kontakten präglades av personlighet och att 

resurskonsulten inte bara var ett personnummer. Detta ledde till upplevelsen att vara 

prioriterad när ett uppdrag skulle tillsättas vilket upplevdes motiverande.  

 

”jag är väl inte den högsta prioriteten men de verkar försöka väldigt mycket att 

ge mig jobb när det inte finns och ofta känns det som att de ringer mig bland de 

första […] Det känns bra faktiskt, det motiverar ju en att göra ett bättre jobb och 

så..”  

 

Tryggheten att resurskonsultera hade konsultchefen som support väl ute på ett uppdrag 

och tryggheten att de hade en säkerhet om uppdraget inte fungerade var alltså kärnan i 

hur relationen till konsultchefen påverkade resurskonsulternas psykosociala arbetsmiljö 

positivt. 

 

Stöd och delaktighet från arbetskamrater  

Utöver generella beskrivningar som att det var positivt med arbetskamrater som hade 

humor, var i samma ålder och var trevliga, vilket kan ses vara positivt karaktäriserande 

för alla arbetsplatser, var det några faktorer som beskrevs som kunde ses belysa 

arbetskamraternas positiva påverkan för just resurskonsulter. Dels var arbetskamraterna 

ett viktigt stöd i utförandet av arbetsuppgifterna och dels var de en källa till att kunna 
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känna delaktighet i arbetet. Vad som var specifikt och som båda dessa faktorer hade 

gemensamt var att de utgjorde en hjälp för resurskonsulterna att hantera 

arbetssituationen som i viss mån präglades av att ”ha ögonen i nacken” och en stor 

fokus på att prestera rätt. Emedan relationen till konsultchefen sågs som en yttre 

trygghet som fanns vid större problem, kunde arbetskamraterna således anses vara den 

trygghet som fanns lokalt ute på kundföretagen för att kunna hantera den stundande 

situationen. Arbetskamraternas stöd exemplifierades till exempel av följande 

upplevelser. 

 

”..de har ju rutinen, nu när man får nya saker hela tiden så för en annan är det 

nytt så man får ju fråga väldigt mycket, men jag frågar hellre en extra gång än att 

göra fel..”  

 

”Alltså det är ju alltid jobbigt att komma in som ny, men efter de första två 

veckorna börjar man ju komma in i deras jargong och sådana saker..”  

 

Samtidigt som det beskrevs positivt att få nya sociala kontakter, beskrevs det som 

negativt att sedan behöva skiljas från de nya arbetskamraterna när uppdraget tog slut. 

Detta påverkade dock inte merparten av resurskonsulterna under arbetsdagen men för en 

av dem beskrevs det som ett skäl till att inte engagera sig socialt. Något som även 

påverkade denna inställning var att det upplevdes som att de fast anställda inte heller 

ansträngde sig eller såg ut att vilja ta kontakt med de inhyrda på grund av att det var en 

kortare social kontakt. Därför upplevdes det av denna resurskonsult att man på ett sätt 

inte hade några arbetskamrater som resurskonsult. Att arbetskamraterna istället visade 

förståelse för att den inhyrde var ny, att de intresserade sig för vem resurskonsulten var 

tidigt i uppdraget och att de på en gång välkomnade in personen i gruppen snarare än att 

särskilja sig gynnade således känslan av gemenskap. Att få känna sig som en del av 

gruppen kunde i vissa fall även leda till att övriga sociala särskiljningar inte behövde 

betyda ett upplevt utanförskap på arbetsplatsen. 

 

”Just för min del så står jag inte utanför faktiskt om jag ska vara ärlig, det här 

med att de arrangerar en fest fast jag inte får komma, det måste jag räkna med 

själv så det är lugnt för min del.”  

 

De tre teman som nu har presenterats har beskrivit hur arbetsrelationerna påverkat för 

hur väl resurskonsulterna kunnat orientera sig på arbetsplatsen och hantera de olika krav 

och förutsättningar som de mötts av. Den sista typen av tema som vidare kom fram 

visade en positiv påverkan som kunde härledas till yrkesrollen som resurskonsult. Yrket 

i sig förde med vissa fördelar som resurskonsulterna beskrev påverkade positivt och 

som möjliggjorde kontroll över arbetssituationen.  

 

Positiva effekter av yrkesrollen 

Bland annat kunde resurskonsulterna, genom att de tillfälligt var på olika uppdrag, välja 

hur mycket de ville engagera sig socialt och uppgiftsmässigt. De kunde välja att stå 

utanför sociala arrangemang, eller undvika att ta kontakt utan att det behövde påverka 

dem i längden. De kunde även välja att inte ta mer ansvar än vad som behövdes, att 
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slippa ansvaret var för många av resurskonsulterna en viktig faktor då de istället kunde 

koncentrera sig på att göra sin uppgift och arbeta självgående vilket kunde exemplifieras 

av upplevelsen likt följande. 

 

”Alltså jag behöver inte känna mig som någon del av [kundföretaget] egentligen, 

bara jag får vara där och jobba och få min lön för det jag gör, det är det som 

krävs för mig egentligen.”  

 

Det fanns även en medföljande flexibilitet i yrket som uppskattades, nämligen att ha 

möjligheten att faktiskt byta uppdrag. Detta var något som samtliga resurskonsulter 

upplevde som en fördel och en trygghet, men var även en möjlighet som inte användes 

frekvent. Detta kunde bland annat bero på hur de specifika arbetsrelationerna, såsom till 

konsultchefen, uppfattades. Ett exempel på detta var att majoriteten av 

resurskonsulterna framhöll möjligheten att höra av sig till konsultchefen om ett nytt 

uppdrag, och i vissa fall även uppleva att de kunde ha önskemål om att få komma till 

vissa företag och inte andra, som en självklarhet. Beskrivningen kunde dock även se ut 

likt följande: 

 

”Alltså jag vet inte, de säger ju att man ska kunna säga nej, men om du säger nej 

till ett arbete så ligger det som en last på dig själv för då kanske de inte ringer 

nästa gång om man säger nej för mycket, jag hade en diskussion med 

[konsultchefen] om det där, så sen dess så är det bara att ta det man får..”  

