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No-man's-land?
A study on employees’ understanding about their 
belonging and role in a temporary work agency

Summary
The purpose with this study is to give a view of how employees understand their 
belonging and role in a temporary work agency and its clients. This study describes the 
employees´ relation towards the temporary work agency and the client. The study should 
be interesting for temporary work agencies and those who have considered of working in 
the temporary work agency business. 

The agency in this study is Manpower AB and has existed in Skövde for five years and 
has appreciated 200 employees. The company offers fast, worth its prizes and flexible 
employment agency solutions no matter if it affects a few persons or more complicated 
solutions. You can find specialists and generalists within the most fields, for example 
administration, sales, market, telemarketing, technology, and logistics. Accept for 
satisfied clients Manpower AB has an ambition of satisfied employees. 

Working as temporary hired employee has consequences for the situation at the place of 
work. The temporary hired employees’ presence is expressed, or implied temporary, and 
furthermore they have other legal status. These employees aren’t included in the 
“common” social contexts at the work, which is a risk to lead them to isolation. The 
question is if the employees feel their belonging to the temporary work agency or to the 
clients, or if their belonging is in no-man’s-land. So the discussion in this study is;

How do employees from a temporary work agency understand their belonging and 
role when they are temporary hired out to a client, and what influence their 
understanding?

A concept that manages the relation employee to boss/employer and to the rest of the 
work has during the last years grown and got the name employeeship. This concept has 
various forms and consists of four stones, which describes how employeeship is practiced 
within various parts in the Swedish working life. The study looks at all sides of the 
question but mostly from this employeeship that gives an explanation of what influence 
the employees´ understanding of their belonging and role. The theory that goes by the 
hand with the study’s discussion belonging, is identity. There is an ongoing interaction 
between identities and roles, therefore are these theories shown in the theoretical frame of 
reference. 

This study shows that the view of the respondents´ understandings is a consequence of in 
what extent the employeeships’ stones occurs in the temporary work agency and in its 
clients. The majority of the respondents think that they have the same roles as the client’s 
employees. As the role has an influence of a person’s identity, the respondents’ role 
influence their understanding of their belonging, which for the mostly full-time 
employees is to the clients. A couple of respondents have, through this study, more or 
less shown that their belonging is in no-man’s-land. This situation doesn’t however need 
to be seen a something bad because the respondents are satisfied with their employment 
as temporary hired thorough Manpower AB.        
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur uthyrda medarbetare uppfattar sin 
tillhörighet och roll på ett personaluthyrningsföretag och dess kundföretag. Denna studie 
skildrar medarbetarnas relation gentemot både personaluthyrningsföretaget och kund-
företaget. Studien bör vara intressant för personaluthyrningsföretag och de som har 
funderingar på att arbeta inom personaluthyrningsbranschen. 

Undersökningsföretaget för studien är personaluthyrningsföretaget Manpower AB som 
har funnits i Skövde i fem år och har idag cirka 200 anställda. Företaget erbjuder snabba, 
prisvärda och flexibla bemanningslösningar oavsett om det gäller ett fåtal personer eller 
mer komplicerade lösningar. Här finns specialister och generalister inom de allra flesta 
områden, exempelvis administration, sälj, marknad, telemarketing, teknik och logistik.
Förutom nöjda kundföretag strävar Manpower AB efter att ha nöjda medarbetare.

Att arbeta som uthyrd medarbetare får konsekvenser för situationen på arbetsplatsen. De 
uthyrda medarbetarnas närvaro är uttalat, eller underförstått tillfälligt, och de har 
dessutom en annan legal status än kundföretagets personal. Dessa medarbetare ingår inte 
självklart i de ”vanliga” sociala sammanhangen på arbetsplatsen, vilket riskerar att leda 
till utanförskap. Frågan är om medarbetarna känner sin tillhörighet till personal-
uthyrningsföretaget eller till kundföretagen, eller om deras tillhörighet är i 
ingenmansland.  Utifrån detta har en problemformulering tagits fram för studien;

Hur uppfattar medarbetare på ett personaluthyrningsföretag sin tillhörighet och 
roll när de är uthyrda till ett kundföretag, samt vad är det som påverkar deras 
uppfattning?

Ett begrepp som hanterar relationen medarbetare till chef/arbetsgivare och till det övriga 
arbetet har under senare år vuxit fram och fått namnet medarbetarskap. Detta begrepp har 
olika former och består av fyra hörnstenar, vilka beskriver hur medarbetarskap bedrivs 
inom olika delar av svenskt arbetsliv. Studien belyser problemet främst utifrån just 
medarbetarskap som ger en förklaring till vad som påverkar medarbetarnas uppfattning 
om sin tillhörighet och roll. Den teori som går hand i hand med studiens problemområde 
tillhörighet, är identitet. Det sker samtidigt en pågående interaktion mellan identitet och 
roller, därför belyses dessa teorier i den teoretiska referensramen. 

Som ni läsare har uppmärksammat i sammanfattningen är några ord kursiva, vilka är 
studiens nyckelord. Dessa återkommer löpande i studien. 

Denna studie visar att bilden av respondenternas uppfattning är en följd av i vilken grad 
medarbetarskapets hörnstenar förekommer i personaluthyrningsföretaget och i dess kund-
företag. Majoriteten av respondenterna menar att de har samma roll som kundföretagens 
personal. Då rollen har en påverkan på individens identitet, påverkar respondenternas roll 
synen på sin tillhörighet, som hos de heltidsanställda överlag är till kundföretaget. Ett par 
respondenter har, genom studien, även mer eller mindre visat sig tillhöra ingenmansland. 
Detta läge behöver dock inte vara negativt, då respondenterna trivs med sin tillvaro som 
uthyrda medarbetare genom Manpower AB. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras vad denna akademiska studie innehåller. Studien
börjar med en problembakgrund som visar hur vi gått tillväga för att nå problem-
formulering och syfte. Examensarbetet är Ekonomprogrammets, på Högskolan i Skövde, 
avslutande moment och omfattar tjugo högskolepoäng. Ämnet till denna studie har valts 
för att få en helhetsbild utifrån en sammanvävning av teori och praktik. Studiens under-
sökningsföretag är bemanningsföretaget Manpower AB, där vi valt att avgränsa oss på 
deras uthyrningsverksamhet. 

1.1 Problembakgrund
Personaluthyrningsbranschen utgör idag en viktig funktion i den svenska samhälls-
ekonomin.1 En central fråga är varför det finns en marknad för personaluthyrnings-
företag. Det finns vissa argument om varför somliga företag hyr personal istället för att 
själva anställa. En första förklaring är att personaluthyrningsföretagen kombinerar 
deltids- och delårsarbeten till fasta heltidsarbeten. Många företag behöver hjälp med vissa 
arbetsuppgifter ett par timmar i veckan eller på heltid under några veckor. Flertalet 
människor vill arbeta mer än så och i princip skulle de själva kunna kombinera ihop 
deltids- och delårsanställningar till en heltidsanställning. Detta kräver tid och vissa sido-
förmåner, som till exempel försäkringar som förutsätter att arbetsgivare ger en minsta 
veckoarbetstid. Personaluthyrningsföretaget står för kombinationen av olika deltids-
arbeten som kan leda till heltidsarbeten.2

Det är även kostsamt att anställa och rekrytera personal, bland annat kostnader för 
annonsering, urval och utbildning. Fördelen för det hyrande företaget är att det ofta tar 
kortare tid att få tag i en person med rätt kompetens via ett personaluthyrningsföretag, än 
via egen rekrytering. En annan viktig förklaring bygger på att lagar och avtal gör det 
kostsamt för företagen att avveckla personal vid olika typer av förändringar. Personalut-
hyrningsföretag kan å andra sidan hyra ut medarbetare till ett annat företag, om ett 
företag inte längre vill hyra medarbetaren.3

Det första argumentet är ett skäl för att personaluthyrningsbranschen kan bidra till en 
bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Individer kan föredra anställning i ett 
personaluthyrningsföretag framför andra anställningar där det ger mer flexibilitet, genom 
att få möjlighet att prova olika arbeten och i vissa fall få högre lön för samma typ av 
arbete.4 Att vara anställd inom ett personaluthyrningsföretag kan också på relativt kort tid 
göra det möjligt att skaffa sig erfarenhet från olika typer av arbetsuppgifter, arbetsplatser 
och branscher. Den uthyrde får dessutom värdefulla kontakter och ett bredare nätverk, 
som kan vara gynnsamt för den fortsatta karriären.5

                                                
1 Kartläggning av bemanningsbranschen
2 Rapport 2004:15, IFAU
3 Rapport 2004:15, IFAU
4 Rapport 2004:15, IFAU
5 Håkansson (2001)
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I ett personaluthyrningsföretags rekryteringsprocess finns två bedömningar som måste 
göras: (1) Vill vi ha dem? Finns det förutsättningar att matcha ut dem på uppdrag och 
tror vi att de klarar sig ute hos kundföretaget? (2) Vill de ha oss? Är de tveksamma att 
arbeta som uthyrd och ger de intrycket av att vår verksamhet inte riktigt är vad de tänkt 
sig?6 Att arbeta som uthyrd får konsekvenser för situationen på arbetsplatsen, vilket visas 
i den andra bedömningen. De uthyrda medarbetarnas närvaro är uttalat, eller underförstått 
tillfälligt, och de har dessutom en annan legal status än kundföretagets personal. Dessa 
medarbetare ingår inte självklart i de ”vanliga” sociala sammanhangen på arbetsplatsen, 
vilket riskerar att leda till utanförskap. Dessutom kan den dubbla rollen, att vara anställd 
på personaluthyrningsföretaget och dels ingå i kundföretaget, leda till lojalitetskonflikter 
då den uthyrda kan uppfatta sig ha två chefer.7 Frågan är om medarbetarna känner sin 
tillhörighet till personaluthyrningsföretaget eller till kundföretagen, eller om deras 
tillhörighet är i ingenmansland. Se följande illustration.

?                         ?
Ingenmansland

Fig. 1 Egen tolkning: Var känner medarbetarna sin tillhörighet?

Med denna bakgrund har vi valt att utgå från följande problemformulering.

1.2 Problemformulering 
Hur uppfattar medarbetare på ett personaluthyrningsföretag sin tillhörighet och roll när 
de är uthyrda till ett kundföretag, samt vad är det som påverkar deras uppfattning?

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur uthyrda medarbetare uppfattar sin 
tillhörighet och roll på ett personaluthyrningsföretag och dess kundföretag. Vi kommer 
att belysa detta mestadels utifrån medarbetarskap, men även utifrån identitet och roller. 
Denna studie ska skildra medarbetarnas relation gentemot både personaluthyrnings-
företaget och kundföretaget.

Studien bör vara intressant för personaluthyrningsföretag och de som har funderingar på 
att arbeta inom personaluthyrningsbranschen. 

                                                
6 Walter (2005)
7 Walter (2005)

Medarbetare Personaluthyrnings-
företagKundföretag
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1.4 Studiens disposition
Här följer en kort översikt av studien.

Kapitel 2 Metod
Kapitlet har för avsikt att klargöra det tillvägagångssätt som har legat till 
grund för studien samt att belysa styrkor och svagheter med den valda 
metoden.

Kapitel 3 Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen introducerar de teorier som anknyts till 
studiens ämnesområde där läsaren ges en grund inför analysdelen.

Kapitel 4 Empiri
Här presenteras den information som samlats in genom intervjuer från vårt 
valda personaluthyrningsföretag, Manpower AB i Skövde. 

Kapitel 5 Analys
I analyskapitlet kopplar vi samman den teoretiska referensramen med 
insamlad empirisk data. 

Kapitel 6 Slutsats
Till sist knyts studien samman och vi presenterar vår slutsats genom att 
besvara problemformuleringen och uppnå syftet. 
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2 Metod 
Här framställer vi olika metodiska tillvägagångssätt och vilka val vi gjort för att 
genomföra studien, samt reflektera över metodens för- och nackdelar. Detta för att ni 
som läsare skall få en djupare förståelse för vår studie och dess syfte. Vi avslutar kapitlet 
med en diskussion kring studiens källkritik, reliabilitet och validitet.

2.1 Undersökningsmetoder
För att samla in information används olika metoder, vilka skiljer sig åt. De vanligaste 
tillvägagångssätten är kvantitativ och kvalitativ metod.8

2.1.1 Kvantitativ metod
Vid kvantitativa metoder samlar forskaren systematiskt in kvantifierbara empiriska data 
och sammanfattar dessa i statistisk form. Utfallet analyseras sedan med utgångspunkt i 
testbara hypoteser. Kvantitativa metoder är formaliserade där varje steg i processen är väl 
preciserat. Det förutsätts inte att forskaren själv deltar i det som studeras, vilket är en 
fördel av objektivitetsskäl.9 Värdet av att hålla en viss distans mellan forskare och 
undersökningsobjekt betonas och forskaren ska vara den som utifrån, så objektivt som 
möjligt, observerar vad som sker.10 Här är utgångspunkten representativa urval i en grupp 
där dessa undersöks genom olika former av mätinstrument som fångar samband, 
fördelning och variation i det som undersöks.11

2.1.2 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod är idag väl etablerat inom samhällsvetenskapliga discipliner och är ett 
samlingsbegrepp för olika arbetssätt, där forskaren själv befinner sig i den verksamhet 
som ska analyseras. Här sker datainsamling och analys samtidigt och dessa har ett 
ömsesidigt samspel med varandra. Forskaren försöker utforska aktuella människors 
handlingar och vad dessa handlingar innebär.12 Det gäller att forskaren så korrekt som 
möjligt återger och tolkar det som respondenterna berättar. Dessutom ska forskaren ge en 
riktig beskrivning av vad han eller hon själv upplevt och observerat.13 Genom kvalitativa 
metoder skapas en helhetsbild över det som undersöks och har en benägenhet att omfatta 
en mindre population än vid kvantitativa metoder.14

2.1.3 Val av undersökningsmetod
Utifrån vårt problem och syfte, det vill säga hur medarbetare på ett personaluthyrnings-
företag uppfattar sin tillhörighet och roll när de är uthyrda till ett kundföretag, samt vad 
det är som påverkar deras uppfattning, föll valet på en kvalitativ studie. Detta eftersom 
den ger en djupgående information om medarbetarna inom personaluthyrningsföretag.

                                                
8 Bell (1995)
9 Nationalencyklopedin.se
10 Carlsson (1991)
11 Nationalencyklopedin.se
12 Nationalencyklopedin.se
13 Carlsson (1991)
14 Nationalencyklopedin.se
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Den kvalitativa metoden var den som passade bäst till vår studie då vi gav en bild av 
medarbetarnas upplevelser om att arbeta inom ett personaluthyrningsföretag. Vi belyste 
detta främst utifrån medarbetarskap som gav en förklaring till vad som påverkade 
medarbetarnas uppfattning om sin tillhörighet och roll. Den teori som går hand i hand 
med studiens problemområde tillhörighet, är identitet. Det sker samtidigt en pågående 
interaktion mellan identitet och roller, därför belystes dessa teorier i den teoretiska 
referensramen. 