 

Detta visade att den karaktäriserande flexibiliteten påverkade olika beroende på hur 

relationen till konsultchefen såg ut. Slutligen, en ytterligare fördel som beskrevs komma 

med yrket var att det med olika uppdrag även erhölls olika arbetserfarenheter, vilket 

möjliggjorde att resurskonsulterna kunde utvecklas och även bygga på meritlistan. 

Denna övergripande faktor var det enda som gjorde att alla arbetsuppgifter, oavsett hur 

meningsfulla eller välplanerade de var, ändå fick en viss positiv prägel. Det beskrevs 

även således som en grundmotivation till att vara kvar i yrket, då nya arbetserfarenheter 

på ett sätt aldrig sågs meningslösa. 

 

 

Del 2. Teoretisk tolkning 

I följande avsnitt kommer varje tema att belysas med hjälp av det teoretiska ramverk 

som presenterades i inledningen. Detta dels för att få en djupare förståelse för innehållet 

i temana och dels för att få en förståelse för möjliga konsekvenser av dem. 

 

Information och struktur 

Då mängden eller karaktären av arbetsuppgifterna inte beskrevs utgöra större 

problematiska krav för resurskonsulterna, beskrevs det mest kritiska kravet snarare vara 

att prestera rätt. Utifrån krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) kan 

betydelsen av att få ta del av information om arbetsutförandet således ses vara viktigt 

för att få kontroll över detta krav. Rätt information ger följaktligen möjligheten att 

kunna skapa en avspänd arbetssituation, med kontroll över hanterbara krav. Bristen på 

tydlig information beskrevs i sin tur kunna påverka till att hanteringen av kravet att 
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prestera rätt blev svårare. Vad som dock ytterligare kan ses hända är att mängd- och 

tidskraven blir mindre hanterbara, där igenom kan bristen på information förutom att 

minska kontrollen även ses höja de upplevda kraven, vilket skulle leda till en spänd 

arbetssituation. Vi kan på ett liknande sätt se utifrån Employment Strain Model (ESM) 

(Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007), att det blir lättare att hantera insatsen för 

anställningsrelationen om rätt information finns. Då informationen underlättar den rent 

praktiska arbetsinsatsen, kan ytterligare aspekter av insatsen att få behålla anställningen 

fokuseras, till exempel det sociala samspelet, vilket hjälper resurskonsulten att förbättra 

sina chanser. Följaktligen är tydlig information om arbetsrutiner och specifika 

utförandekrav ett sätt varpå företaget kan hjälpa resurskonsulterna att dämpa den totala 

anställningspåfrestningen. 

 

Det var inte samtliga resurskonsulter som önskade få ta del av information om 

kundföretagets verksamhet och mål. Via vitaminmodellen (Warr, 1987) kan betydelsen 

av resurskonsulternas olika behov av information om kundföretagets verksamhet förstås 

på två sätt. Att de inte vill ta del av informationen kan ses som en indikation till att den 

värdesatta sociala positionen som beskrivs i vitaminmodellen i första hand prioriteras 

hos bemanningsföretaget. Således prioriteras information som ger ett större gemensamt 

sammanhang på kundföretaget bort. I motsats till detta beskrevs annorlunda 

prioriteringar, där information om verksamheten och dess mål snarare utgjorde en 

motivation och en bidragande faktor till meningsfullhet. Här är således externt uppsatta 

mål från kundföretaget viktigt för en positiv upplevelse av arbetssituationen. Från detta 

kan det dras slutsatsen att för dem som prioriterar en värdesatt social position hos 

bemanningsföretaget, blir externt uppsatta mål ett av de ”vitaminerna” som vid för stor 

förekomst påverkar negativt, eftersom det utgör en motstridig input i deras prioritering 

av grupptillhörighet. För de som uppskattar externt uppsatta mål från kundföretaget blir 

detta ”vitamin” dock inte negativt påverkande i längden, då det utgör en positivt 

påverkande faktor till en önskad känsla av grupptillhörighet på kundföretaget. 

 

Trots olika prioriteringar av information om kundföretagets verksamhet beskrevs både 

information om arbetsutförandet, och de naturliga riktlinjerna, det vill säga 

uppdelningen av arbetsuppgifter efter grad av utbildning och erfarenhet, som viktigt. 

Detta kan genom vitaminmodellen ses betyda att resurskonsulterna uppskattar och 

behöver en tydlighet i omgivningen. Informationen är viktig, likt tidigare beskrivet, för 

att veta vad som ska göras. Den motiverade strukturen som följer av naturliga riktlinjer 

hjälper vidare resurskonsulten att identifiera sig i sin roll och vad som kan komma att 

krävas ansvarsmässigt. Tydlighet i omgivningen kan således ur resurskonsulternas 

synvinkel ses vara en faktor som det inte går att få för mycket av, i motsats till 

vitaminmodellens ursprungliga beskrivning.  

 

Resurskonsulternas primära uppgift har vidare beskrivits vara att hjälpa till i 

arbetsflödet, och ett extra bidragande i arbetet ses som ett plus och inte som en 

nödvändighet. Således är möjligheten att få använda och visa sin kompetens inte 

nödvändigtvis heller en faktor som, i motsats till vad vitaminmodellen beskriver, blir 

negativt påverkande ju mer den framträder i resurskonsulternas arbetssituation eftersom 

det ses som ett bidrag utöver det vanliga. Resurskonsulternas positiva beskrivning av att 
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få arbetsuppgifter som är motiverade och där de inte behöver fylla ut ett tomrum, kan 

ses indikera att ju mer behövda de känner sig och ju mer de får använda och visa sin 

kompetens, desto bättre är arbetsupplevelsen.  