Eftersom vi var ute efter medarbetarnas upplevelser valde vi intervjuer som 
datainsamlingsmetod, där respondenterna diskuterade fritt utifrån sina egna åsikter. Totalt 
genomfördes fem intervjuer med personaluthyrningsföretagets medarbetare. Detta är en 
mindre population, vilket är karaktäristiskt för just kvalitativa metoder. Vi var noggranna 
med att inte ge några ledande frågor och vi använde heller inga svarsalternativ. Direkt 
efter att våra intervjuer var genomförda sammanställdes vårt insamlade material, detta för 
att få en så korrekt beskrivning av respondenternas upplevelser som möjligt. Parallellt 
med denna sammanställning genomförde vi även vår analys.  På så sätt följde vi den 
kvalitativa metoden, där datainsamling och analys har ett ömsesidigt samspel med 
varandra.15

En kvantitativ metod i form av en surveyundersökning med enkäter hade dock varit ett 
bra komplement till våra intervjuer, som tar upp fler medarbetare och deras syn på sin 
tillhörighet och roll när de är uthyrda till ett kundföretag. Vi ansåg dock att tiden inte 
räckte till för en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Dessutom var vårt syfte 
att bara visa en bild av hur uthyrda medarbetare uppfattar sin tillhörighet och roll på ett 
personaluthyrningsföretag och dess kundföretag, därför passar en kvalitativ metod bättre 
för vår studie.

2.2 Undersökningsdesign och urval
Det finns olika typer av undersökningsdesigner som forskare kan använda. Den typ av 
design som används styrs av vilken undersökning det är fråga om och vilken typ av data 
eller information som behövs.16

2.2.1 Val av undersökningsdesign
Vårt val av undersökningsdesign föll på fallstudier, eftersom dessa studier gör det möjligt 
att utförligt beskriva en viss aspekt av ett problem under en begränsad tid17. Vi ville gå in 
på djupet för att beskriva vad som följer av arbetet som uthyrd medarbetare. Vid val av 
fallstudier används i allmänhet intervjuer och observationer som metoder, men det 
utesluts inga tillvägagångssätt utan forskaren väljer de insamlingsmetoder som passar 
bäst.18 Vi genomförde intervjuer med valda respondenter där vi fick en bild av hur de 
upplevde sin tillhörighet och roll när de är uthyrda på ett kundföretag. 

                                                
15 Nationalencyklopedin.se
16 Bell (1995)
17 Bell (1995)
18 Bell (1995)
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Som tidigare nämnts, vid val av undersökningsmetod, hade en kvantitativ metod i form 
av en surveyundersökning varit ett bra underlag för vår fallstudie. I surveyundersökningar 
skaffar forskaren fram information som kan analyseras för att få fram mönster och för att 
kunna göra jämförelser. Här sker ett representativt urval av individer ur hela populationen 
och utifrån detta urval presenteras sedan resultatet för populationen i sin helhet.19

Studiens undersökningsföretag tilldelade oss en sammanställning över ett ”nöjd-
medarbetar-index” från fjolåret. Detta index var inte relevant för studiens problemområde 
samt att det kom oss tillhanda i ett sent stadie, vilket vi beslutade att inte presentera.  Vi 
valde dock att utforma mer djupgående intervjuer för att få en så tydlig bild som möjligt 
av medarbetarnas syn på deras tillhörighet och roll.

2.2.2 Urval 
Inledningsvis genomförde vi en pilotintervju med en student som arbetar extra på 
personaluthyrningsföretaget för att finslipa våra frågor. Därefter intervjuades fyra 
intervjupersoner som är anställda på vårt valda personaluthyrningsföretag och som varit 
uthyrda till olika kundföretag. Vi valde att intervjua följande respondenter; en kvinna och 
en man som arbetar på kollektivsidan, respektive en kvinna och en man från 
tjänstemannasidan. Detta gjordes för att sedan kunna analysera utifrån olika synvinklar. 

Frågorna vi fick svar på i pilotintervjun kände vi var användbara för analysen. Därför 
valde vi att ta med detta i empirin. Alla respondenter intervjuades enskilt, för att de inte 
skulle påverkas av varandras åsikter. Vi valde att ha alla respondenter anonyma och bara 
nämna deras befattning, då en av respondenterna hade invändningar mot att ha sitt namn i 
studien. Även vissa kundföretag som respondenterna är uthyrda till ville ha sina namn 
utelämnade, därför nämndes enbart vissa kundföretagsnamn i studien. 

Vi har även intervjuat kontorschefen på personaluthyrningsföretaget, för att få en tydlig 
företagsbeskrivning av studiens valda personaluthyrningsföretag.

2.3 Deduktion och induktion 
Deduktion innebär att teorier eller hypoteser prövas genom empirisk data. Induktion utgår 
ifrån empirisk data som ger underlag för teorier eller hypoteser.20 Det finns även en term 
som är besläktad med induktion och deduktion, vilket betecknas abduktion. Just 
abduktion är det som vi valt i vår studie. I denna term utgår forskaren från induktion och 
ställer upp hypoteser för att förklara fakta. Dessa hypoteser tolkas sedan deduktivt genom 
de nyutformade hypoteserna.21  

Vårt syfte var att ge en bild av medarbetarnas syn på sin tillhörighet och roll. Vi 
studerade hur verkligheten såg ut (induktion), och analyserade sedan vårt empiriskt 
insamlade material utifrån redan fastställda teorier (deduktion). Därav var abduktion, det 

                                                
19 Bell (1995)
20 Carlsson (1991)
21 Nationalencyklopedin.se
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vill säga en blandning mellan deduktion och induktion, det som användes. Detta för att vi 
ville få en tydligare bild av hur uthyrda medarbetare ser på sin tillhörighet och roll. 

2.4 Datainsamlingsmetod
Datainsamlingsmetod handlar om att få fram den information som behövs för att lösa 
uppgiften.22 Det finns olika tekniker att tillgå som kan användas var för sig eller i 
kombination med varandra.23

2.4.1 Val av datainsamlingsmetod
Det är inte alltid som informationen finns dokumenterad. I detta fall måste forskaren 
vända sig till personer som exempelvis är representanter för en organisation och genom-
föra intervjuer med dessa. Forskaren kan välja olika typer av tekniker för att samla in 
information, via telefonintervju eller besöksintervju. Dessa tekniker går dessutom att 
kombinera.24 Valet för vår studie föll på besöksintervjuer med det valda 
personaluthyrningsföretagets medarbetare. Syftet med våra intervjuer med de anställda 
var att skapa förtroende mellan oss intervjuare och respondenter, så att det medförde en 
allmän diskussion kring deras upplevelser av arbetssituationen. Detta blev möjligt genom 
att vi använde oss av just besöksintervjuer. För att följa vår kvalitativa metod där 
forskaren själv befinner sig i den verksamhet som ska analyseras25, genomfördes 
intervjuerna på det valda personaluthyrningsföretagets kontor, där respondenterna kände 
sig trygga. En intervju genomfördes dock på respondentens kundföretag, på grund av att 
det inte fanns någon möjlighet för respondenten att ta sig till personaluthyrnings-
företagets kontor. 

En fördel med att använda intervjuer som metod är att den är flexibel och intervjuaren 
kan följa upp idéer, utforska svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som inte går 
att göra i exempelvis en enkätundersökning.26 Vi höll kontinuerlig kontakt med 
personaluthyrningsföretaget och vissa respondenter genom telefon och e-mail. Detta för 
att komplettera intervjuerna.

Statistiska källor är en annan form av datainsamlingsmetod. Det finns både svenska och 
internationella statistikproduktioner som publicerar information om bland annat industri, 
utrikeshandel, nationalräkenskaper och arbetsmarknader i statistisk form.27 I studien 
användes statistiska källor i inledningen av den teoretiska referensramen för att ge en 
bakgrundsbild av personaluthyrningsbranschen. 
  
Utöver vår valda datainsamlingsmetod, fanns tanken med observationer. Observationer 
är en metod som kan ge information om individers och gruppers erfarenheter. Detta kan 
vara svårt att få fram genom andra tillvägagångssätt.28 Vi såg dock en risk med att 
                                                
22 Jensen Kjaer (1995)
23 Eriksson  & Wiedersheim-Paul (2001)
24 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
25 Nationalencyklopedin.se
26 Bell (1995)
27 Eriksson  & Wiedersheim-Paul (2001)
28 Bell (1995)
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observera respondenter då de kan känna sig stressade och övervakade och agera på ett 
sätt som de annars inte skulle ha gjort, därför valde vi att inte genomföra denna 
datainsamlingsmetod.

2.4.2 Intervjumall
Det viktiga i våra intervjuer med medarbetarna var att inte ställa ledande frågor, utan att 
få en öppen diskussion kring frågorna. Vår intervjumall bestod av både huvud- och 
följdfrågor för att inte förbise viktiga aspekter som kunde ligga som underlag för vår 
analys. För att få en så relevant intervjumall som möjligt genomförde vi en pilotintervju.
Intervjumallen återfinns i bilaga 1. 

För intervjun med kontorschefen användes kortare frågor för att få en diskussion kring 
hur personaluthyrningsföretaget fungerar. Detta insamlade material återfinns i företags-
beskrivningen i empirikapitlet. Under besöksintervjun använde vi oss av en mindre 
intervjumall för att få med det som var intressant om vårt valda personaluthyrnings-
företag. Denna mall valde vi dock att inte ta med i någon bilaga, då den inte var relevant 
för studiens problemformulering. 

2.5 Källkritik, reliabilitet och validitet  
Källkritik innebär att genom kritisk prövning fastställa om en källas innehåll är brukbart 
eller oanvändbart för den fråga forskaren söker svar på.29 För den som forskar är 
källkritik en urvalsmetod; forskaren bedömer det material som samlas in, rensar bort det 
som inte är bra och behåller det som är acceptabelt. Syftet med källkritik är även att 
bedöma hur tillförlitlig och giltig den framtagna informationen är.30 Att en metod har 
reliabilitet (tillförlitlighet), innebär att den ska ge samma resultat vid olika tillfällen under 
i övrigt lika omständigheter. Metodens validitet (giltighet) är ett mer komplicerat begrepp 
och visas i att den faktiskt mäter det den har som syfte att mäta.31

I vår studie har vi varit noggranna med att använda olika källor i den teoretiska 
referensramen för att få en så överensstämmande helhetsbild med verkligheten som 
möjligt. Vi har dessutom försökt att välja litteratur som i sig själva har många källor till 
sina teorier, detta för att försäkra oss om att författarna själva har varit källkritiska. De 
Internetkällor som används i denna studie är källor som vi anser bör vara tillförlitliga.   

Intervjuerna som genomfördes i vår studie utfördes av oss båda tillsammans där vi 
hjälptes åt att ställa frågor för att öka validiteten. Dessutom ställde vi samma frågor till 
alla respondenter och därav följde vi vår uppställda intervjumall som återfinns i bilaga 1. 
Det vi kom fram till genom våra intervjuer riskerade dock att få dålig reliabilitet, 
eftersom vi fick tillgång till respondenter genom ansvariga på kontoret i Skövde. Dessa 
respondenter kan ha valts ut för att ge en bra bild av personaluthyrningsföretaget. Denna 
risk ansåg vi ändå vara liten då vi under intervjuerna upptäckte att alla respondenter, 
utom en, hade en distans till sina personalansvariga. Detta begrepp kommer att förklaras i 

                                                
29 Nationalencyklopedin.se 
30 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001)
31 Bell (1995)
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företagsbeskrivningen i empirikapitlet. Genom att vi dessutom genomförde en 
pilotintervju gjorde det också till att validiteten ökade i studien. 

För att intervjuerna skulle ha reliabilitet spelades de också in för att vi då i efterhand 
kunna kunde gå tillbaka och tolka det insamlade materialet, det vill säga både fakta och 
tonläge. Inspelningen förvarades på ett säkert sätt och det var bara vi som tog del av 
materialet. När studien var färdigskriven raderades inspelningen. En brist i att använda 
inspelning är dock att det kan finnas en osäkerhet att låta sig bli inspelad. Innan 
intervjuerna genomfördes upplyste vi om inspelning, vilket respondenterna godkände. 
Vid sidan av inspelningen gjorde vi även stödanteckningar.
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3 Teoretisk referensram 
I teorikapitlet presenteras de teorier som är valda utifrån frågan i problemformuleringen. 
För att få en bild av hur medarbetarna upplever sin tillhörighet och roll och vad som 
påverkar detta har vi först valt att ta upp allmän information om personaluthyrning och 
tidigare teorier kring arbete som uthyrd medarbetare på personaluthyrningsföretag. 
Sedan går vi in djupare på identitet, roller och medarbetarskap. 

3.1 Allmänt om personaluthyrning
I den allmänna debatten framställs personaluthyrning som en ny företeelse på den 
svenska marknaden, men ur ett historiskt perspektiv är detta inte något nytt fenomen. 
Från 1935 års lagstiftning jämställdes personaluthyrning med privat arbetsförmedling, 
men som sedan blev förbjuden av olika anledningar. Genom ett speciellt tillstånd fanns 
vissa möjligheter att bedriva personaluthyrningsverksamhet, men dessa tillstånd var 
väldigt avgränsade vilket resulterade i att det bedrevs en mycket begränsad personal-
uthyrning endast i Stockholm och Göteborg före den 1 juli 1993. Vid denna tidpunkt 
stiftades en ny lag (”Lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft”) 
som innebar att privat arbetsförmedling och personaluthyrning återigen blev lagligt i 
Sverige.32 Denna lag reglerar framförallt relationen mellan personaluthyrningsföretag och 
uthyrda medarbetare, exempelvis förbjuder lagstiftningen att förmedlaren tar ut avgift av 
den anställde. Personal som är anställd av personaluthyrningsföretag omfattas dessutom 
av lagen om anställningsskydd (LAS; SFS 1982:80). Under personaluthyrningens historia 
har det förekommit konflikter, politiska tvister och diskussioner om fördelar, nackdelar 
och konsekvenser med personaluthyrning.33   

Företag i bemanningsbranschen arbetar med personaluthyrning, rekrytering, konsult-
tjänster och entreprenader. I Sverige finns det drygt 500 bemanningsföretag med fler än 
10 anställda. Totalt sett arbetar cirka 31 500 personer inom bemanningsbranschen, vilket 
motsvarar 0,7 % av Sveriges totala arbetskraft. I Norden ligger motsvarande värden något 
under och i EU är genomsnittet 1,5 %.  År 2004 var bemanningsbranschens totala 
omsättning drygt nio miljarder.34 Under år 2006 hade bemanningsbranschen i Sverige en 
omsättning på 14,5 miljarder kronor, vilket är en kraftig ökning sedan år 2004. Enligt Eva 
Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega, visas heller inga 
tecken på avmattning för år 2007. Tjänsteområdet uthyrning är den största delen då den 
står för 82 % av omsättningen. Rekrytering har spelat en allt viktigare roll de senaste åren 
och under år 2006 genomförde Bemanningsföretagens medlemmar cirka 11 000 enskilda 
rekryteringsuppdrag, vilket är en ökning med 62 % jämfört med år 2005.35

Personaluthyrningsföretagens huvudsakliga arbetsuppgift är att matcha ihop kunduppdrag 
med lämpliga medarbetare. Det finns olika metoder och tekniker som används för denna 
matchning.36 Det gäller att hitta rätt person för rätt uppdrag.37 Matchning bygger bland 

                                                
32 Walter (2005)
33 Walter (2005)
34 Kontorsfixarna.se
35 Almega.se
36 Walter (2005)
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annat på kundföretagets krav på specifik kompetens, men samtidigt på medarbetarens 
kvalifikationer och vilja att underordna sig särskilda uppdrag.38

3.2 Tidigare forskning
För medarbetaren får arbetet som uthyrd flera konsekvenser. För det första innebär det 
möjligheter att arbeta på skiftande arbetsplatser och med varierande arbetsuppgifter. 
Detta verkar då vara ett effektivt sätt för medarbetaren att på kort tid skaffa sig en bred 
erfarenhet från olika arbeten och branscher. Dessutom finns möjligheten att skapa 
kontakter och göra sitt nätverk bredare. Dessa nätverk och erfarenheter kan då ge fördelar 
och möjligheter till traditionella anställningar för medarbetaren.39 På arbetsmarknaden 
idag har människor en bättre position om de har en ”bred bakgrund”. Att byta arbete och 
få bredare kunskap om olika branscher ses numer som ett tecken på initiativförmåga, 
ambition och flexibilitet. Täta byten av arbetsplatser orsakade av uppsägning eller brist 
på uthållighet ses dock inte som en tillgång.40 Däremot, och i motsats till vad som ibland 
framförts, är det tveksamt i vilken utsträckning som personaluthyrningsföretagen 
fungerar som en länk för människor som befinner sig utanför en arbetsmarknad.41 I 
personaluthyrningsföretagens rekryteringsarbete beskrivs etablering på arbetsmarknaden 
och att komma från en fastanställning som ett absolut krav för anställning. I vilken grad 
personaluthyrningsföretagen fungerar som avstamp till arbetsmarknaden är därför inte 
självklart. Det finns dock exempel på att människor valt att arbeta som uthyrd för att 
förbättra sin position, arbetsvillkor, lön och därmed kanske ha bättre villkor än kund-
företagets anställda. Detta kan ligga till grund för konflikter. 42

Att arbeta som uthyrd kan också få konsekvenser för situationen på arbetsplatsen. De 
inhyrda medarbetarnas närvaro i företaget är uttalat, eller underförstått, tillfälligt och har 
dessutom en annan legal status än kundföretagets personal. Dessa inhyrda medarbetare 
ingår inte självklart i de ”normala” sociala och organisatoriska sammanhangen på arbets-
platsen, vilket riskerar att leda till utanförskap. Detta utanförskap behöver dock inte ses 
som en nackdel.43 Det ger samtidigt en distans till arbetet och arbetsplatsen, som medför 
ökade möjligheter att välja sina arbetsvillkor och därigenom forma sitt arbete. De 
medarbetare som är attraktiva på arbetsmarknaden har även en chans att välja eller välja 
bort arbetsplatser som passar, respektive inte passar, den enskilda medarbetaren.44

Dessutom kan det vara lättare att undvika att involveras i interpolitiska konflikter och 
aktiviteter som är utanför den inhyrda medarbetarens område.45

Otydligheten och distansen kan dock bli problematisk. Den tillfälliga relationen som 
finns mellan den uthyrda medarbetaren och kundföretaget kan få negativa konsekvenser 

                                                                                                                                                
37 Bergström (1998)
38 Walter (2005)
39 Håkansson (2001)
40 Swenson (1997)
41 Fridén, Hedén, Waldensjö (2000)
42 Walter (2005)
43 Walter (2005)
44 Allvin, Jacobson, Isaksson (2003)
45 Walter (2005)
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för de uthyrda medarbetarnas jobbtillfredsställelse och engagemang på arbetsplatsen. 
Dessutom kan den dubbla rollen, att vara anställd på personaluthyrningsföretaget och dels 
ingå i kundföretaget, leda till lojalitetskonflikter då den uthyrda kan uppfatta sig ha två 
chefer. Det kan även finnas konflikter som är relaterade till de uthyrdas ibland otydliga 
roller och skillnader i status mellan fast anställda och uthyrda personal. En sådan konflikt 
kan exempelvis uppstå när fast anställda medarbetare ser på inhyrda medarbetare som 
lågpresterande eller när användningen av inhyrda medarbetare leder till ökat ansvar och 
belastning för kundföretagets personal, då övervakning av de inhyrdas arbetsprestationer 
måste göras.46

Vi ställde oss frågan om dessa konflikter fortfarande kan finnas när medarbetarna har 
varit uthyrda en längre tid på ett kundföretag och vuxit in i någon form av roll. Kanske 
har medarbetarna börjat känna sig som ”en i gänget” och på så sätt upplevt sin 
tillhörighet till kundföretaget. För att ge en bild av medarbetarnas tillhörighet beskrivs 
detta inledningsvis utifrån identitets- och rollteorier.

3.3 Identitet 
Identitet är ett begrepp som beskriver individens självbild eller uppfattning av sig själv.
Det definierar på vilka sätt individen liknar andra individer och på vilka sätt de skiljer sig 
från andra individer. Begreppet har flera självidentitetskomponenter (individens egna 
uppfattningar om sig själv) och sociala identitetskomponenter (andra individers 
uppfattningar om vem individen är). Du kan bara hålla ett begrepp av ”vem du är” i ljuset 
som visar hur andra människor agerar gentemot dig, och hur andra ”tar dig att vara” 
kommer att bli påverkat av hur du beter dig inför dem.47 Arbetet med identitet utgör 
pågående dialoger av ”Vem är jag?”, ”Vem vill jag vara?”, ”Vem är jag som?”, ”Vem 
är jag inte som?” relaterade till varandra. De sociala systemen vi inte relaterar till 
,”Sådan är inte jag”, är lika viktiga som de sociala system vi relaterar till i 
konstruktionen av våra identiteter.48

Identitet är något framväxande. Med framväxande menas att individernas identitet alltid 
är en pågående process; individen är inte en tillverkad enhet med ett innersta väsen och 
en given personlighet; utan de reglerar sig konstant efter världen och lärandet. 49

3.4 Roller
Varje individ innehar flera roller. En roll är de förväntningar och normer som är 
förknippade med en social position eller uppgift. När en individs olika roller innehåller 
oförenliga element kan rollkonflikter uppstå. En konflikt kan till exempel uppstå mellan 
rollerna att vara maka, förälder och yrkesarbetande. Rollkonflikter kan även uppstå vid 
tveksamhet, exempelvis då förväntningar på rollbeteendet framstår som oklara eller 
motstridiga.50 Det finns en pågående interaktion mellan identiteter och roller, vilket 

                                                
46 Walter (2005)
47 Watson (2006)
48 Andersson (2005)
49 Watson (2006)
50 Nationalencyklopedin.se
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betyder att roller påverkar identiteter. Roller är inte bestämda eller statiska, de är 
användbara verktyg för ett fungerande samhälle och ger människor en känsla av identitet. 
De är alltså förvekligade sociala beteenden och inget annat. Människor skapar dem och 
ibland behöver andra människor återskapa eller förkasta dem.51

Rollförflyttningar är de psykologiska och fysiska förflyttningarna mellan dessa roller. Det 
finns två olika typer av rollförflyttningar, micro role transitions och macro role 
transitions. Micro role transitions är de vardagliga förflyttningarna mellan roller som 
individen besitter samtidigt, exempelvis när en chef lämnar sitt arbete och kommer hem 
som förälder. Det kan också vara en anpassning till olika sociala situationer. De flesta 
förflyttningar av denna typ sker på rutin och blir mer eller mindre programmerade utan 
att individen är medveten om det. Macro role transitions är, i jämförelse med micro role 
transitions, de förflyttningar som sker mer sällan och tenderar att bli permanenta 
förändringar. Dessa förflyttningar är vanligtvis relaterade till karriärvägar.52

Identitets- och rollteorier beskriver i viss mån vad som påverkar medarbetarnas 
uppfattning om sin tillhörighet och roll. För att vidare ge en bild av var medarbetarna 
verkligen känner sig som just medarbetare, finns en teori om medarbetares relation till sitt 
arbete och hur de tar ansvar för sina arbetsuppgifter. Utifrån denna teori skildras
medarbetarnas relation gentemot både personaluthyrningsföretaget och kundföretaget. 
Teorin är en svensk term och kallas medarbetarskap.

3.5 Medarbetarskap
Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar och utvecklar relationen gentemot 
sin arbetsgivare och till det egna arbetet. Vad som ingår i ”det egna arbetet” är 
medarbetarens förmåga till ansvarstagande, hur medarbetaren leder sig själv, på vilket 
sätt medarbetaren drar gränsen mellan arbete och privatliv samt medarbetarens 
förhållande till den egna chefen och sina övriga medarbetare.53 Medarbetarskap kan även 
formuleras som medarbetaransvar i och med att medarbetaren har ett eget ansvar för de 
arbetsuppgifter som utförs och gentemot andra aktörer.54 Definitionen betonar 
medarbetarskap som en individuell egenskap, grundad på praktiker och förhållningssätt 
som enskilda medarbetare utvecklar i relationen till sin chef/arbetsgivare, till sitt arbete 
och till sina medarbetare/kollegor.55

Medarbetarskap är, som redan nämnts, en svensk term som är svårt att hitta översättning 
på. Engelskans ord empowerment är kopplat till administrativa reformer där syftet är att 
öka medarbetarnas handlingsutrymme.56 Denna översättning har likställts med 
medarbetarskap.57 Detta anses ändå vara en dålig översättning eftersom empowerment 
beskrivs som en process och en förändring, medan medarbetarskap är en egenskap, ett 

                                                
51 Andersson (2005)
52 Andersson (2005)
53 Hällstén och Tengblad (2006)
54 Stockhult (2005) 
55 Hällstén och Tengblad (2006)
56 Hällsten och Tengblad (2002)
57 Kinlaw (1995) 
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tillstånd eller en relation. En annan möjlig översättning är followership som utformats i 
förhållande till ledarskap. Skillnaden här, i jämförelse med medarbetarskap, är att 
followership är mer passiv och ledarberoende. Employeeship däremot, som har ett 
nordiskt ursprung, är nära besläktat med medarbetarskap och detta begrepp används för 
att försöka göra företeelsen medarbetarskap mer spännande och seriös. Ett problem är 
dock att employeeship nästan är helt okänt hos de engelskspråkiga länderna och används 
främst inom Norden. I och med detta är det just den svenska beteckningen 
medarbetarskap som bör användas, framförallt med anledning av att medarbetarskap är 
mer rättvisande än de engelska översättningarna. 58

3.5.1 Former av medarbetarskap
Definitionen som tidigare beskrivits betonar medarbetarskap som en individuell 
egenskap, men medarbetarskap kan dessutom analyseras på en organisatorisk nivå. I detta 
fall skildras hur medarbetare normalt utför sitt medarbetarskap i verksamheten, beroende 
på hur den är organiserad.59

Hög 
organisatorisk tillit

Hög förmåga 
till ansvarstagande

Fig.2 Former av medarbetarskap60
                 

Denna så kallade ”medarbetarskapstrappa” beskriver olika former av medarbetarskap där 
varje form handlar om individens förmåga till ansvarstagande och organisationens tillit. 
För att utveckla ett självständigt och ansvarstagande medarbetarskap krävs organisatorisk 
och individuell mognad samt en ömsesidig tillit. Detta sker genom en process, där 
medarbetarskapet ökar gradvis mot trappans topp.61  Inom organisationer förekommer det 
ofta i praktiken en blandning mellan olika former av medarbetarskap, framförallt inom 

                                                
58 Hällsten och Tengblad (2002)
59 Hällstén och Tengblad (2006)
60 Tengblad (2003)
61 Tengblad (2003)
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kommuner som är av en omväxlande karaktär. Vanligtvis går det dock att slå fast vilken 
av de fem medarbetarskapsformerna som dominerar inom organisationen.62

Traditionellt medarbetarskap 
Denna form bygger på att arbetsledaren säger vad som ska göras inom organisationen. 
Här sker ingen delegering av ansvar, utan chefen eller arbetsledaren tar det övergripande 
ansvaret och låter medarbetarna utföra arbetsuppgifter enligt givna order och 
instruktioner.63 Ledarskapet som utövas skapar inga direkta förutsättningar för 
medarbetare att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap. Exempel på det traditionella 
ledarskapet är en byggarbetsplats.64

Organisationsorienterat medarbetarskap
Här har medarbetarnas ansvar utökats genom att det sker en viss delegering av 
arbetsledarfunktionen, men hur mycket, vad och var gränserna går har medarbetarna 
inget att säga till om.65 Ansvaret definieras centralt där ledningen fastslår riktlinjer och 
arbetsmetoder som medarbetarna ska hålla sig till.66 Denna form syns starkt i 
formaliserade organisationer, som till exempel inom bankverksamheten, där ansvaret 
definieras tydligt. 67

Grupporienterat medarbetarskap
Även här sker delegering av ansvar och idén kring denna form bygger på att ansvar läggs 
på och designas av en självständig grupp.68 Det grupporienterade medarbetarskapet 
baseras på att medarbetarna vill och kan ta ansvar i arbetet samt att grupptryck ses som 
positivt. Ledningen har ett relativt stort förtroende till gruppen att de arbetar effektivt när 
de får eget ansvar och själva kan lägga upp sitt arbete.69

Individorienterat medarbetarskap
Karaktäristiskt för individorienterat medarbetarskap är ett individuellt förhållningssätt där 
medarbetarna i hög grad tar ett individuellt ansvar och utövar ett förhållandevis 
självständigt arbete.70 Detta förekommer framförallt inom kunskapsföretag och 
professionella grupper inom den offentliga sektorn.  Ett problem med denna form kan 
vara att det förekommer en så pass stark individualisering, till exempel då ingen tar 
ansvar för att uppgiften blir gjord om du själv inte gör den. 71

Ledarlöst medarbetarskap
Inom det ledarlösa medarbetarskapet finns inga tydliga formella chefer utan cheferna har 
mer en symbolisk eller en administrativ roll. Individerna arbetar på egen hand och tar 
                                                
62 Hällstén och Tengblad (2006)
63 Hällstén och Tengblad (2006)
64 Tengblad (2003)
65 Tengblad (2003)
66 Hällstén och Tengblad (2006)
67 Tengblad (2003)
68 Hällstén och Tengblad (2006)
69 Tengblad (2003)
70 Hällstén och Tengblad (2006)
71 Tengblad (2003)
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egna beslut. Denna form förekommer ofta i starkt professionella organisationer där 
medarbetarna har en hög utbildning, bland annat hos advokater, läkare och 
universitetslärare. Här får medarbetarna själva utföra traditionella chefsuppgifter och 
beslut fattas vanligen av medarbetarna tillsammans. 72

För att vidare tydliggöra vilka förutsättningar och egenskaper som utvecklar medarbetar-
skapet har fyra hörnstenar tagits fram.