 

Möjliggörande av kontroll 

Betydelsen av möjligheten till den påverkan som utgår från att individen själv kan få 

påverka aktivt, kan förstås både genom krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 

1990) och vitaminmodellen (Warr, 1987). Båda teorierna lägger emfas vid att det är 

viktigt att individen bland annat själv får påverka och bestämma över arbetsupplägget, 

samt använda sin kompetens för att göra det. Det är utifrån krav-kontroll modellen ett 

av sätten att öka upplevelsen av kontroll och vitaminmodellen beskriver 

självständigheten som positiv för individen upp till en viss nivå. Utifrån ESM (Clarke, 

Lewchuk, de Wolff, King, 2007) kan den här möjligheten till aktiv påverkan vidare ses 

som positiv då individen får ett större svängrum att agera i för sin insats att behålla 

anställningen.  

 

Det beskrevs däremot även en annan sorts kontroll, den vars ursprung fanns i att 

resurskonsulterna hade uppgifter att göra hela dagen och att de utan hinder kunde få 

arbeta, således uppskattades det att ”bara göra som de blir tillsagda”. En djupare 

förståelse för detta träder fram genom ESMs begreppsram. Detta är en sorts kontroll 

som kan ses härstamma ur en prioritering av vad som är mest gynnsamt för insatsen för 

anställningsrelationen. Beskrivningen av att resurskonsulterna uppskattar att ”göra som 

de blir tillsagda” kan ses indikera att de på enklast sätt kontrollerar 

anställningspåfrestningen genom att koncentrera sig på detta, då det är den viktigaste 

insatsen att kontrollera för att få behålla anställningen. Går dagen smärtfritt fram 

betyder det att insatsen lyckats på ett sätt. Flera aspekter av anställningspåfrestningen, 

så som den konstanta utvärderingen och osäkerheten i den framtida anställningen, är i 

viss mån abstrakta påfrestningar som kan vara svåra att handfast kontrollera. Men det 

som dessa två aspekter har sin utgångspunkt i, prestationen, går att kontrollera. Således 

kan det här förhållningssättet ses som ett mer fokuserat sätt att skapa sig kontroll över 

det som enklast kan kontrolleras. Detta behöver inte vara ett negativt eller passivt 

förhållningssätt men kan ses komma som en hämmande konsekvens av ett negativt 

arbetsklimat. Ett exempel på detta var prioriteringen att inte påpeka fel eller missnöje, 

då känslan av att missgynnas på grund av det infann sig. Då försöket att kontrollera eller 

påverka arbetsmiljön utöver de givna arbetsuppgifterna uppenbarligen inte bidrog 

positivt till insatsen att behålla anställningen, kan konsekvenserna av ett sådant 

arbetsklimat ses bli att resurskonsulterna istället sällar sig till att fokusera på att göra 

som de blir tillsagda och inte något utöver det. Kundföretagen kan således med ett öppet 

arbetsklimat där frågor och påpekanden är möjliga, även stimulera resurskonsulterna till 

att känna större möjlighet att kontrollera sin arbetssituation på fler sätt än genom att 

bara utföra uppgiften. 

 

Närheten till närmaste chefen på kundföretaget  

Resurskonsulterna beskrev ett behov av att känna förtroende för den närmaste chefen 

och dennes kompetens samt det positiva i att chefen visade förståelse för att 

resurskonsulten inte kan kunna allt från början. Även detta kan förstås djupare genom 
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ESM (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007). Teorin beskriver bland annat den 

konstanta utvärderingen som en aspekt vilken resurskonsultens upplevda 

anställningspåfrestning påverkas av. Därför kan det ses vara viktigt att resurskonsulten 

upplever att de blir rättvist utvärderade och således är betydelsen av förtroendet för 

chefen på kundföretaget stor. Då resurskonsulten beskriver att relationen är bra och att 

ett förtroende finns för chefens kompetens, betyder det även att en tro finns för att 

utvärderingen av insatsen blir korrekt, vilket i sin tur minskar anställningspåfrestningen. 

Den motsatta beskrivningen där det upplevdes vara uppdelat mellan chefer och anställda 

kan således förklaras påverka negativt då förtroendet inte finns på samma sätt. Genom 

teorin kan betydelsen av att chefen har förståelse för att den inhyrde inte kan allt vid 

ankomst samt att chefen kan se till mer än bara presterat korrekt resultat vidare förklaras 

då det indikerar att individen får en mer nyanserad bedömningsgrund vilket underlättar 

insatsen för att behålla anställningen.  

 

Förutom det beskrivna förtroendet till närmaste chefen, har direkt feedback även en 

central roll. Med utgångspunkt ur vitaminmodellen (Warr, 1987) är detta viktigt för 

tydligheten i omgivningen, då det hjälper individen att veta hur arbetsprestationen 

uppfattas. Även utifrån ESM (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007) är feedback en 

positiv aspekt i stödet i anställningsrelationen. Genom att få indikationer på hur den 

konstanta utvärderingen går kan anställningspåfrestningen hanteras lättare. På ett 

liknande sätt beskrivs feedback och återkoppling utifrån House (1981) klassificering av 

olika sorters socialt stöd som en aspekt i det värderande sociala stödet och även utifrån 

krav-kontrollmodellen ses feedback vara en aspekt i parametern socialt stöd som är 

hjälpande i hanteringen av de ställda kraven. Då förståelse för betydelsen av feedback 

kan fås ur hela den teoretiska referensramen kan det indikera att det är en aspekt av 

arbetsrelationen till den närmaste chefen på kundföretaget som är överhängande viktig. 

 

Trygghet från konsultchefen 

Det var konsultchefen som resurskonsulterna beskrev att de vände sig till vid större 

problem, till exempel juridiska frågor och en positiv aspekt i relationen till 

konsultchefen beskrevs även vara då denne visade intresse och engagemang för hur det 

gick för resurskonsulterna. Vidare beskrevs det även vara till konsultchefen de vände sig 

till om något blev ohållbart ute på uppdraget. De olika sätten som konsultchefen ses 

stötta resurskonsulterna kan beskrivas som både det informativa sociala stödet och det 

emotionella sociala stödet som House (1981) tar upp. Då konsultchefen under tiden på 

ett uppdrag kan hjälpa med råd och information och då det är något som inte upplevs 

bra, finns en förståelse och hjälp i detta. På ett liknande sätt kan en positiv upplevelse av 

relationen till konsultchefen utifrån ESM (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007) ses 

utgöra en viktig aspekt av stöd i anställningsrelationen då anställningspåfrestningen kan 

lindras genom vetskapen att konsultchefen finns där för att hjälpa dem till ett nytt 

uppdrag om det nuvarande inte fungerar. Om ett förtroende finns blir ett eventuellt 

avbräck i uppdragen således inte lika drabbande. 

 

Att konsultchefen beskrivs visa engagemang och att relationen samtidigt har en 

personlig prägel är i en analys genom ESM viktigt då det, likt i analysen av relationen 

till den närmaste chefen på kundföretaget, kan ses öka förtroendet för att även 
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konsultchefen utvärderar resurskonsultens insatser rätt. Resurskonsulternas 

arbetssituation präglas utifrån ESM av två dimensioner av anställningspåfrestning, en i 

anställningen ute på kundföretaget och en i anställningen på bemanningsföretaget. En 

positiv relation till konsultchefen är således viktig i dubbel bemärkelse då den utgör 

support i att göra båda dimensionerna av anställningspåfrestning lättare att hantera.  

 

Stöd och delaktighet från arbetskamraterna  

Slutligen kan betydelsen av den positiva relationen till arbetskamraterna, i fråga om en 

välkomnande arbetsmiljö där arbetskamraterna är intresserade och inkluderande, även 

den förstås bättre utifrån ESM. Det kan nämligen ses som ytterligare en aspekt i det stöd 

i anställningen som är viktig för hanteringen av anställningspåfrestningen. Att mötas av 

ett välkomnande arbetsklimat där arbetskamraterna är intresserade och inkluderande 

resulterar för det första i en hjälp i arbetsutförandet som direkt förenklar prestationen 

och insatsen för att behålla anställningen. För det andra blir konsekvenserna även en 

förenkling av den sociala situationen för resurskonsulten, vilket indirekt kan dämpa 

anställningspåfrestningen genom en upplevelse av tillhörighet. Genom denna indirekta 

hjälp i hanteringen av anställningspåfrestningen kan således en djupare förståelse fås för 

exemplet där exkluderandet ur sociala arrangemang inte blev negativt påverkande på 

gemenskapen då en social gemenskap fanns. Ett inkluderande bemötande kan nämligen 

ses göra att andra gränser, som tydligt markerar resurskonsultens anställningssituation, 

inte blir lika betydande. Vidare kan beskrivningen av det stöd som arbetskamraterna ses 

stå för klassificeras genom House (1981) systematisering av det sociala stödet. För det 

första står arbetskamraterna, likt konsultchefen, för ett informativt stöd då de ger råd 

och information om hur arbetsuppgifterna ska utföras. För det andra finner 

resurskonsulterna ett emotionellt stöd i en positiv arbetsrelation till arbetskamraterna, då 

en eventuell känsla av delaktighet dämpar utanförskapet som annars karaktäriserar 

anställningsförhållandet. Detta visar att de arbetsrelationerna som finns ute på 

kundföretaget utgör en särskilt viktig källa till socialt stöd för resurskonsulterna. 

 

Beskrivningen av det positiva i att få möta inkluderande arbetskamrater, men samtidigt 

det negativa i att behöva bryta upp från dem kan även förstås bättre med hjälp av 

vitaminmodellen (Warr, 1987). Att möta arbetskamrater som tidigt visar intresse och är 

pratsamma, även om den sociala kontakten riskerar att vara flyktig, bidrar till en ökad 

positiv arbetsupplevelse då det hjälper resurskonsulten att snabbt få möjlighet till 

interaktion. Positiva effekter av detta ses både bli minskad ensamhet, möjlighet att 

utvärdera sig själv och sin prestation samt att få socialt stöd. Bara vetskapen om att de 

sociala kontakterna som möjligen byggts upp relativt snart kan komma att brytas är en 

tydlig effekt av den negativa påverkan som faktorn variation och omväxling får i fas tre 

i vitaminmodellen. Problematiken att vilja ta del av det positiva i interaktionen, utan att 

genom det förvärra uppbrottet som kommer att komma, kan således ge förståelse till 

varför den sociala situationen är så komplex för resurskonsulterna. 

 

Positiva effekter av yrkesrollen 

Slutligen har vi de övergripande fördelarna med yrket, som till exempel beskrevs vara 

att kunna välja grad av engagemang, både socialt och uppgiftsmässigt. Ur krav-kontroll 

modellen (Karasek & Theorell, 1990) kan detta ses som ett medel för att skapa sig 
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kontroll över kraven i arbetssituationen. Då konsekvensen av att mycket i 

resurskonsulternas arbetssituation inte karaktäriseras av kontroll, blir begränsningen i 

engagemanget ett sätt att hantera kraven. Fördelen med att kunna välja graden av 

engagemang kan även förstås genom ESM (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007) 

som ett sätt för resurskonsulterna att kunna prioritera vad som är viktigast för insatsen 

för anställningsrelationen. Graden av engagemang anpassas då till en nivå där uppgiften 

som mest optimalt kan utföras för insatsen i anställningsrelationen. 

 

Fördelen att relativt lätt kunna byta uppdrag är också unik för yrket, resurskonsulterna 

får förvisso inte lön mellan uppdragen och ingen av resurskonsulterna beskrev den här 

möjligheten som något som de använde frekvent. Ändock beskrevs det som en 

tryggande fördel att kunna höra av sig till konsultchefen och i vissa fall även ha 

önskemål om specifika uppdrag. Det här kan förstås på två olika sätt, för det första är 

det utifrån vitaminmodellen (Warr, 1981), ett sätt att få en möjlighet till kontroll över sin 

arbetssituation som anställd på bemanningsföretaget. Resurskonsulten får på det här 

sättet en chans att påverka själva var de ska arbeta. Det är således även ett redskap för 

att få variation och omväxling, samt att få använda och utveckla sin kompetens genom 

nya arbetserfarenheter. För mycket omväxling kan dock ge en otydlighet i 

arbetssituationen vilket kan förklara varför den här fördelen inte används frekvent. För 

det andra kan en ytterligare förklaring till varför fördelen att byta uppdrag inte används 

så frekvent ges genom ESM (Clarke, Lewchuk, de Wolff, King, 2007). Då det för varje 

nytt uppdrag innebär nya krav att möta och nya chefer att utvärderas av blir 

konsekvensen för resurskonsulterna att de för varje nytt uppdrag sätts in i nya former av 

anställningspåfrestningar att hantera. Detta kan ses vara fördelaktigt att undvika 

eftersom det sätter resurskonsulten på ”ruta ett” i insatsen att behålla en anställning. 