3.5.2 Medarbetarskapets hörnstenar
De fyra viktiga hörnstenarna inom medarbetarskap är; (1) förtroende och öppenhet, (2) 
gemenskap och samarbete, (3) engagemang och meningsfullhet samt (4) ansvarstagande 
och initiativförmåga. Dessa fyra är nära kopplade till varandra och brister det i en av 
hörnstenarna brister det även i de andra. Det går inte att ta en genväg utan alla hörnstenar 
påverkar varandra och bildar tillsammans en helhet.73

Fig. 3 Medarbetarskapets hörnstenar74

Förtroende och öppenhet
En viktig del är att medarbetarna känner ett ömsesidigt förtroende för varandra, sina 
chefer och för arbetsgivaren i stort. Då ledar- och medarbetarskapsrelationen är oklar 
finns en risk om bristande tillit och förtroende, finns det inget förtroende finns det inget 
att bygga relationen på. Förtroendet kan inte beordras av en chef utan det uppstår genom 
handling, vilket tar lång tid att bygga upp i en organisation.75

                                                
72 Hällstén och Tengblad (2006)
73 Hällstén och Tengblad (2006)
74 Hällstén och Tengblad (2006) 
75 Hällstén och Tengblad (2006)
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Kommunikation har länge haft en central roll i ledarskapet, men idag är kommunikation 
ännu viktigare eftersom organisationer strävar efter delaktighet, delegering samt arbete 
över gränserna.76 För att en medarbetare ska kunna få förtroende för sin chef krävs en 
öppen kommunikation om viktiga förhållanden på arbetsplatsen. Detta sker regelbundet 
genom exempelvis möten och medarbetarsamtal, vilket ökar informationen till 
medarbetarna och ökar kommunikationen mellan chefer och medarbetare. 
Företagsledningen visar förtroende för sina medarbetare genom att våga känna 
förtroende, men även genom att värdesätta positiva och negativa synpunkter och finna 
goda lösningar på uppkomna problem. Genom att involvera medarbetarna i 
beslutsfattande, kan förtroende vidare stärkas.77

Gemenskap och samarbete
Förtroende är en grund för gemenskap och samarbete. Det är viktigt att medarbetarna 
värdesätter varandras kompetenser och olika erfarenheter. Medarbetarna ska känna trivsel 
och tillhörighet på arbetsplatsen och uppleva att det finns en god gemenskap.78 Att visa 
varandra uppskattning i vardagen är ett effektivt sätt att få det trivsamt på arbetsplatsen.79

Ett gott samarbete där medarbetarna hjälper varandra på ett professionellt sätt över 
avdelnings-, funktions- och yrkesgränserna är även det en grund för att finna ett bra 
medarbetarskap. Detta kan dock vara relativt svårt. Hos arbetsgivare och chefer bör det 
ligga ett ansvar att stärka gemenskapen bland medarbetare både inom den lilla 
arbetsgruppen och inom organisationen i stort. Ett sätt är att genomföra aktiviteter då 
medarbetarna i de olika grupperna tvingas att prata och samarbeta med varandra.80

Engagemang och meningsfullhet
Det är viktigt att medarbetarna känner engagemang och meningsfullhet för arbetet och för 
sina arbetsuppgifter. Med engagemang avses en känslomässig relation till sitt arbete, till 
andra medarbetare/kollegor och till organisationen i helhet. En annan aspekt är att 
medarbetarna är stolta över att arbeta i just denna organisation, då de blir fokuserade på 
sitt arbete och upplever en hög arbetstillfredställelse.81 Tillfredsställelse upplevs genom 
ett omväxlande arbete där möjlighet ges till medbestämmande.82 Detta är dock personligt, 
medarbetare upplever nämligen meningsfullhet olika. Arbetsgivare och chefer måste 
arbeta i den enskilda relationen och ta reda på vad var och en upplever som engagerande 
och meningsfullt. Medarbetarskap innebär aktiva individer som tar egna initiativ och som 
engagerar sig i företaget. Detta kan inte ledningen eller organisationen tvinga fram, utan 
det är något som måste komma ur den enskilda individen. Företagsledningen har dock 
som uppgift att uppmuntra medarbetarna att utveckla detta engagemang, eftersom just 
detta är viktiga delar i medarbetarskapet.83

                                                
76 Simonsson (2002)
77 Hällstén och Tengblad (2006)
78 Hällstén och Tengblad (2006)
79 Tengblad (2003)
80 Hällstén och Tengblad (2006)
81 Hällstén och Tengblad (2006)
82 Bruzelius och Skärvad (2000)
83 Hällstén och Tengblad (2006)
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Ansvarstagande och initiativförmåga
Ansvarstagande och initiativförmåga är nära sammankopplade och dessa ses som centralt 
i teorierna om medarbetarskap. Medarbetarna har en förmåga att ta ansvar för sitt eget 
arbete och för sin egen prestation. Detta är något chefer ofta utgår ifrån men det är inte 
alltid som en medarbetare har denna förmåga och behöver då öva upp den. 
Organisationen måste se till att medarbetarna får ta initiativ som utvecklar verksamheten. 
Initiativförmågan hos medarbetarna är personligt baserad. Det är viktigt att cheferna ser 
till att medarbetarna tar ett balanserat ansvar för att de ska få ett beständigt fysiskt och 
psykiskt välbefinnande. Arbetsgivare och chefer har som ansvar att ta reda på huruvida 
den enskilde medarbetaren vill och kan ta ansvar. De ser dessutom till att tillräckligt med 
befogenheter ges. I takt med att medarbetarna utvecklar nya färdigheter och förmågor att 
ta ansvar kan arbetsuppgifterna växa successivt i svårighet.84

                                                
84 Hällstén och Tengblad (2006)
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4 Empiri
I detta kapitel presenteras insamlad empirisk data. Inledningsvis ges en 
företagsbeskrivning av Manpower AB som vi valt som undersökningsföretag.  
(Hädanefter kommer Manpower AB endast att benämnas Manpower.) Kapitlet fortsätter 
sedan med en sammanställning av fem intervjuer där vi tar reda på hur medarbetarna ser 
på sin tillhörighet och roll. Intervjumall återfinns i bilaga 1.

4.1 Företagsbeskrivning Manpower  
Texten nedan är ett utdrag ur Manpowers hemsida. 

Här finner du specialister och generalister inom de allra flesta områden, 
exempelvis administration, sälj, marknad, telemarketing, teknik och 
logistik. Vi erbjuder snabba, prisvärda och flexibla bemanningslösningar 
oavsett om det gäller ett fåtal personer eller mer komplicerade lösningar. 
Med 50 års erfarenhet av bemanning och över 40 kontor runt om i landet 
är vi Sveriges ledande bemanningsföretag. Resultatet av vårt arbete är det 
bästa möjliga: nöjda kunder och medarbetare som trivs.

85

Manpower har funnits i Skövde i fem år och har idag cirka 200 medarbetare. Av dessa är 
cirka 180 stycken heltidsanställda. Åldersmässigt består kollektivsidan till ungefär 70 % 
av medarbetare som är upptill 25 år. Resterande 30 % av medarbetarna är upptill 65 år.  
På tjänstemannasidan, som utvecklats genom Manpower Professional, finns det 45 
heltidsanställda där majoriteten av medarbetarna är 35-55 år. Här är uthyrningsperioden 
längre och kan vara allt från tre månader till tre år. Under fjolåret hade Manpower i 
Skövde 96 kundföretag där Volvo Lastvagnar var och fortfarande är den största klienten. 
När det gäller kundföretag, menar kontorschefen Jörgen Ström att Manpower har ett 
”Nöjd-kund-samtal” tre gånger första veckan med kundföretaget och sedan fortsätter med 
en kontakt per vecka under resterande uthyrningsperiod. Förutom nöjda kundföretag 
strävar Manpower efter att ha nöjda medarbetare.

Önskemålet från vår sida är att ha samtal varannan vecka med 
medarbetarna då man åker ut och besöker dem. Detta är ju då tyvärr inte 
alltid genomförbart då vi har för många anställda per personalansvarig.
(Jörgen Ström, kontorschef Manpower) 

Kontoret i Skövde har personalansvariga som kontaktar medarbetarna mestadels med 
uppdrag. Kontoret har dessutom utvecklat en personalundersökning där 47 medarbetare 
har svarat vad de är nöjda och inte nöjda med. Målet med undersökningen är att resultatet 
ska ligga på ett index på minst 8,1 av 10. Fjolårets undersökning uppfyllde dessa mål, då 
indexet låg på 8,4.

                                                
85
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När frågan gäller var medarbetarna får anställning efter sin tid på Manpower menar 
Jörgen Ström att det är tämligen vanligt att de får anställning hos kundföretaget eller på 
något annat företag med liknande arbetsuppgifter som medarbetaren hade på 
kundföretaget. 

Ambitionen är att medarbetarna ska hamna hos kund efter tiden hos oss. 
Då känner vi på Manpower att vi har gjort ett bra jobb. (Jörgen Ström, 
kontorschef Manpower)   

4.2 Medarbetare på Manpower
För att kunna beskriva hur de anställda på personaluthyrningsföretag upplever sin 
tillhörighet och roll när de är uthyrda till ett företag genomförde vi intervjuer med fem 
respondenter. Dessa intervjuer genomfördes under vecka 13 och 14, år 2007. Kort 
information om respondenterna, vars namn är anonyma och som benämns med påhittade 
namn, beskrivs i följande stycke. 

Då Manpower inte ville att vi i studien skulle nämna respondenternas tidigare 
kundföretag har vi utelämnat detta och bara nämnt det nuvarande kundföretaget.

1. Namn: Anonym (Sara)         
Födelseår: 1978
Kön: Kvinna
Utbildning: Fordonsbyggare, treårig gymnasieutbildning. 
Yrkeserfarenhet: Industri överlag. Även lokalvårdare och tidningsbud. 
Anställning på Manpower: Heltid sedan 22/11 2006.  
Kundföretag: Industri, underleverantör till Volvo sedan tre månader tillbaka. Varit 
tidigare på två kundföretag.  
Arbetsuppgifter: Montör, svetsare.
Genomförande av intervju: 2 april, 2007

2. Namn: Anonym (Harald)        
Födelseår: 1958
Kön: Man
Utbildning: Nioårig grundskoleutbildning.  
Yrkeserfarenhet: Möbelindustri, vaktmästare.  
Anställning på Manpower: Till och från under 2001. Heltid sedan 2004.    
Kundföretag: Industri, växlar mellan Volvo och en underleverantör till Volvo. 
Mestadels Volvo.  
Arbetsuppgifter: Montör, gjutare,  truckförare.
Genomförande av intervju: 3 april, 2007
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3. Namn: Anonym (Gunilla)        
Födelseår: 1950
Kön: Kvinna
Utbildning: Yrkesskola Handelslinjen med inriktning redovisning två år.   
Yrkeserfarenhet: Växeltelefonist, receptionist, administratör, 
ekonomiassistent, lönehandläggare, konsulent, kassör med mera.
Anställning på Manpower: Först april-november 2001. Heltid sedan september 2004.     
Kundföretag: Ekonomiansvarig på Tibro Energi. Varit tidigare på fem företag.  
Arbetsuppgifter: Allt från att öppna post till att göra bokslut. Även löner och 
personalfrågor.  
Genomförande av intervju: 4 april, 2007

4. Namn: Anonym (Patrik)        
Födelseår: 1982
Kön: Man
Utbildning: Civilingenjör med inriktning strategiska beslut och affärsutveckling. 
Yrkeserfarenhet: Arbetsledare på ett nöjesfält under sommartid. 
Anställning på Manpower: Heltid sedan 12 februari 2007.    
Kundföretag: Konsult på Volvo.
Arbetsuppgifter: Projektledare.
Genomförande av intervju: 3 april, 2007

5. Namn: Anonym (Mattias)        
Födelseår: 1985
Kön: Man
Utbildning: Pågående ekonomisk högskoleutbildning.  
Yrkeserfarenhet: Mindre administrativt sommarjobb på ett byggföretag.  
Anställning på Manpower: Extra på Manpower Student sedan ett år tillbaka.    
Kundföretag: Arbetar någon enstaka gång i veckan inom industri, senast en 
underleverantör till Volvo. Varit på fyra kundföretag tidigare. Längsta 
uthyrningsperiod var sex veckor under sommaren 2006.  
Arbetsuppgifter: Varierat men främst olika kvalitetskontroller. Manpower ringer en 
till två gånger per vecka och Mattias får själv bestämma om han kan arbeta eller ej 
beroende på hans skoltid.
Genomförande av intervju: 27 mars, 2007

De respondenter som har varit anställda en längre tid inom Manpower har fått erbjudande 
om anställning från sina kundföretag. Harald (industri) berättar att han blev erbjuden 
anställning hos den underleverantör som han fortfarande är uthyrd till. Anställningen 
innebar en position som arbetsledare nattetid vilket Harald (industri) provade på i fyra 
veckor under sin uthyrningsperiod, fast då i kundföretagets arbetskläder. Efter den 
testperioden tackade han nej, då han inte var nöjd med arbetsförhållandena och återgick 
till sina ordinarie arbetsuppgifter. Han påpekade dock att företaget genomförde en 
omorganisation ett par veckor senare, vilket hade kunnat resultera i att Harald (industri) 
hade tackat ja till anställningserbjudandet. Gunilla (ekonomiansvarig) blev erbjuden 
anställning på sitt första kundföretag som hon var uthyrd till, vilket hon tackade ja till. 
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Detta var ett nystartat företag som hon arbetade på under en tid. Senare valde hon att säga 
upp sig och tre år senare var hon tillbaks på Manpower. Patrik (konsult) som är 
nyutexaminerad och Sara (industri) som inte har arbetat mer än några månader har inte 
fått några erbjudanden om anställning hos något kundföretag. Mattias (Manpower 
Student) som endast arbetar extra jämte studier har dock blivit erbjuden att skriva sitt 
examensarbete på ett utav de kundföretag han har varit uthyrd till. 

4.3 Identitet
Var våra respondenter uppfattar att de tillhör, hos Manpower eller kundföretaget, råder 
det delade meningar om. Sara (industri) och Mattias (Manpower Student) som inte har 
varit uthyrda under en längre tid på samma kundföretag uppfattar att det är hos 
Manpower de tillhör.

Det är Manpower. Det är ju eftersom jag inte är så ofta på varje 
avdelning. (Mattias, Manpower Student)

Det där beror nog lite grann på hur man skapar det själv. Vill jag vara på 
ett kunduppdrag och bara vara Manpower så är jag bara Manpower, men 
som på ett tidigare kundföretag kände jag mig som att jag hade två 
arbetsgivare. (skratt) Det kändes liksom bra. Jag hade nära samarbete 
med chefen där [kundföretaget], jag hade nära samarbete med min PA 
[personalansvarig] på Manpower. Men överlag så tycker jag väl att jag 
tillhör Manpower. (Sara, industri)

Sara (industri) nämner under intervjuns gång om att hon har en god kontakt med sin 
personalansvarig och även kan samtala om sitt privatliv. Trots att Mattias (Manpower 
Student) anser sig vara Manpowerarbetare är dock kontakten med personalansvarig 
väldigt liten och han verkar osäker på vem hans personalansvarig är. 

Det där är lite invecklat. Jag blev anställd av en chef, som har flyttat och 
då fick jag en ny chef. Men de personalcheferna, eller personalansvariga, 
är lite olika och det är kanske fem stycken som ringer. Men oftast är det 
den vanliga som ringer. Lena kanske hon heter, eller jag vet inte… Lisa är 
det nog. (skratt) Aldrig träffat henne så det är lite skumt. (Mattias, 
Manpower Student)

Patriks (konsult) kontakt med sin personalansvarig och hans uppfattning om var han 
tillhör är helt annorlunda i jämförelse med vad Sara (industri) anser.

Det är ju kunden helt klart. Jag är en ”volvoit”. I och med att det är 
väldigt lite kontakt mellan mig och min PA [personalansvarig]. Det vet 
jag inte generellt hur det ser ut mellan andra Manpoweranställda, men i 
och med att jag ju egentligen inte behöver någon hjälp från min PA mer 
än att hon har uppföljningsmöten med min chef och får betyg utifrån det. 
Och om jag behöver någonting eller om det skulle vara någonting. Den 
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lilla kontakten man har är framförallt med förlängningar och sådant. 
[Uthyrningstiden för Patrik sker månadsvis på Volvo.] (Patrik, konsult)

Harald (industri) uppfattar sin tillhörighet hos det kundföretag han är uthyrd till, då han 
har mest kontakt med dem. Förhållandet till Manpower är att Harald (industri) får sina 
uppdrag via sin mobil. Han påpekar dock att om han behöver något, till exempel 
skyddsskor, är det inga problem att ringa sin personalansvarig som ordnar detta. Gunilla 
(ekonomiansvarig) upplever, likt Harald (industri), att hon tillhör kundföretaget men 
tillägger att det är uppdragens längd som påverkar detta.