 

Slutligen för att bättre förstå det fördelaktiga i att få nya arbetslivserfarenheter genom 

olika sorters uppdrag kan vitaminmodellen (Warr, 1987) appliceras. Denna möjlighet är 

utifrån modellen ultimat för att få möjlighet att använda och utveckla sin kompetens. 

Dock beskrivs det även som påfrestande att för ofta få nya uppgifter och sociala 

kontakter vilket i sin tur karaktäriserar det negativa med att få för mycket variation och 

omväxling. Vad som kan ses viktigt i förståelsen av resurskonsulternas psykosociala 

arbetsmiljö är just att beakta den här avvägningen mellan nära sammanbundna fördelar 

och nackdelar med yrkesrollen. 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

resurskonsulternas psykosociala arbetsmiljö positivt. Centrala frågeställningar var vilka 

villkor på kundföretaget som resurskonsulterna upplever påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön positivt samt vad de uppfattar att kundföretaget kan göra för att främja en 

positiv psykosocial arbetsmiljö. Resultatet indikerar att resurskonsulternas psykosociala 

arbetssituation påverkas positivt av en tydlig och motiverad arbetsstruktur i form av 

information och arbetsuppgifter. Att de vidare påverkas positivt dels av en seriös och 

direkt relation till den närmaste chefen på kundföretaget, dels av en trygg relation till 
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konsultchefen på bemanningsföretaget samt av arbetskamrater som är inkluderande och 

stöttande. Slutligen beskrevs ett antal karaktärsdrag i yrkesrollen som positivt 

påverkande, till exempel möjligheten att välja grad av engagemang socialt och 

uppgiftsmässigt samt möjligheten att få nya arbetslivserfarenheter. 

 

De faktorer och arbetsvillkor som har kommit fram som positivt påverkande, är sådana 

som kan tyckas allmängiltiga för alla arbetstagare, oavsett anställningsform. Att arbeta 

på en ordnad arbetsplats, ha en bra relation till sina överordnade och arbetskamrater, är 

således inga banbrytande resultat. Vad som dock gör dessa resultat intressanta och 

viktiga att belysa, är att i resurskonsulternas ambulerande arbetssituation är det inte, på 

samma sätt som för en fast anställd, lika lätt att kontrollera och skapa de här självklara 

villkoren. En fast anställd har tid på sig att bygga relationer och påverka sin 

arbetssituation under anställningens gång, en resurskonsult kommer i motsats in och 

behöver på en begränsad tid, stundtals endast veckospann, försöka skapa sig en bra 

arbetssituation. Därför är motparterna, det vill säga företaget, cheferna och 

arbetskamraterna, mycket viktigare aktörer i den processen. Resultatets tema 

Information och struktur ger exempel på hur resurskonsulterna kommer in i en etablerad 

arbetsstruktur likt gäster och att de i de fall de får rätt information och en motiverad 

arbetsstruktur således får ett försprång eller en extra hjälp i att snabbt kunna skapa en 

bra och välfungerande arbetssituation. Även de olika positiva aspekterna av 

arbetsrelationerna visar att då motparterna går resurskonsulten till mötes, så förbättras 

deras arbetssituation avsevärt. I de fall detta tillmötesgående inte finns, har 

resurskonsulterna möjligen inte motivation att anstränga sig, då de ändå inte vet hur 

länge det varar. Hade detta varit på en ordinarie arbetsplats, hade motivationen troligen 

varit större att anstränga sig. 

 

Resultatet belyser vidare ett antal faktorer som, oberoende av uppdragets karaktär, tycks 

påverka resurskonsulternas psykosociala arbetsmiljö positivt. Dessa stöds i olika 

utsträckning av tidigare forskning. Samtliga resurskonsulter har uttryckt att det positiva 

med konsultyrket är att de får nya arbetserfarenheter som bygger på meriterna, vilket 

även Nyström (2004) beskriver är en positiv funktion av bemanningsbranschen och som 

kan leda till bättre rekryteringsmöjligheter. I resultatet i denna studie återfinns även 

beskrivningen av vetskapen om de naturliga riktlinjer som finns, samtidigt beskrivs 

även upplevelsen av att vara utbytbar, om än initialt. Detta tyder på en vetskap om det 

”naturliga utanförskap” som Bromander (2007) beskriver. Dock uttrycker 

resurskonsulterna de naturliga riktlinjerna, det vill säga olika arbetsuppgifter på grund 

av olika utbildning, som något positivt, en hjälp i arbetsstrukturen. Detta kan indikera 

att det finns en förståelse för branschen och således även för det ”naturliga 

utanförskapet”. Av olika anledningar beskriver vidare resurskonsulterna att de kan välja 

grad av engagemang: när det gäller det sociala kan de välja att stå utanför om de inte 

känner att de gynnar dem, och även uppgiftsmässigt kan de välja att begränsa sitt ansvar 

och inte ta del av det större sammanhanget. Denna möjlighet att inte behöva ta ansvar 

för organisatoriska problem beskrivs även av Bellaagh och Isaksson (1999).  

 

Enstaka exempel i studiens resultat tyder på att det sociala sammanhanget är snävt, ett 

exempel på detta är beskrivningen av att inte se sig ha arbetskamrater som konsult. 
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Detta beskriver Bellaagh och Isaksson (1999) som ett stort problem, genom att 

arbetssituationen för konsulter karaktäriseras av flyktiga kontakter på kundföretaget och 

utav endast en individ, konsultchefen, på bemanningsföretaget. Denna studies resultat 

karaktäriseras dock i större utsträckning av beskrivningen att det sociala sammanhanget 

inte upplevs komplicerat och att arbetskamrater och närmaste chefer står för ett socialt 

stöd på olika sätt. Samtidigt beskrivs det ändå som en nackdel att behöva skiljas från de 

etablerade kontakter som bildas och just bristen på kontinuerliga arbetsrelationer 

beskriver Bellaagh och Isaksson (1999) som ett tungt pris för den självständighet, till 

exempel med valmöjlighet av engagemang, som arbetsrollen annars innebär. Något som 

inte heller framkommer i denna studie är synen på det delade ledarskapet som något 

påfrestande, vilket Birgersdotter, Schmidt och Karlsson (2003) beskriver. De flesta av 

resurskonsulterna beskrev att det var positivt att kunna höra av sig till olika chefer i 

olika frågor. Beskrivningen i denna studies resultat att större frågor tas upp med 

konsultchefen medan aktuella frågeställningar och problem på arbetsplatsen hellre tas 

upp direkt med den närmaste chefen på kundföretaget är dock en norm som Bromander 

(2007) även beskriver. Det mest positiva skildras vidare i denna studie vara att kunna 

vända sig till den närmaste chefen i så många frågor som möjligt då denne är på plats, 

vilket även styrks av studier gjorda av Nyström (2004). Likaså feedback och känslan av 

att vara behövd beskrivs viktigt i denna studies resultat vilket också stämmer överens 

med Bellaagh och Isakssons (1999) beskrivning av behovet av uppskattning från 

kundföretaget även om organiserad återkoppling kan vara svår att få. 

 

Slutligen beskrivs i denna studie dels en upplevelse av att ha ögonen på sig och dels en 

vetskap om risken att få lämna uppdraget om minsta fel görs. Detta faktum styrks i 

Åbergs rapport (2008) där det beskrivs att resurskonsulternas situation präglas av en 

utvärdering både från kundföretag och bemanningsföretaget och Bromander (2007) 

liknar uppdragen på detta sätt vid en lång provanställning. Dock karaktäriseras även 

beskrivningen i denna studie av att den utvärderande påfrestningen snarare är initial i 

uppdraget och att den känslan bland annat lindras genom bra arbetsrelationer och 

förfluten tid på uppdraget. Sammanfattningsvis ses att aspekter från alla de tre typerna 

av temana i denna studie har återfunnits i tidigare studier, det kan således indikera att 

det finns en övergipande samstämmighet trots att vissa specifika tendenser inte stöds. 

 

Genomförande och validitet  

I diskussionen kring studiens validitet bör en problematisering av förankringen i data 

göras (Langemar, 2008), det vill säga huruvida för långtgående slutsatser av data har 

dragits i resultatet. I försöket att i ett första steg följa vad materialet gav för positiva 

faktorer och samtidigt balansera avgränsningen mellan tendenser och enstaka exempel 

har flera olika aspekter tagits med och sammanfogats via gemensamma nämnare till 

större teman. På så sätt undviks för små teman, samtidigt som variationen bibehålls. Till 

exempel ingår flera aspekter under temat Information och struktur, både hanteringen av 

information och strukturen på arbetsuppgifter inkluderas då den gemensamma 

nämnaren är att det berör kundföretagets organisering. Det har dock även i vissa fall 

varit befogat att ta enstaka upplevelser som exempel för att poängtera att motsatser till 

tendenser finns. För att vidare diskutera det andra skedet i analysen, där teorier har 

applicerats på temana och dess innehåll, har möjliga slutsatser som går utanför 
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respektive teoris förklaringsmodell förlagts till diskussionen för att inte riskera att dra 

för långtgående slutsatser av materialet. Den teoretiska analysen har vidare friställts i en 

egen del av resultatet för att öka möjligheten för läsaren att följa analysen och ta 

ställning till dess relevans vilket således kan ses öka validiteten. 

 

En annan central diskussion rör teoriernas passform. Det teoretiska ramverket har valts 

genom teoriernas dels helhetsbeskrivande översikter över vad som kan påverka 

arbetssituationen men även genom att de specifikt rör olika karaktäristiska villkor i 

resurskonsulternas arbetssituation. Det är värt att diskutera den problematik som kan ses 

uppstå genom att både Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll modell samt Warrs 

(1987) vitaminmodell utgår från fasta anställningsförhållanden. Detta är något som 

ibland försvårar analysen av vad som påverkar resurskonsulterna specifikt. Ett exempel 

är att kontroll i krav-kontroll teorin karaktäriseras av att individen får vara med och 

bestämma om arbetsupplägg. Resurskonsulternas arbetssituation karaktäriseras snarare 

av motsatsen, vilket även resultatet i viss mån pekar på genom beskrivningen av att 

resurskonsulterna uppskattar att ”göra som de blir tillsagda”. Vad som dock gör 

användandet av denna teori relevant är att den belyser kontrasten i att vara fast anställd 

och inhyrd. Till exempel framkommer att inhyrda har andra sätt att skapa sig kontroll på 

än vad fast anställda kan tänkas göra. 

 

En likartad problematik återfinns med vitaminmodellen (Warr, 1987). Även denna 

modell tar utgångspunkt i fasta anställningar och är indelad i tre faser där faktorerna 

beroende på karaktär påverkar olika efter en tid i den tredje fasen. Vad som dock 

karaktäriserar resurskonsulternas uppdrag är att varaktigheten sällan är speciellt långt. 

Det som gör teorin tillämpbar på resurskonsulternas arbetssituation är dock att teorin är 

individbaserad, det vill säga att faktorerna och tidsfaserna inte påverkar efter ett bestämt 

schema. Detta gör det möjligt att utifrån resurskonsulternas kortare tidsperspektiv se 

vilka faktorer som kan anses viktiga att fokusera på mer än andra. Det kan till exempel 

ses av större vikt att få hjälp till tydlighet i omgivningen, möjlighet till interaktion samt 

möjlighet att använda sin kompetens för att främja en positiv psykosocial arbetsmiljö, 

snarare än att inviga dem i större gemensamma mål, då det senare beskrivs kunna vara 

oviktigt i längden. 