Det beror lite grann på. Äh… Om det är ett långt uppdrag. När jag var på 
ett tidigare kundföretag där kände jag verkligen att jag hörde dit. Det är 
ju bara det att jag tidsrapporterar till Manpower och får min lön av 
Manpower. (skratt) Det är samma på Tibro Energi, jag känner mig väldigt 
ett med personalen och företaget. Där driver jag framåt mina 
arbetsuppgifter själv och får ta egna beslut. Jag jobbar väldigt, väldigt 
självständigt. (Gunilla, ekonomiansvarig)

Respondenterna som började arbeta på Manpower samma år som det startade i Skövde 
hade inte någon direkt uppfattning om hur det skulle vara att arbeta som uthyrd. Harald 
(industri) började arbeta i och med att hans dåvarande fru var med och startade 
Manpower i Skövde och Gunilla (ekonomiansvarig) ville gå vidare från de arbeten hon 
haft tidigare och söka nya utmaningar. Sara (industri) och Patrik (konsult) däremot hade 
vissa dåliga uppfattningar om personaluthyrningsföretagens arbetsområden och 
arbetsförhållanden.

Jag hade hört att uthyrda inte har samma rättigheter, eller vad man ska 
kalla det, som en arbetare på det företaget man var uthyrd till. Jag var lite 
osäker samtidigt som nyfikenheten fanns där. Därför tog jag chansen för 
att få min egen uppfattning… Det var lite av en utmaning för mig själv att 
ta ett bemanningsföretagsjobb. (Sara, industri)

Jag hade en ganska dålig uppfattning om Manpower. Jag trodde det var 
mer för yrkesutbildade människor inom kanske truck, snickeri och sådant. 
Jag hade en fel uppfattning av Manpower som företag tills jag förstod 
Manpower Professional, som de inte gjort samma reklam för på samma 
sätt. Men ju mer jag tänkte på det, ju mer förstod jag vilka för- kontra 
nackdelar det var [mumlandes] som vägde skålen över. (Patrik, konsult)

Dessa uppfattningar stämde dock inte överens med det de erfarit efter en tid som uthyrd, 
då de fått en egen bild av Manpower. 

4.4 Roller
När intervjuerna kommer till vilka förväntningar som respondenterna uppfattar att 
kundföretagets personal har på deras arbetsuppgift, är de inte särskilt höga. Som uthyrda 
medarbetare kände de sig välkomna. Våra respondenter menar att kundföretagens 
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personal accepterar att de inhyrda medarbetarna inte kan prestera lika effektivt som de 
själva i början. Ett undantag i detta fall är förväntningarna på Gunilla (ekonomiansvarig) 
som antas vara helt självgående i sina arbetsuppgifter, då hon arbetar ensam med 
ekonomin. 

När frågan gäller de intervjuade medarbetarnas prestation idag, jämfört med 
kundföretagens personal, har de inte stött på några problem och uppfattar att 
kundföretagen är nöjda med dem. Alla har fått positiv respons och på så sätt känner de 
sig som en vanlig anställd hos kundföretagen.

Jag arbetar lika bra, utan några större problem. (Harald, industri) 

Jag kan inte säga att jag arbetar bättre, men är inte så långt efter heller. 
Jag kan ju inte tillföra den erfarenhet som andra har, men jag kanske kan 
komma med andra synsätt och tankar. Att man är mer hungrig på att göra 
ett bra jobb gör att jag vill prestera med ett högre tempo. (Patrik, konsult)

Gunillas (ekonomiansvarig) prestation betraktar hon som större än kundföretagets 
personal. 

Utan att skryta, men jag jobbar nog betydligt mer. Kunden har köpt en 
tjänst och jag ska inte sitta av tiden, utan jobbar hellre. Finns det lite att 
göra letar jag rätt på arbetsuppgifter. (Gunilla, ekonomiansvarig)

Den roll som respondenterna anser sig ha är den samma som kundföretagets personal och 
det vore ingen skillnad om de blev anställda hos kundföretaget. Gunilla 
(ekonomiansvarig) berättar att då hon arbetar så pass självständigt skulle hon kunna ha 
samma arbetsuppgifter även om hon blev anställd av Tibro Energi. Harald (industri) och 
Sara (industri) har lärt känna kundföretagets personal och har precis samma 
arbetsuppgifter som dessa och skulle därmed inte känna någon skillnad, förutom att 
arbetskläderna skulle bytas ut. Till en början kände sig Patrik (konsult) som en belastning 
då han inte visste hur allting fungerade och vem han skulle prata med på kundföretaget. 
Han uppfattade sin roll som specialist men dock inte som en permanent resurs, då han 
hyrs ut månadsvis. 

Som uthyrd kände jag att jag måste vara expert och måste leverera från 
dag ett. Men det fungerar självklart inte, det är ett stort steg. Men nu 
känner jag att jag levererar. (Patrik, konsult)

Rollen på Volvo tror Patrik (konsult), likt övriga heltidsanställda, inte skulle förändras 
om han fick anställning på detta företag. Mattias (Manpower Student) sticker dock ut då 
han känner att hans roll som uthyrd medarbetare på kundföretaget är att han blir en 
extraresurs vid akut personalbrist, men samtidigt känner han sig behövd. Han tror dock 
att den rollen skulle förändras om han skulle arbeta heltid på företaget vare sig om det är 
via Manpower eller om han fick anställning på något kundföretag.
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Vad gäller rollen beroende på var respondenterna är uthyrda tror Gunilla 
(ekonomiansvarig), som arbetat via Manpower inom olika branscher, att den säkerligen 
växlas.

Finns inget uppdrag som är det andra likt, så jag växlar säkert roll 
beroende på uppdrag. (Gunilla, ekonomiansvarig)

Ännu ett exempel på växlande roller är när Mattias (Manpower Student) menar att han 
har lätt att anpassa sig beroende på uppdrag, vilket betyder att rollen inte kan vara den 
samma. Harald (industri) och Sara (industri) menar att deras roller inte växlas eftersom de 
endast har varit uthyrda inom samma bransch, industribranschen.

4.5 Medarbetarskap
Studiens teoretiska referensram behandlar medarbetarskap utifrån former och hörnstenar. 
Syftet är att undersöka medarbetarnas uppfattning om sin tillhörighet och roll på 
personaluthyrningsföretaget Manpower. Formerna av medarbetarskap kommer att 
analyseras utifrån medarbetarskapets hörnstenar. Det är endast dessa hörnstenar som 
framställs i det empiriska materialet.

Förtroende och öppenhet
Förtroende är något som respondenterna uppfattar som viktigt och de har alla förtroende 
både för Manpower och för det kundföretag de är uthyrda till. Harald (industri) uttrycker 
att det aldrig har varit några problem under alla de år han har varit uthyrd genom 
Manpower och likaså Gunilla (ekonomiansvarig) uppfattar att hon har lika stort 
förtroende både för Manpower och för kundföretaget. De heltidsanställda respondenterna 
känner även att Manpower och dess kundföretag har förtroende för dem. Mattias 
(Manpower Student) har dock svårt att uppfatta vad kundföretaget tycker, men tror att 
Manpower har förtroende för honom. 

Förtroende är väl att jag utför mina arbetsuppgifter korrekt. Så länge 
Manpower ringer efter mig så måste jag se det som att de litar på mig. Det 
är svårt att veta vad kundföretaget tycker eftersom det är så korta perioder 
jag är där, men jag upplever att de har förtroende för mig i alla fall. 
(Mattias, Manpower Student)

Enligt Sara (industri) har det skiftat lite med förtroendet hos kundföretag beroende på var 
hon har varit uthyrd. Hon nämner ett tidigare kundföretag där hon upplevde en 
uppdelning i fikarummet av Manpowerarbetare och kundföretagets personal. Annars är 
hon helt nöjd och känner fullt förtroende, då hon har blivit väl mottagen hos 
kundföretagen. Kontakten med Manpower anser Patrik (konsult) är för liten. Han tycker 
inte att de ska släppa sina anställda allt för fritt, men samtidigt känner han ändå ett 
förtroende. 

Medarbetarsamtal hos Manpower är det ingen av våra respondenter som har varit med 
om. Respondenterna är överens om att de borde bli bättre på detta. Harald (industri) går 
gärna upp självmant till kontoret för att diskutera sina arbetsförhållanden. 
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Vi har väl haft lite samtal här uppe då [Manpowers kontor]. Men det är väl 
något som kanske borde bättras på lite grann. Vi har inte haft bokat möte 
för samtalen, utan det är när jag kommit upp hit självmant. (Harald, 
industri)

En anledning till att det inte har skett några medarbetarsamtal från Manpowers sida tror 
respondenterna är att Manpower expanderar och de personalansvariga inte riktigt har tid 
till att besöka kundföretagen. De försöker i alla fall ha kontinuerlig kontakt med sina 
medarbetare via telefon eller e-mail. Vid vissa tillfällen har Manpower även möten med 
medarbetarna på deras kontor i Skövde och den information respondenterna får ta del av 
är, enligt Sara (industri), det som är väsentligt för dem. På kundföretagen däremot får de 
ta del av samma information som kundföretagens egen personal. Patrik (konsult) nämner 
även att han får ta del av hemlig information på Volvo som han behöver för att utföra 
sina arbetsuppgifter. 

Ja, jag får ju tillgång till alla papper och sådant. Jag får reda på mycket 
hemlig information här [Volvo] men inte något om Manpower. Men det är 
ju fortfarande deras koncept att hyra ut en kompetens så jag förstår ju.  
(Patrik, konsult)

Informationsmöten som sker på Haralds (industri) nuvarande kundföretag berättar han att 
han får delta i. Dessa möten kan handla om till exempel förändringar inom 
kundföretagets verksamhet. Vad gäller information om Manpower berättar han vidare att 
han får reda på det fortare via kundföretaget än direkt via Manpower. Enligt Sara 
(industri) är det upptill kundföretagen själva att avgöra hur mycket information de vill 
delge sina medarbetare.  

Det är upptill kunden att delge Manpowerarbetare om sina beslut, de väljer 
själva hur de vill göra. På mitt nuvarande kundföretag är det väldigt bra, 
för har de inhyrd personal så får vi också ta del av det som sägs på till 
exempel fackmöten. (Sara, industri)

De respondenter som endast är uthyrda inom tjänstemannasidan får även medverka i 
beslut. Gunilla (ekonomiansvarig) får exempelvis lägga upp investeringsplaner och 
kassaflöden. Investeringsplanerna görs tillsammans med en arbetsledare på Tibro Energi 
och vad gäller kassaflöden tar hon själv beslut om ifall exempelvis en faktura ska betalas 
helt eller delbetalas. Patrik (konsult) har möjlighet att fatta beslut i de olika projekt han är 
involverad i. Han nämner dock att han inte får delta i mindre beslut om inredning och 
dylikt på kundföretaget.

Om de heltidsanställda respondenterna har några synpunkter att framföra går de först till 
det kundföretag de är uthyrda till för att se om de kan utarbeta en lösning. Oftast lyssnar 
kundföretagen på deras åsikter och tar till sig av det de har att säga, annars pratar de med 
sina personalansvariga på Manpower. Det är aldrig några problem att framföra detta, de 
personalansvariga lyssnar och försöka ta till sig av de synpunkter som ges. I Mattias 
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(Manpower Student) fall går han istället direkt till Manpowers chefer om han har något 
att framföra. Kontakten med kundföretagens chefer är vanligtvis bara att de tar emot 
honom när han kommer dit och sedan i allmänhet inget mer. 

Cheferna tar emot och slussar sedan vidare. Sedan har jag ingen mer 
kontakt med dem. Men man kommer i kontakt med viktig information när 
man hör personalen prata om det, typ i fikarummet. (Mattias, Manpower 
Student)

Alla respondenter upplever att det finns utrymme till självständigt arbete hos 
kundföretagen. De som arbetar inom industrin sköter en maskin helt på egen hand och får 
på så sätt arbeta självständigt. Det är dock inga problem att fråga övrig personal om det 
exempelvis uppstår några problem. 

Harald (industri) menar att hans tillsvidareanställning är ett tecken på ett bra förtroende 
för honom, då det är få som är just tillsvidareanställda på Manpower. Även Gunilla 
(ekonomiansvarig) upplever att både Manpower och kundföretaget litar på henne och att 
detta även är ömsesidigt. 

Vi litar på varandra. Manpower vet att jag gör ett gott arbete och Tibro 
Energi tycker med råge att jag uppfyllt förväntningarna. (Gunilla, 
ekonomiansvarig)

Gemenskap och samarbete
När det gäller trivseln bland arbetskamraterna upplever respondenterna den som väldigt 
god. När vi ställde frågan till Harald (industri) berättar han att han aldrig har haft några 
problem och beskriver att det är samma sak som på alla andra arbetsplatser han har 
arbetat på utanför Manpower.  

Stämningen mot mig är bra. Jag får skämtsamma gliringar av 
arbetskamraterna. ”Är du här nu igen? Blir vi aldrig av med dig?”. (skratt)
(Harald, industri)

Kontakten med arbetskamraterna ute på uppdrag skiljer sig åt mellan respondenterna. 
Sara (industri) umgås med både Manpowerarbetare och kundföretagets personal. Harald 
(industri) som arbetar nattetid ute på sitt kundföretag har nästan bara kontakt med 
kundföretagets personal, detta på grund av att det är få Manpowerarbetare som arbetar 
nattetid på detta kundföretag. Gunilla (ekonomiansvarig) och Patrik (konsult) är 
ensamma Manpowerarbetare på sina kundföretags avdelningar, vilket självfallet medför 
att de inte har någon kontakt med övriga Manpowerarbetare. De känner sig dessutom lika 
behandlade som kundföretagets övriga personal. Som extraarbetare söker sig Mattias 
(Manpower Student) till en början till de övriga uthyrda medarbetarna, men ju mer han 
kommer in i arbetsuppgiften desto större blir kontakten med kundföretagets personal. 
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Det brukar bli att jag söker mig till Manpowerarbetare och andra uthyrda i 
början, för de är också lite utanför. Sedan efter någon dag kommer man in i 
det. (Mattias, Manpower Student)

De heltidsanställda respondenterna är delaktiga i alla sociala sammanhang på sina 
kundföretag. Sociala aktiviteter som genomförs är bland annat restaurangbesök, där 
respondenterna äter tillsammans med kundföretagets personal. Manpower bjuder även in 
alla sina medarbetare vid sina sociala sammanhang. Respondenterna berättar att de har 
blivit inbjudna till en bowlingkväll och även en resa till Göteborg. Harald (industri) 
påpekar att under de två aktiviteter han deltagit på har inte någon personalansvarig från 
Manpower varit med. 

Det skiljer sig en aning mellan de heltidsanställda beträffande delaktighet i de 
organisatoriska sammanhangen på kundföretagen. Gunilla (ekonomiansvarig) och Patrik 
(konsult) är helt delaktiga i både de sociala och organisatoriska sammanhangen, de kan 
dessutom påverka beslut. 

Vi är ute och käkar på ”after work” någon gång i månaden. Där har jag 
varit med två gånger. I och med att jag sitter som projektledare och deltar i 
beslut så tycker jag absolut att jag även är delaktig i de organisatoriska 
delarna. (Patrik, konsult)  

Respondenterna som arbetar inom industri är i viss mån delaktiga i de organisatoriska 
sammanhangen på kundföretagen i form av möten, då de får information om exempelvis 
förändringar inom verksamheten. Manpower anordnar vid vissa tillfällen informations-
möten för sina medarbetare, vilket är de enda organisatoriska sammanhangen som våra 
respondenter nämner att de får delta i. Mattias (Manpower Student) har varken blivit 
inbjuden till de sociala eller organisatoriska sammanhangen på Manpower eller på kund-
företaget. Han förutsätter dock att detta skulle vara annorlunda om han hade en heltidsan-
ställning. 

Det är enbart Mattias (Manpower Student) som har stött på en konflikt mellan uthyrd 
personal och kundföretagets personal. Han berättar att det var vissa Manpowerarbetare 
som inte skötte sitt arbete, vilket kundföretagets personal klagade på. Dessa 
Manpowerarbetare blev då förflyttade från kundföretaget. Manpower har dock 
fortfarande detta företag som kund. Övriga respondenter har aldrig stött på några 
konflikter. Gunilla (ekonomiansvarig) nämner att hon bara får positiva reaktioner från 
kundföretagets personal.

Jag har kommit in på kundföretag där det är mycket att göra och då 
kommer jag in som en avlastning. Det har känts positivt för många utav 
personalen. (Gunilla, ekonomiansvarig)    

Det sker enligt respondenterna ett nära samarbete på kundföretagen. Sara (industri) och 
Harald (industri) nämner att inom industrin hjälps personalen åt med andra 
arbetsuppgifter om exempelvis en maskin skulle haverera. Detta är något som även 
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Mattias (Manpower Student) håller med om. De uthyrda respondenterna inom industrin 
har dessutom alltid någon att fråga om de inte skulle förstå sin arbetsuppgift. Gunilla 
(ekonomiansvarig) arbetar nära arbetsledarna när hon hjälper till med investeringsplaner. 
Hon arbetar dessutom hand i hand med VD:n genom att visa hur de ligger till rent 
ekonomiskt. Numer är hon även inblandad i vissa personalfrågor, där hon bland annat 
engagerar sig i en rehabiliteringsplan för en anställd som är sjukskriven. Personalen på 
Tibro Energi tror Gunilla (ekonomiansvarig) har lättare att komma till henne när det 
gäller just personalfrågor, eftersom hon kommer utifrån och ser saker och ting med andra 
ögon, än vad den ordinarie VD:n gör. Även Patrik (konsult) har ett nära samarbete med 
sina kollegor på flera avdelningar, vid planering av olika typer av projekt.

Engagemang och meningsfullhet
De respondenter som arbetar inom industrin anser att det är variationen i sina 
arbetsuppgifter som de tycker mest om. Sara (industri) berättar dock att lönen kunde ha 
varit högre. Detta är en åsikt som även Harald (industri) delar.

Jag tycker om variationen. Jag har gjort den biten att stå vid samma 
maskin i 47 veckor. Visst vill man ha en fastanställning någonstans, men 
så länge det inte finns så gör jag det här. Det enda negativa är att det 
skiljer lite i plånboken, men man får ju leva där efter. (Harald, industri)

Frihet under ansvar med möjlighet att fatta beslut är något som Patrik (konsult) verkligen 
uppskattar med arbetet. Det som Patrik (konsult) anser vara negativt är kontakten med sin 
personalansvarig när det gäller förlängning av uppdrag. Sara (industri) däremot har en 
god kontakt med sin personalansvarig och kan även samtala om sitt privatliv, vilket hon 
värderar högt. Genom åren på Manpower har Gunilla (ekonomisansvarig) fått bra 
uppdrag som har varit av hennes intresse, där hon har kunnat ta ansvar och blivit väl 
behandlad. I och med detta har hon inget att tycka illa om. Mattias (Manpower Student) 
accepterar de arbetsuppgifter han blir tilldelad, trots att han är missnöjd på vissa punkter. 

När man kommer dit får man antingen göra skitgörat eller det som är 
väldigt simpelt. (Tystnad) Till en början i alla fall. Att det är simpelt i 
början är väl bra men man kan tröttna på det rätt fort. Skitgörat är kanske 
inte lika roligt men det måste göras. Jag vet ju… och förstår att de 
anställda söker sig till det de vill göra och då får Manpowerarbetarna ta 
det som är mindre attraktivt om man säger så. (Mattias, Manpower 
Student)   

Vidare berättar Mattias (Manpower Student) att han är engagerad i sitt arbete, men har 
stött på andra extra uthyrda Manpowerarbetare som varit oengagerade och inte gått in för 
sina arbetsuppgifter då de vet att de ändå inte skulle komma dit nästa dag. Han anser även 
att hans insats är meningsfull, då han kommer in och arbetar när ett kundföretag 
verkligen är i behov av honom. Denna meningsfullhet är en åsikt som delas av de övriga 
respondenterna. Sara (industri) nämner bland annat att hon gör en bra insats för det 
kundföretag hon är uthyrd till. 
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Jag känner mig väldigt nyttig, för kunden hyr in mig i brist på egen 
personal och då blir det meningsfullt. (Sara, industri)

Uppmuntran i arbetet har upplevts olika bland våra respondenter. Patrik (konsult) tycker 
om att få både positiv och negativ kritik för att utveckla sig själv. Han anser att han har 
fått mycket god kritik och detta ser Patrik (konsult) som en stor uppmuntran. 

Skönt att höra att man får högsta betyg för något man aldrig fått göra 
förut i hela sitt liv, men det är viktigt att hålla sig på jorden. Jag är inget 
att fjäska för då jag är inhyrd. (Patrik, konsult)

De sociala aktiviteterna som genomförs på kundföretaget är också uppmuntrande enligt 
Patrik (konsult). Även Harald (industri) delar Patriks (konsult) åsikt om den verbala 
uppmuntran som ges ute på kundföretaget, men tilläger dessutom att de, men få, 
aktiviteter som genomförts på Manpower är en uppmuntran för honom. Att bli tilldelad 
uppdrag, som är av Gunillas (ekonomiansvarig) intresse, ser hon som en belöning från 
Manpowers sida. Sara (industri) anser att hon får uppmuntran både från kundföretagen 
och från sin personalansvarig på Manpower.

Manpower säger till om jag gjort ett bra jobb. Även kunden uppmuntrar 
mig, det har bara varit positivt. Skönt att vara efterfrågad när många vill 
ha mig, då vet jag att jag har gjort ett bra jobb. Ett kundföretag hade även 
vid ett tillfälle funderingar på att anställa mig och det ser jag som en 
uppmuntran. (Sara, industri)

När Mattias (Manpower Student) har kommit in och arbetat en tidig morgon eller sen 
eftermiddag har Manpower gett honom biobiljetter och vid ett tillfälle även en väska, 
detta för att visa sin tacksamhet. Likt övriga respondenter är verbal uppmuntran något 
som Mattias (Manpower Student) upplevt ute hos kundföretagen. 

Ansvarstagande och initiativförmåga 
Att känna ansvarstagande gentemot både Manpower och kundföretaget är något som alla 
respondenter är överens om. Harald (industri) menar att han representerar både 
Manpower och sitt kundföretag, på så sätt känner han ansvar gentemot båda. 

Jag jobbar precis som att jag vore anställd på kundföretaget för att göra 
ett så bra jobb som möjligt. (Harald, industri) 

När intervjuerna kommer till påverkan på arbetssituationen är yttrandefriheten relativt 
stor hos respondenterna. Respondenterna får gärna komma med förslag på exempelvis 
förbättringar av verksamheten. Sara (industri) berättar att förslag från hennes sida har 
blivit beaktade av kundföretagen.

Jag lade fram förslag till en chef på ett tidigare kundföretag för att göra 
produktionen effektivare och chefen tog upp det med övrig personal. Vad 
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jag vet skulle det verkställas efter nyår. De lyssnar ju på mina synpunkter 
och jag på deras, så det är en ömsesidig respekt. (Sara, industri)

Mattias (Manpower Student) menar att han kan påverka sin arbetssituation om han skulle 
ha behov av det. Detta handlar om mindre påverkan, som till exempel att han har 
möjlighet att få byta maskin under arbetstid, för att få variation. Patrik (konsult) som hyrs 
ut månadsvis anser sig endast kunna påverka i små drag, på grund av den korta 
uthyrningsperioden. 

Beslut är något som respondenterna på tjänstemannasidan har stor delaktighet i. Gunilla 
(ekonomiansvarig) har fått förtroende att lägga upp arbetet som hon själv vill och kan i 
princip fatta alla beslut på egen hand. Även Patrik (konsult) är delaktig i beslut som rör 
olika projektarbeten han medverkar i. Däremot är Gunilla (ekonomiansvarig) och Patrik 
(konsult) inte delaktiga i beslut som rör Manpower. Övriga respondenter är inte 
involverade i beslutsprocesser på vare sig kundföretagen eller Manpower. De känner 
dock att synpunkter kan framföras utan några problem. 

Det finns även utrymme och stor möjlighet till att ta egna initiativ ute på kundföretagen. 
Inom industrin gör respondenterna det som de blir tillsagda men tar egna initiativ i form 
av städning, om till exempel en maskin skulle stanna. Ett stort initiativ som Gunilla 
(ekonomiansvarig) har tagit är att hon har lagt upp alla rutiner, som till exempel 
kontoplaner, på egen hand. Patrik (konsult) tar ständigt egna initiativ för att driva projekt 
framåt.

Absolut tar jag initiativ. Man måste leverera och om jag inte gör något fel 
så litar de på en. Jag har ingen stämpelklocka, inget kort, ingen som 
håller koll på min tid. Jag kommer och går när jag vill, men jag håller min 
åttatimmarsram. (Patrik, konsult)

Alla respondenter uppfattar balansen mellan ansvarstagande och fysiskt och psykiskt 
välbefinnande på ett positivt sätt. Mattias (Manpower Student) uppskattar att han har lite 
ansvar i början på kundföretagen för att sedan öka successivt när han lär sig mer och mer. 
Dessa åsikter delas även av de övriga respondenterna som arbetar inom industrin. Harald 
(industri) berättar att hans ansvarstagande är precis som det ska vara och att han hoppas 
att han uppfyller detta. Förväntningarna på Patrik (konsult) och Gunilla 
(ekonomiansvarig) från kundföretagens sida är att de ska ta mycket ansvar på sina 
uppdrag. Detta är något som de vet om och de känner att de varken tar för mycket eller 
för lite ansvar. De känner alltså av att de har en ansvarsbalans. 
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5 Analys
Här presenterar vi våra analyser kring medarbetarnas uppfattning om sin tillhörighet 
och roll när de är uthyrda till ett kundföretag. Det som påverkar medarbetarnas
uppfattning analyseras utifrån medarbetarskap. Vi jämför framtagen teoretisk 
referensram med empirisk sammanställning, utifrån vår kvalitativa undersökningsmetod. 

5.1 Identitet 
Identitet är ett begrepp som beskriver individens självbild eller uppfattning av sig själv. 86

I vår empiriska framställning har respondenterna olika uppfattningar om var de tillhör, 
om de är Manpowerarbetare eller exempelvis Volvoarbetare och har på så sätt olika 
uppfattningar av sig själva och var de relaterar sig till. Vi ser att Sara (industri) som 
person har mer kontakt med sin personalansvarig än vad de övriga respondenterna har, 
därför identifierar hon sig mer som en Manpowerarbetare. Hon anser även att hon kan 
välja sin tillhörighet själv beroende på uppdrag, vilket är en koppling till 
identitetsdialogen i ”Vem vill jag vara?”, i den teoretiska referensramen.87 Patriks 
(konsult) uppfattning om Manpower innan anställning kunde ha bidragit till hans 
identitetsprocess då han ansåg Manpower vara mer för yrkesutbildade människor, vilket 
kan jämföras med dialogen ”Vem är jag inte som?”. I och med att han kom i kontakt med 
Manpower Professional ändrades hans uppfattning om Manpower som företag. Patrik 
(konsult) säger dock tydligt att han är en ”volvoit”, vilket besvarar frågan ”Vem är jag?”. 
I Gunillas (ekonomiansvarig) och Haralds (industri) identitetsprocesser besvaras frågan 
”Vem är jag som?”. Gunilla (ekonomiansvarig) har känslan av att vara ett med 
personalen på kundföretaget och relaterar sig till dem. Även Harald (industri) har mest 
kontakt med personalen på sitt kundföretag och känner sig som en av dem.

Ju längre tid respondenterna har varit uthyrda på ett kundföretag desto mer identifierar de 
sig med kundföretaget och känner sig som ”en i gänget”. Med tiden lär de sig sina 
arbetsuppgifter och kommer mer och mer in i hur kundföretaget arbetar. Som beskrivs i 
den teoretiska referensramen är identitet något framväxande och reglerar sig konstant 
efter världen och lärandet samt visar att respondenternas identifiering är en pågående 
process.88 Mattias (Manpower Student) identitetsprocess tar längre tid än övriga 
respondenter eftersom han sporadiskt arbetar extra och då har svårt att växa in i 
kundföretagets arbetsuppgifter och dess personal. Därför identifierar han sig enbart som 
en Manpowerarbetare. 

Respondenternas uppfattning av att bli uthyrd genom Manpower skildes åt beroende på 
anställningens tidpunkt. Sara (industri) och Patrik (konsult) som tidigare hade en dålig 
uppfattning ändrades sedan efter en tid som uthyrd. Detta kan också relateras till att 
identiteten är framväxande där deras uppfattningar reglerades allteftersom de fick en 
inblick i arbetet som uthyrd. 

                                                
86 Watson (2006), se fotnot 47
87 Andersson (2005), se fotnot 48
88 Watson (2006), se fotnot 49
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Identitet har även en social aspekt, det vill säga andra individers uppfattningar om vem 
individen är.89 Våra intervjuade respondenter tolkar det som att kundföretagens personal 
är nöjda med dem genom att de bara får positiv respons. Detta hjälper respondenterna att 
identifiera sig bättre med kundföretaget. Som andra ”tar dig att vara” kommer att bli 
påverkat av hur du beter dig inför dem.90 Om Manpowerarbetarna skulle bete sig 
oengagerat och skylla på att de bara är inhyrda, skulle kundföretagets personal bara se 
dem som endast inhyrda medarbetare. Å andra sidan finns möjligheten att kundföretagets 
personal exempelvis skulle skylla dåligt resultat på att de har inhyrda medarbetare från 
personaluthyrningsföretag. Sådana aspekter kan få Manpowerarbetarnas tillhörighet att 
endast identifiera sig med personaluthyrningsföretaget. Våra respondenter verkar, utifrån 
vår valda undersökningsmetod, dock vara väl mottagna och behandlade som den egna 
personalen på kundföretaget, därför känner de sig överlag som att de tillhör kundföretaget 
och inte Manpower.