 

Vad som dock inte tas inte upp i någon av de två tidigare modellerna är hur 

arbetsrelationerna i fråga om maktpositioner och förtroendeaspekter kan komma att 

påverka den anställdes upplevelse. Employment Strain Model (Clarke, Lewchuk, de 

Wolff, King, 2007) är därför en viktig komponent i den teoretiska analysen då teorin just 

sätter anställningsrelationen i fokus med anställningspåfrestningen som den beroende 

variabeln. Då stora delar av resultatet handlar om relationsmässiga faktorer, visar 

modellen att dessa i högsta grad är viktiga för resurskonsulternas psykosociala 

arbetsmiljö. Det är inte i första hand uppgiften som tynger, utan osäkerheten om fortsatt 

anställning. Arbetsrelationernas karaktärer är därför av stor vikt i hanteringen av denna 

osäkerhet vilket kommer fram genom teorin. 

 

Vad gäller generaliserbarhet bör det diskuteras hur väl en fördjupad förståelse har nåtts 

om det fenomen som studerats. Trots det ringa antalet intervjupersoner är det relevant 
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att diskutera den teoretiska generaliserbarheten genom att se huruvida urvalet täcker de 

kvaliteter som bör finnas med för ett uttömmande resultat (Langemar, 2008). En 

problematik uppstår alltid då det inte finns möjlighet att till fullo styra över 

urvalsprocessen, då det i användningen av en kontaktperson inte går att kontrollera hur 

väl urvalet blir gjort riskerar det att bli färgat av kontaktpersonens tillvägagångssätt. 

Dock har avseendet med tydliga urvalskriterier och instruktioner varit att möjliggöra ett 

så bra urval som möjligt. Då resurskonsulterna i denna studie sedan primärt är 

timanställda initialt, för att sedan gå över i en fast anställning på bemanningsföretaget, 

kan det således ses som att de endast är tillfälligt timanställda. Bedömningen är dock att 

intervjupersonerna, eftersom de vid tillfället för intervjun inte var garanterade den 

framtida fasta anställningen, ändå hade god möjlighet att beskriva arbetssituationen som 

timanställd resurskonsult. 

 

Slutligen vad gäller frågan om min egen förförståelse och påverkan på genomförandet 

av denna är det huvudsakligen en eventuell påverkan av en utförd pilotstudie på 

området som bör belysas. Förutom den kunskap som förvärvades genom inläsningen på 

området inför pilotstudiens genomförande, gav huvudresultaten i studien även en viss 

förståelse för olika tendenser inom området. Resultatet gav indikationer om en negativ 

påverkan av den ovisshet som präglar arbetssituationen, samt en positiv påverkan av 

relationen till arbetskamrater, tydlighet i ledarskapet och ett positivt förhållningssätt till 

arbetet. En tendens som även diskuterades i pilotsatsen var att graden av kontroll över 

arbetssituationen varierade och trivseln med den. Denna förförståelse har inte använts 

som teser i föreliggande studie, men har använts bland annat i intervjuguiden, då 

tendenserna stämmer överens med gängse teorier och tidigare forskning på området. 

Således kan förförståelsen ses ha kompletterat förståelsen för området, men inte 

påverkat denna studie i någon riktning. 

 

Avslutande diskussion 

I inledningen ger bakgrund och tidigare forskning en komplex bild av arbetsmiljön för 

de som arbetar i bemanningsbranschen. Även de presenterade teorierna om vad som kan 

påverka individens psykosociala arbetsmiljö består av komplexa strukturer med många 

påverkande faktorer. Vad denna studie i relation till detta visar är att resurskonsulternas 

psykosociala arbetsmiljö är komplex och påverkas av såväl arbetsupplägg som 

arbetsrelationer. Vad som vidare utgör två viktiga bidrag med denna studie är dels 

fokuset på de positiva påverkande faktorerna, vilket utgör en behövlig nyansering mot 

tidigare forsknings annars negativt präglade beskrivningar. Samt dels att 

resurskonsulternas arbetsupplevelser, när de ställs i ljuset av etablerade teorier, i viss 

mån präglas av andra strukturer än för de som är fast anställda. Dessa två slutsatser är 

viktiga att belysa och kan ses utgöra studiens centrala bidrag till kunskapsområdet. 

Förhoppningen är att resultaten av denna studie kan vara användbara för fortsatt 

forskning om hur bemanningsbranschen kan utvecklas för att göra den psykosociala 

arbetsmiljön bättre och därmed verka för att branschen blir en mer hälsosam del av 

arbetsmarknaden, också för de individer som jobbar där. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Forskningsetiska principer 
-Informationskravet 

 Examensarbete för personalvetarprogrammet  

 Jag kommer intervjua sex stycken konsulter och ska undersöka vad som påverkar er psykosociala arbetsmiljö 

 positivt 

 Det är helt frivilligt för dig att ställa upp och du får avsluta när du vill 

 Jag kommer ta upp områden som rör din arbetsroll, motivation och sociala relationer på arbetsplatsen samt 

 ledarskapet och personalpolicys på kundföretaget 

-Samtycke från deltagaren 

-Konfidentialitetskravet 

 Tystnadsplikt 

 Bara jag som kommer behandla materialet och ingen information kommer kunna härledas till dig, det är helt 

 konfidentiellt. 

-Nyttjandekravet 

 Det är bara jag som kommer använda materialet och det kommer användas till min C-uppsats.  

 

Vill du läsa resultatet innan publicering? 

Vill du ha en kopia av den slutgiltiga rapporten? Skriv mailadress här: 

 

Inledande frågor - informanten 

Berätta lite om dig själv! 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat som konsult? 

Vad är din anställningsform? Hur länge tror du att du får stanna på det här uppdraget? 

Vad gjorde du innan? 

Hur kom det sig att du blev konsult? 

Ålder? 

Arbetskrav 

Hur ser dina praktiska arbetsuppgifter ut? 

Vad har du ansvar över? Hur upplever du det ansvaret? 

Hur ser dina arbetstider ut? Vad tycker du om dem? 