5.2 Roller 
I studiens teoretiska referensram beskrivs att det finns en pågående interaktion mellan 
individens identitet och dess roll.91 Detta stämmer överens med de fyra respondenter som 
arbetar heltid ute hos sina kundföretag, deras roll skulle vara oförändrad även om de fick 
anställning hos kundföretagen. Eftersom rollen påverkar identiteten,92 påverkar 
respondenternas roll synen på sin tillhörighet, som hos de heltidsanställda är till 
kundföretaget. Sara (industri) nämner dock att hon kan välja att bara tillhöra Manpower 
eller kundföretaget, vilket indirekt betyder att hon kan välja sin roll beroende på 
kundföretag. Mattias (Manpower Student) identitetsprocess tar dock längre tid då han 
arbetar med få och korta uppdrag och har svårt att växa in i en mer bestämd roll som de 
heltidsanställda respondenterna har, vilket också är en interaktion mellan identitet och 
roll. De heltidsanställda respondenterna uppfattar även att de presterar minst lika bra som 
kundföretagets personal och känner på så sätt att de har samma roll som en vanlig 
anställd på kundföretaget. 

I början av Patriks (konsult) uthyrning till Volvo kände han sig som en belastning då han 
inte visste hur allting fungerade och vem han skulle prata med. Denna tveksamhet är ett 
tydligt tecken på en rollkonflikt,93 då Patriks (konsult) förväntningar som nyutexaminerad 
var oklara. Patrik kände att hans roll var ”experten som levererar resultat”,94 men visste 
inte vad som krävdes av honom för att uppfylla detta. Denna rollkonflikt var dock 
kortvarig och han har nu en känsla av att han levererar resultat. På så sätt har Patrik 
(konsult) uppfyllt sin roll, han har infriat de förväntningar han hade på sig själv och vet 
sin position och sin uppgift på kundföretaget. 

                                                
89 Watson (2006), se fotnot 47
90 Watson (2006), se fotnot 47
91 Andersson (2005), se fotnot 51
92 Andersson (2005), se fotnot 51
93 Nationalencyklopedin.se, se fotnot 50
94 Kapitel 4.4, se stycke 4
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De rollförflyttningar som framkommer, utifrån den metod vi använde för att genomföra 
intervjuerna, är mindre delar av både macro role transitions och micro role transitions.95

Gunilla (ekonomiansvarig) nämner att hennes roll har växlat beroende på i vilken bransch 
hon varit uthyrd i, där hennes arbetsuppgifter har växlat och ansvaret har varit av olika 
grad. Detta är macro role transitions men med den skillnaden från den teoretiska 
referensramen att detta inte behöver vara en permanent förändring, då Gunilla 
(ekonomiansvarig) fortfarande kan bli uthyrd till andra kundföretag med både enklare 
och mer avancerade arbetsuppgifter. Det behöver alltså inte vara att ta ett steg i karriären. 
De övriga respondenter som arbetar heltid har endast varit uthyrda inom samma bransch 
med liknande arbetsuppgifter och kan då inte ha samma uppfattning som Gunilla 
(ekonomiansvarig) vad gäller rollflyttningen. Hade de dock varit uthyrda inom olika 
branscher hade det förekommit macro role transitions, när de lämnar en bransch och 
övergår till en annan. 

Mattias (Manpower Student) som får byta kundföretag ofta har lätt att anpassa sig 
beroende på uppdrag. Låt oss ge ett exempel om han är uthyrd med kort varsel till olika 
kundföretag under samma vecka. Detta kan då medföra rollförflyttningar i någon form av 
micro role transitions, då han dagligen måste anpassa sig till olika sociala situationer 
beroende på kundföretag. Det samma gäller den sociala situationen när han går direkt 
från skola till arbete, då det är olika människor han möter. Saras (industri) tankar om att 
välja tillhörighet och roll beroende på kundföretag är också en form av micro role 
transitions, då denna rollförflyttning kan vara en anpassning till olika sociala situationer. 
Hon kan alltså växla roll beroende på de olika sociala situationerna på kundföretagen.

5.3 Medarbetarskap
Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar och utvecklar relationen gentemot 
sin arbetsgivare och till det egna arbetet.96 Det finns fyra viktiga hörnstenar som är nära 
kopplade till varandra och brister det i en av dem, brister det även i de andra.97 Utifrån 
vår teoretiska referensram analyseras dessa hörnstenar, följt av de former av 
medarbetarskap som förekommer hos respondenterna gentemot Manpower och deras 
kundföretag.

Förtroende och öppenhet
En viktig del är att medarbetarna känner ett ömsesidigt förtroende för varandra, sina 
chefer och för arbetsgivaren i stort.98 I de intervjuer vi genomfört framkommer det att 
förtroende är viktigt och att alla respondenter har förtroende både för Manpower och för 
kundföretagen. De heltidsanställda respondenterna upplever dessutom att Manpower och 
kundföretagen har förtroende för dem. Mattias (Manpower Student) däremot har svårt att 
uppfatta vad kundföretagen tycker. Det finns en risk om bristande tillit och förtroende när 
medarbetarskapsrelationen är oklar.99 För Mattias (Manpower Student), som hyrs ut korta 
perioder och inte till samma kundföretag, finns denna risk då han inte hinner få någon 
                                                
95 Andersson (2005), se fotnot 52
96 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 53
97 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 73
98 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 75
99 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 75
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närmare medarbetarskapsrelation ute hos något kundföretag. På så sätt kan 
kundföretagens tillit och förtroende till Mattias (Manpower Student) brista. Förtroendet 
från Manpower upplever han ändå som goda. ”Så länge Manpower ringer efter mig så 
måste jag se det som att de litar på mig”.100 Det sker alltså en öppen kommunikation om 
delegering av uppdrag via telefonsamtal mellan Mattias (Manpower Student) och hans 
personalansvarig. Detta stärker förtroendet då kommunikation är en viktig del när 
organisationer strävar efter delegering.101

Det finns indikationer på att respondenterna ändå har en liten kontakt med sina 
personalansvariga på Manpower. Det förekommer inga medarbetarsamtal hos 
personaluthyrningsföretaget, vilket respondenterna tycker borde förbättras. I och med 
detta borde respondenterna ha ett litet förtroende för Manpower. Enligt den teoretiska 
referensramen är det en förutsättning för att en medarbetare ska kunna få förtroende för 
sin chef att det sker en öppen och regelbunden kommunikation om viktiga förhållanden 
på arbetsplatsen, bland annat genom medarbetarsamtal.102 Detta skulle då inte vara 
uppfyllt. Det som dock ökar förtroendet mellan respondenterna och deras 
personalansvariga är att de personalansvariga lyssnar och tar till sig av de synpunkter 
som respondenterna ger, vilket också är en förutsättning för ett visat förtroende.103

Något som medför att respondenterna känner att kundföretaget har gott förtroende för 
dem är att de får ta del av samma information som övrig personal på kundföretaget. Här 
sker en öppen kommunikation och de känner sig delaktiga i kundföretaget. Detta visar 
ännu en återkoppling till den teoretiska referensramen där kommunikation beskrivs som 
viktigt för en förtroendefull relation, eftersom organisationer strävar efter delaktighet.104

Genom att involvera medarbetarna i beslutsfattande stärks förtroendet ytterligare.105

Gunilla (ekonomiansvarig) och Patrik (konsult) nämner i intervjuerna att de får medverka 
i olika beslut. Detta indikerar att de känner sig ännu mer delaktiga i de kundföretag de är 
uthyrda till.    

Gemenskap och samarbete
Tack vare att förtroendet mellan respondenterna och kundföretagen är ömsesidigt upplevs 
trivseln bland respondenterna som god. Detta är en förutsättning för att det ska finnas en 
god gemenskap på arbetsplatsen.106 Att visa varandra uppskattning i vardagen är enligt 
studiens teoretiska referensram effektivt för att få det trivsamt.107 Detta visar sig i 
Gunillas (ekonomiansvarig) fall då hon får positiva reaktioner från sina arbetskamrater. 

                                                
100 Kapitel 4.5, ”Förtroende och öppenhet”, se stycke 1
101 Simonsson (2002), se fotnot 76
102 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 77
103 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 77
104 Simonsson (2002), se fotnot 76
105 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 77
106 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 78
107 Tengblad (2003), se fotnot 79
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”Jag har kommit in på kundföretag där det är mycket att göra och då kommer jag in som 
en avlastning. Det har känts positivt för många utav personalen.” 108  
Alla heltidsanställda respondenter upplever sig delaktiga i kundföretaget och lika 
behandlade som kundföretagets personal. Detta pekar på att respondenterna känner en 
tillhörighet till kundföretaget, vilket förutsätter att god gemenskap ska kunna uppnås 
bland personalen på arbetsplatsen.109 De har dessutom inte upplevt några större konflikter 
mellan Manpowerarbetare och kundföretagets personal, vilket också främjar 
gemenskapen ute på kundföretagen. 

Enligt den teoretiska referensramen är det svårt att samarbeta på ett professionellt sätt 
över avdelnings-, funktions- och yrkesgränserna. Detta är dock en grund för att finna ett 
bra medarbetarskap.110 På det sätt som vi undersökte det empiriska materialet finns det 
tydliga indikationer på ett gott samarbete på respondenternas kundföretag. Inom industrin 
samarbetar personalen inom avdelningarna då kundföretagens personal introducerar
Manpowerarbetarna i sina arbetsuppgifter. Personalen, även de uthyrda, hjälps dessutom 
åt med andra arbetsuppgifter vid exempelvis maskinproblem. 

Gunilla (ekonomiansvarig) har ett nära samarbete med arbetsledarna och VD: n på Tibro 
Energi vad gäller ekonomiska frågor. Detta samarbete sker över avdelnings- och 
funktionsgränserna. Även i Patriks (konsult) fall sker ett samarbete över avdelnings- och 
funktionsgränserna då det planeras olika typer av projekt. Vad som inte framkommer 
under intervjuerna, till skillnad från den teoretiska referensramen, är att det inte sker 
något samarbete över yrkesgränserna. 

För att ytterligare stärka gemenskap och samarbete bland medarbetarna kan det 
genomföras olika aktiviteter där medarbetarna tvingas att prata och samarbeta med 
varandra.111 Detta föreligger både hos respondenternas kundföretag och hos Manpower. 
Sociala aktiviteter på kundföretagen genomförs bland annat i form av restaurangbesök, 
som de heltidsanställda respondenterna har möjlighet att följa med på och då de får chans 
att prata mer med kundföretagets personal. Manpower har enligt respondenterna anordnat 
en bowlingkväll och en resa till Göteborg. Alla dessa aktiviteter är metoder som används 
för att stärka gemenskapen hos kundföretagen och hos Manpower. 

Det skiljer sig en aning mellan de heltidsanställda i fråga om aktiviteter som rör de 
organisatoriska sammanhangen på kundföretagen. Till skillnad från tjänstemannasidan, 
som är helt delaktiga i de organisatoriska sammanhangen, får respondenterna som arbetar 
inom industrin endast delta under informationsmöten. Detta medför att Gunilla 
(ekonomiansvarig) och Patrik (konsult) på tjänstemannasidan, enligt den teoretiska 
referensramen,112 bör känna större gemenskap och samarbete i sina kundföretag, då de 
har mer möjlighet till påverkan. De organisatoriska sammanhangen på Manpower sker 
vid vissa tillfällen i form av informationsmöten. Då dessa sker så pass sällan finns det 

                                                
108 Kapitel 4.5, ”Gemenskap och samarbete”, se stycke 6
109 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 78
110 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 80
111 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 80
112 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 80



ANALYS

37

tecken på att det brister i gemenskapen gentemot Manpower, eftersom respondenterna 
sällan får möjlighet att träffas och prata med varandra. Medarbetarskapet brister även när 
det gäller Mattias (Manpower Student) som varken har blivit inbjuden till sociala eller 
organisatoriska sammanhang på Manpower eller på de kundföretag han har varit uthyrd 
till. Detta gör att han inte känner någon vidare stor gemenskap vare sig på Manpower 
eller på kundföretagen.

Engagemang och meningsfullhet
För ett utvecklat medarbetarskap är det viktigt att medarbetarna känner engagemang och 
meningsfullhet för arbetet och för sina arbetsuppgifter.113 Medarbetarskapet hos 
respondenterna utvecklas då de alla uttrycker det engagerande och meningsfullt att arbeta 
som uthyrd via Manpower. Sara (industri), likt övriga respondenter, känner att 
kundföretagen är i behov av dem då de har brist på personal. ”Jag känner mig väldigt 
nyttig, för kunden hyr in mig i brist på egen personal och då blir det meningsfullt.” 114

Vad som respondenterna nämner som bäst med att arbeta inom personaluthyrningsföretag 
är bland annat variationen i arbetsuppgifterna och frihet under ansvar.

Sara (industri) har en god kontakt med sin personalansvarig där de kan diskutera både 
arbete och privatliv. Detta visar tecken på engagemang genom denna känslomässiga 
relation till sin kollega.115 I Mattias (Manpower Student) fall kan det vara svårt att bli 
engagerad då han inte hinner få någon känslomässig relation till sina kollegor och till 
arbetet på grund av de korta uthyrningsperioderna. Han nämner dock att han är 
engagerad, men har sett andra extra uthyrda Manpowerarbetare som varit oengagerade.

I och med att de respondenter som arbetar inom industrin har variation i sitt arbete kan de 
bli tillfredsställda och på så sätt känna engagemang och meningsfullhet i sitt arbete på 
kundföretagen.116 Gunilla (ekonomiansvarig) och Patrik (konsult) som arbetar som 
tjänstemän har även möjlighet till medbestämmande, vilket också är en grund för att 
känna tillfredsställelse.117

Majoriteten av respondenterna har en väldigt liten kontakt med sina respektive 
personalansvariga. Detta gör att Manpower har svårt att veta vad respondenterna upplever 
som engagerande och meningsfullt. Arbetsgivare och chefer måste arbeta i den enskilda 
relationen för att ta reda på detta118, vilket är en brist hos Manpower då det exempelvis 
inte sker några medarbetarsamtal för våra respondenter. De personalansvariga kan dock 
inte tvinga fram engagemang och meningsfullhet, utan kan istället åstadkomma detta 
genom uppmuntran.119 Manpower genomför vid vissa tillfällen aktiviteter för all sin 
personal, som är en form av uppmuntran. Denna uppmuntran sker dock sällan. Ute på 
kundföretagen däremot sker uppmuntran dagligen i form av exempelvis verbal 

                                                
113 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 81
114 Kapitel 4.5, ”Engagemang och meningsfullhet”, se stycke 3
115 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 81
116 Bruzelius och Skärvad (2002), se fotnot 82
117 Bruzelius och Skärvad (2002), se fotnot 82
118 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 83
119 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 83
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uppmuntran, vilket får medarbetarna att bli mer engagerade och känna större 
meningsfullhet inom sitt kundföretag än hos Manpower.

Ansvarstagande och initiativförmåga
Alla respondenter känner att de har ett ansvar gentemot både Manpower och 
kundföretaget, vilket är viktigt för medarbetarskap.120 Harald (industri) menar att han 
representerar både Manpower och sitt kundföretag. ”Jag jobbar precis som att jag vore 
anställd på kundföretaget för att göra ett så bra jobb som möjligt”.121 Känslan av att vara 
anställd på kundföretagen gör att studiens heltidsanställda respondenter har ett ansvar för 
sitt arbete och sin prestation. Enligt den teoretiska referensramen är initiativförmåga ett 
sätt att utveckla ansvarstagande.122 Detta förefaller när respondenterna menar att det finns 
möjlighet att komma med förslag till kundföretagen för att utveckla verksamheten. 
Initiativförmågan inom industrin är något begränsad och utvecklar inte verksamheten, då 
det handlar om städning vid till exempel maskinproblem. De får dock ta initiativ genom 
att byta maskin för att få variation. Detta kan leda till större engagemang, vilket kan 
medföra effektivare arbetstakt.

Vidare är initiativ en del av arbetet för Gunilla (ekonomiansvarig) och Patrik (konsult) på 
tjänstemannasidan, som ska utveckla sina verksamheter på respektive kundföretag. I och 
med detta är deras medarbetarskap mer utvecklat än de respondenter som arbetar inom 
industrin. I den teoretiska referensramen visas att initiativförmågan hos medarbetarna är 
personligt baserad.123 Detta blir synligt då initiativförmågan är av olika hög grad 
beroende på i vilken bransch respondenterna är uthyrda till och beroende på hur mycket 
ansvar de får ta i sitt arbete. 

Ännu ett sätt att utveckla ansvarstagandet är att medarbetarna får befogenheter.124 De 
respondenter som arbetar inom tjänstemannasidan får vara delaktiga i olika beslut på 
kundföretagen. Detta medför att de har mer befogenheter och på så sätt ett mer utvecklat 
ansvarstagandet, än de respondenter som arbetar inom industrin och som inte är 
involverade i beslutsprocesser.    
       
Att finna en balans mellan ansvarstagande och fysiskt och psykiskt välbefinnande 
uppfattar respondenterna på ett positivt sätt. Det är viktigt att arbetsgivare och chefer tar 
reda på hur mycket den enskilde medarbetaren vill och kan ta ansvar.125 Eftersom alla 
respondenter upplever en ansvarsbalans har Manpower och kundföretagen lyckats 
delegera ansvar i lagom stor mängd. Mattias (Manpower Student) nämner, likt övriga 
respondenter inom industrin, att han uppskattar att ansvaret växer i takt med att han lär 
sig sina arbetsuppgifter. Detta stämmer överens med den teoretiska referensramen, att när 
medarbetarna utvecklar nya färdigheter och förmågor att ta ansvar kan arbetsuppgifterna 

                                                
120 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 84
121 Kapitel 4.5, ”Ansvarstagande och initiativförmåga”, se stycke 1
122 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 84
123 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 84
124 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 84
125 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 84
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växa successivt i svårighet.126 Därför känner han och övriga respondenter ansvarsbalans i 
sitt arbete.  

Former av medarbetarskap
Utifrån underlaget i medarbetarskapets hörnstenar analyseras de olika former som 
förekommer inom Manpower och dess kundföretag. Studiens respondenter har en väldigt 
liten kontakt med sina respektive personalansvariga på Manpower. Den kontakt som 
förekommer är att de personalansvariga främst ringer angående uppdrag, vilket innebär 
att deras roll är administrativ åt de uthyrda respondenterna. Arbetsuppgifterna styrs helt 
av kundföretagen, men lönen utbetalas av Manpower. Detta indikerar att 
medarbetarskapet mellan Manpower och deras uthyrda medarbetare är ledarlöst.127

Medarbetarskapet ute på kundföretagen har olika former beroende på bransch. Patrik 
(konsult) som är ledare för olika projekt vill kunna ge och ta kritik från arbetskamraterna, 
för att göra ett så bra arbete som möjligt. Ansvarstagande är en del av Patriks (konsult) 
arbete, vilket han är positiv till. Att arbeta inom projekt innebär delegering av ansvar till 
en arbetsgrupp. Detta tyder på att grupporienterat medarbetarskap är den form som 
förekommer på Patriks (konsult) kundföretag.128

Traditionellt medarbetarskap bygger på att arbetsledaren säger vad som ska göras och 
låter medarbetarna utföra arbetsuppgifter enligt givna order och instruktioner.129 Detta 
förekommer för de respondenter som arbetar inom industri, då de följer de ramar som 
givits av kundföretagen. Även om Mattias (Manpower Student) arbetar korta perioder på 
kundföretagen måste han följa de instruktioner som ges, vilket också tyder på ett 
traditionellt medarbetarskap i hans fall. 

Gunilla (ekonomiansvarig) är ensam på sin position och arbetar självständigt med 
ekonomin på sitt kundföretag. Dessutom har hon ett stort ansvar, då hon på egen hand tar 
beslut rörande sitt kundföretags ekonomi. Att ta individuellt ansvar och utöva 
självständigt arbete är karaktäristiskt för ett individorienterat medarbetarskap,130 vilket är 
den form som förekommer på Gunillas (ekonomiansvarig) position.   

Individorienterat medarbetarskap är dessutom något som förekommer i viss mån på de 
övriga respondenternas kundföretag, då de alla nämner att de tillåts arbeta 
självständigt.131 Detta är dock inte det medarbetarskap som är övergripande på deras 
kundföretag.        

                                                
126 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 84
127 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 72
128 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 68
129 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 63
130 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 70
131 Hällstén och Tengblad (2006), se fotnot 70
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6 Slutsats
Nu knyts studien samman och en presentation av slutsatsen kommer att ges utifrån 
underlaget i studien, detta genom att syftet uppnås och problemformuleringen besvaras. 
Vi kommer även att ta upp förslag till vidare forskning.

För att knyta tillbaks till studiens problemformulering presenteras den återigen; 

Hur uppfattar medarbetare på ett personaluthyrningsföretag sin tillhörighet och 
roll när de är uthyrda till ett kundföretag, samt vad är det som påverkar deras 
uppfattning?

Bilden av respondenternas uppfattning om deras tillhörighet och roll är i huvudsak 
densamma, men beror på vissa omständigheter. Det vi kommit fram till genom denna 
studie kan, utifrån problembakgrundens figur, ge en bild av medarbetarnas syn på sin 
tillhörighet och roll när de är uthyrda till ett kundföretag, samt vad det är som påverkar 
denna uppfattning. 

Fig. 4 Egen tolkning: Medarbetarskapets påverkan på uppfattningen om sin tillhörighet 
och roll.

Figuren visar att respondenternas uppfattning om sin tillhörighet och roll när de är 
uthyrda till ett kundföretag påverkas av medarbetarskapets hörnstenar. Dessa hörnstenar 
har en koppling till varandra och uppfattningen om respondenternas tillhörighet och roll 
till personaluthyrningsföretaget eller till kundföretaget beror vidare på i vilken grad 
hörnstenarna förekommer i respektive läge. Därav cirkulerar den runt figuren från 
problembakgrunden. 
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Tre av respondenterna menar att de har samma roll som kundföretagens personal. Då 
rollen har en påverkan på individens identitet, påverkar respondenternas roll synen på sin 
tillhörighet, som överlag hos de heltidsanställda på så vis är till kundföretaget. Synen på 
sin tillhörighet och roll skiljer sig åt beroende på inom vilket område respondenterna 
befinner sig, inom tjänstemannasidan eller inom kollektivsidan. I urvalet hade studien 
även en uppdelning av respondenterna vad gäller kön. Denna könsfördelning påverkade 
dock inte respondenternas syn på sin tillhörighet och roll.

På tjänstemannasidan förklaras tillhörigheten med uppdragens längd och grad av 
involvering i sina respektive kundföretag. Inom tjänstemannasidan sträcker sig 
uthyrningsperioderna till samma kundföretag från tre månader och upp till tre år. En av 
respondenterna inom tjänstemannasidan upplever sin tillhörighet och roll till 
kundföretaget, då hon varit uthyrd under en längre tid på samma kundföretag. Den andra 
respondenten har däremot bara varit uthyrd under två månaders tid, men klargör tydligt 
att han är en ”volvoit”. Att de två respondenterna från tjänstemannasidan är ensamma 
uthyrda medarbetare inom sina avdelningar på deras kundföretag, gör att de enbart 
känner gemenskap till kundföretagens personal. Genom att de dessutom får vara 
delaktiga i beslutsprocesser i kundföretagen och har ett stort ansvarstagande stärks 
förtroendet för respondenterna och därför känner de sig mer delaktiga i sina kundföretag. 

Inom industrin nämner en av respondenterna att han upplever sin tillhörighet och roll till 
sitt kundföretag, då han har mest kontakt med kundföretagets personal och känner sig 
som en av dem. Han upplever gemenskap då han blir lika behandlad och får delta i 
kundföretagets sociala aktiviteter. Vad som vidare påverkar respondentens uppfattning 
om sin tillhörighet och roll är att öppenhet nås, av denna orsak att denna respondent får 
samma information som kundföretagets övriga personal. Dessutom förekommer det 
dagligen verbal uppmuntran i kundföretaget, men inte lika ofta förekommande från 
personaluthyrningsföretaget. Detta är också ett skäl till att denna respondent uppfattar sin 
tillhörighet och roll på det kundföretag han är uthyrd till, då engagemanget ökar vid 
uppmuntran. 

Till skillnad från de övriga heltidsanställda känner en heltidsanställd respondent att hon 
kan välja sin tillhörighet och roll beroende på uppdrag. Hennes kontakt skiljer sig med 
personalansvarig på personaluthyrningsföretaget, då den förekommer oftare än för de 
övriga respondenterna. På så sätt sker det en större öppenhet mellan personaluthyrnings-
företaget och just denna medarbetare. Detta medför att hon har en uppfattning av att 
tillhöra personaluthyrningsföretaget. Respondenten kan växla roll beroende på kundfö-
retag och hon kan då även få en uppfattning av att tillhöra kundföretaget, där hon känner 
stor gemenskap med dess personal. Även om hon säger sig tillhöra personaluthyrnings-
företaget överlag, anser vi att denna respondent kan befinna sig i ingenmansland innan 
hon väljer sin tillhörighet och roll. På så sätt använder hon ingenmansland likt en trans-
portsträcka. 

Den respondent som sporadiskt arbetar extra har en identitetsprocess som tar längre tid, 
då han arbetar med få och korta uppdrag och har svårt att växa in i en mer bestämd roll på 
något kundföretag. Kontakten med personaluthyrningsföretaget för hans del är relativt 
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liten och han är något osäker på vem hans personalansvarig är. Han känner ingen större 
gemenskap vare sig på personaluthyrningsföretaget eller på sina kundföretag. Som extra 
uthyrd med korta uppdrag får denna respondent ständigt möta nya arbetsuppgifter och på 
så sätt får han ett litet ansvarstagande. Det kan även vara svårt för honom att finna 
engagemang och meningsfullhet i sitt arbete, då han inte hinner få någon känslomässig 
relation till sina kollegor och till sitt arbete. Därför befinner sig denna respondent i 
ingenmansland. Att känna sin tillhörighet till ingenmansland behöver dock inte vara
negativt, eftersom respondenterna trivs med sin tillvaro som uthyrda medarbetare genom 
personaluthyrningsföretaget.

Gemensamt för det som påverkar respondenternas tillhörighet och roll är personaluthyr-
ningsföretagets ledarlösa medarbetarskap. Kontakten med personalansvariga gäller i det 
stora hela bara olika typer av uppdrag. Personaluthyrningsföretaget kan dock medvetet ha 
ett ledarlöst medarbetarskap, då deras koncept är att hyra ut medarbetare till kundföretag 
och där förhoppningen är att medarbetarna senare får anställning hos kundföretagen. 
Detta gör att respondenterna identifierar sig mer med sina kundföretag, där deras medar-
betarskap består av högre tillit och större förmåga till ansvarstagande.

Sammanfattningsvis uppfattar sig tre av våra heltidsanställda respondenter sin tillhörighet 
och roll till sina respektive kundföretag. Den fjärde heltidsanställda respondenten kan 
välja sin tillhörighet och roll beroende på kundföretag och den respondent som sporadiskt 
arbetar extra, befinner sig i ingenmansland. Se följande illustration.

☺

                        
Ingenmansland

☺

Fig. 5 Egen tolkning: Respondenternas uppfattning om sin tillhörighet och roll när de är 
uthyrda till ett kundföretag.

Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning inom denna studies ämnesområde.

 En studie kan genomföras genom en kvantitativ undersökning med fler 
respondenter, för att få en mer representativ bild av medarbetarnas tillhörighet och 
roll när de är uthyrda till ett kundföretag. 

 Även en kvalitativ studie kan genomföras där det undersöks hur personalen på 
kundföretagen upplever sin arbetssituation tillsammans med inhyrd personal.

Medarbetare Personaluthyrnings-
företag

☺☺☺
Kundföretag
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Bilaga 1

Intervjumall

Inledande frågor 

      Kön, ålder, utbildningar, yrkeserfarenhet

 Hur länge har du varit anställd på Manpower?
 Varför har du valt att arbeta på Manpower?
 Vilken typ av anställning hade du innan tiden på Manpower?
 Vilket kundföretag är du uthyrd till nu?
 Hur många kundföretag har du varit uthyrd till?
 Har du någon gång fått erbjudande om anställning hos kundföretagen? 
 Har du skaffat en bredare erfarenhet tack vare olika uppdrag och på så sätt hur?
 Har dina kontakter blivit bredare och tror du att du får användning för dem?
 Beskriv dina arbetsuppgifter på Manpower och på kundföretaget!

Identitet 
 Var tycker du att du mest hör till, Manpower eller kundföretaget?
 Var känner du dig mest hemma?
 Hur var din uppfattning av att bli uthyrd innan du fick anställning på Manpower? 

Och hur tycker du att det blev?

Roller
 Vilka förväntningar tror du de hade på dig? Kände du dig välkommen?
 Hur uppfattar du din prestation jämfört med kundföretagets anställda?
 Vilken roll tycker du att du har på kundföretaget? Och är den tydlig?
 Växlas din roll beroende på var du är uthyrd av Manpower?
 Hur tror du att din roll på kundföretaget skulle förändras om du fick anställning 

där?
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Medarbetarskap

Förtroende och öppenhet
 Har du förtroende för Manpower och kundföretaget? På vilket sätt? 

Olika förtroende?
 Har du varit med om medarbetarsamtal eller liknande på Manpower eller på 

kundföretaget?
 Får du ta del av viktig information? Vilken typ av info? 
 Känner du att företagsledningen lyssnar på dina synpunkter? Både på Manpower 

och på kundföretaget. 
 Känner du att det finns utrymme för dig att arbeta självständigt?  
 Är du delaktig i beslutsprocesser? 

Gemenskap och samarbete
 Trivs du bland dem du jobbar med? Anser du att det finns en positiv 

anda/inställning i din arbetsgrupp?
 Vilka har du mest kontakt med; dina kollegor på kundföretaget eller kollegorna på 

Manpower?
 Är du delaktig i de sociala och organisatoriska sammanhangen på kundföretaget 

eller Manpower? 
 Känns det som att du blir behandlad lika som övrig personal på kundföretaget?
 Finns det konflikter inom gruppen som påverkar samarbetet på ett negativt sätt?

Engagemang och meningsfullhet
 Tycker du om ditt arbete? Vad tycker du om/inte om?
 Känner du dig engagerad i ditt arbete? 
 Är ditt arbete meningsfullt? 
 Känner du att Manpower eller kundföretaget uppmuntrar dig i ditt arbete?

Ansvarstagande och initiativförmåga
 Hur upplever du ditt ansvarstagande gentemot Manpower och kundföretaget?
 Har du möjlighet att påverka din arbetssituation? 
 Är du delaktig i beslutsprocesser? Vilken typ av beslut i så fall? 
 Finns det utrymme för initiativförmåga? 
 Finns känslan av ansvarsbalans? För lite/för mycket? 