 

Beskriv hur det är att vara inhyrd på kundföretaget. 

Vad finns det för utmaningar på ditt jobb? (socialt, arbetsuppgiftsmässigt) Hur hanterar du dem? 

Vad finns det för fördelar med ditt jobb? 

 



 

 

 

Med vilka arbetar du närmast? Fast personal eller inhyrd personal? Hur upplever du detta? 

Vad är det bästa med ditt arbete? 

Rollen som konsult 

Vad förväntas av dig som inhyrd konsult på kundföretaget? 

Upplever du att du har kontroll över det som förväntas av dig? På vilket sätt? 

Finns det olika riktlinjer för fast och inhyrd personal, för vad ni ska göra? Hur upplever du detta? 

 

Känner du att faktum att du inte är fast anställd, påverkar dina relationer till arbetskamrater och 

chefer? På vilket sätt?/Varför inte? 

Upplever du att arbetsformen som konsult påverkar din trivsel och arbetstrygghet? På vilket sätt?/ 

Varför inte? Vad tror du kan förbättra din känsla? 

Vilket företag känner du att du tillhör? På vilket sätt? 

 

Vad motiverar dig till att vara konsult?  

Vad motiverar dig till att göra ett bra jobb här? (på kundföretaget)Vad skulle öka din motivation? 

Känner du att ditt jobb är meningsfullt? På vilket sätt? 

Vilket företag upplever du att du vill prestera för? (för vem vill du visa att du är duktig) 

Vilket företag känner du att du tillhör? Varför det? 

 

Känner du att du har kontroll över ditt arbetsliv? På vilket sätt? Hur påverkar det dig? 

Känner att du få vara med och påverka din arbetssituation? 

Skulle du hellre ha fast anställning? Varför då? 

 

Psykosociala arbetsvillkor 

Hur upplever du att arbetsklimatet (stämningen) är här på företaget? 

Vad finns det för attityder kring inhyrd personal? 

På vilket sätt känner du att du har inflytande på arbetsplatsen? Hur påverkar det dig? 

På vilket sätt känner du dig engagerad i vad som händer på arbetsplatsen?  

 

Vad gör att du arbetar bättre? Påverkar kundföretaget detta? 

Vad gör att du känner dig trygg på jobbet? 



 

 

 

 

Hur trivs du socialt? 

Vilken grupp identifierar du dig med på företaget? Fast eller inhyrda? Påverkar det dig? 

Hur upplever du att det är att ha tillfälliga arbetskamrater? 

Vad är viktigast för att du ska trivas med dina arbetskamrater? 

Får ni några konkreta riktlinjer kring sociala arrangemang? Hur ser de ut? Hur upplever du dem? 

 

Vem vänder du dig till för stöd när det kommer till stress/arbetsbelastning/ privata problem? 

Finns det någon särbehandling av inhyrd personal? 

 

Kundföretaget 

Har företaget någon uttalad personalpolicy som du vet om? Är det något som påverkar dig? /  

Vad har ni fått för riktlinjer för hur ni ska arbeta? Hur upplever du dem? 

 

Fick du någon introduktion eller välkomnande när du kom? Hur såg den ut? 

Får ni någon information om hur det går för företaget? Hur påverkar det dig? Skulle du vilja ha det? 

Vad gör kundföretaget för att du ska trivas? Vad skulle kunna göras bättre för att du ska trivas? 

 

Hur skulle du beskriva ledarskapet här på företaget? (vem du ska vända dig till, vem som leder 

vem) 

På vilket sätt tycker du dina chefer kan påverka så att du trivs på jobbet? 

Hur upplever du det delade ledarskapet? (mellan kundföretaget och bemanningsföretaget) 

 

På vilket sätt tycker du cheferna på företaget engagerar sig i din sociala trivsel? 

På vilket sätt upplever du att cheferna på företaget motiverar dig? 

Hur tycker du kontakten är mellan bemanningsföretaget och kundföretaget? 

  

Får du någon feedback eller återkoppling på det du gör och hur det går för dig? Hur ser den ut? Hur 

påverkar det dig? 

 

Hur ser din framtidsplanering ut? 



 

 

 

Känner du dig trygg inför framtiden? Vad gör att du känner så? 

Vad är det bästa med att vara konsult? Varför är det bäst? 

Vad är det sämsta med att vara konsult? Vad skulle kunna göra detta bättre? Upplever du att 

kundföretaget kan påverka detta? 

  

Har du något ytterligare som du skulle vilja tillägga kring din trivsel på företaget?  

Om det skulle vara något jag behöver komplettera, kan jag höra av mig till dig igen? 

 

 

 

Tack för all din information! 



 

 

 

Bilaga 2 

 

 

Samtyckesavtal 

 

 

Jag vill med denna studie undersöka vilka faktorer som påverkar resurskonsulters psykosociala 

arbetsmiljö positivt. För detta kommer jag att intervjua ett antal konsulter om deras arbetsmiljö ute 

på deras respektive uppdrag. Mitt intresse av att göra en sådan här studie kommer från att jag är 

intresserad av vad som påverkar och vem som ansvarar för konsulters psykiska hälsa och trivsel, till 

skillnad från den annars rätt ansvarsreglerade fysiska arbetsmiljön. 

 

Jag vill träffa dig i egenskap av konsult i bemanningsbranschen. Din roll som informant blir att 

svara på frågor som berör ämnet. Intervjun beräknas ta ca. 45 minuter att genomföra. Du väljer själv 

hur mycket du vill svara på varje fråga och du får avbryta när du vill. Materialet kommer att 

användas i min C-uppsats som grund för resultatet. Uppsatsen kommer att vara en offentlig 

handling. Det inspelade materialet kommer endast att finnas förvarat hos mig som författare och det 

kommer att raderas efter genererat resultat. Alla uppgifter om och information från dig som 

informant kommer hanteras helt konfidentiellt i uppsatsen. 

 

 

 

 

Jag har läst igenom och förstått ovanstående text och samtycker härmed. 

 

 

 

Underskrift__________________________________Datum_____________ 

 

 

 

Namnförtydligande______________________________________________

 

 

 


