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Sammanfattning 

Användningen av tillfällig arbetskraft ökar och är numera ofta en integrerad del i många 

verksamheter. Tillfälligt anställda har generellt sett sämre förbindelser med verksamheterna 

där de arbetar. I samband med att fenomenet ökar uppkommer frågor kring vad det skapar för 

sorts arbetsklimat och relationer på arbetsplatsen. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

vilken sorts psykologiskt kontrakt som finns mellan tillfälligt anställda och verksamheterna 

som de arbetar på.  

Frågeställningar:  

• Har bemanningspersonalen ett transaktionellt eller relationellt kontrakt till enheterna 

som de arbetar på?  

• Är kontraktet mellan enheterna och bemanningspersonalen balanserat?  

Uppsatsen utgår ifrån personal från bemanningscentrum i Nynäshamns kommun samt de 

verksamheter som de arbetar på. Som metod genomfördes en fallstudie utifrån en deduktiv 

strategi. Intervjuer av bemanningspersonal och ledning samt fast anställda på 

verksamheterna. Använd teori är studier inom psykologiskt kontrakt som kort innebär de 

förväntningar och skyldigheter som finns mellan arbetsgivare och personal. Ett transaktionellt 

kontrakt avser en överenskommelse som enbart innebär ett utbyte av arbete mot ersättning 

medans ett relationellt kontrakt innebär en strakare relation med högre förväntningar och 

åtaganden. Kontraktet påverkas bland annat av trivsel, identifikation och engagemang på 

arbetsplatsen. Det kan vara balanserat men även ojämnt på så vis att den ena eller andra 

parten upplever sig ha större förväntningar eller skyldigheter gentemot varandra. Utifrån 

resultatet går det att urskilja att de flesta av bemanningspersonalen upplever att de identifierar 

sig med verksamheterna snarare än bemanningscentrumet. Detta berodde många gånger på att 

de hade ett engagemang för brukarna och arbetet i sig. Det framgår att ledningen på 

arbetsplatserna anser det viktigt att den tillfälliga personalen ska känna sig som en del av 

verksamheten. Vilket kan bero på att många av dessa verksamheter är starkt beroende av att 

ta in extern personal. Utifrån detta så kan man tolka det som att det finns ett balanserat 

kontrakt mellan bemanningspersonalen och verksamheterna med gemensamt höga 

förväntningar och åtaganden.  
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Förord 

Denna kandidatuppsats är en avslutande del av vår utbildning som medicintekniska ekonomer 

med inriktning mot organisation och behandlar ämnet tillfällig arbetskraft. Vi vill tacka de 

respondenter som har delat med sig av sina erfarenheter och svarat på våra frågor. Utan er 

hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Även tack till de opponenter som 

gett värdefulla synpunkter och nya infallsvinklar till förbättringar på vägen. Samt tack till vår 

handledare Yohanan Styrjan för vägledning under skrivprocessen.  

/Evelina Larsson och Panna Szabó, författare till denna uppsats.  

Stockholm Januari 2015. 
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1. Inledning 

Bemanningsföretag har funnits i Sverige sedan 1992 då en ny lag medförde att det blev 

tillåtet med privata arbetsförmedlingar. Detta innebar att det blev möjligt för 

bemanningsföretag att hyra ut arbetskraft med tillstånd från Arbetsmarknadsstyrelsen utifrån 

vissa villkor (Regeringen 2006). Efter detta så har användningen av tillfällig arbetskraft ökat. 

Arbetsgivare som tar in personal från bemanningsföretag vill inte bara minimera kostnader, 

de vill också vara flexibla genom att snabbt kunna reagera på förändringar på den globala 

marknaden. Tillfällig anställning gör det möjligt att snabbt ändra antalet anställda eller 

arbetstiderna. Det är inget nytt fenomen, tillfällig arbetskraft har länge använts vid projekt 

eller som ersättning för personal som varit sjuka eller på semester. De tillfälligt anställda har 

dock alltid varit utanför företaget och inte delaktiga i den huvudsakliga verksamheten. Detta 

har förändrats, numera så är de ofta en integrerad del av affärsstrategin och ett  permanent 

inslag i många verksamheters vardag (Nollen, S. D. 1996). Denna utveckling kan man även 

se i den kommunala verksamheten då flera kommuner på senare tid börjat använda sig av 

bemanningscentrum för sin personalhantering. Ett kommunalt bemanningscentrum har 

vanligtvis funktionen att täcka behovet av vikarier inom kommunens egna verksamheter. Att 

vara anställd på ett bemanningscentrum innebär att man arbetar på olika arbetsplatser, men är 

fast anställd hos den kommunala bemanningsenheten (Linn Marsten, 2014). Ökningen av 

tillfällig arbetskraft har bidragit till debatt om effekterna, bland annat om det kan leda till 

försämrad arbetsmiljö på arbetsplatserna för den fasta personalen (LO-tidningen Arbetet, 

2014), ifall det innebär otryggare tillvaro för den tillfälliga arbetskraften (SvD opinion, 

2013tmj),  samt om ökade kostnader för kommunerna som hyr in (Sveriges radio, 2012). 

Denna uppsats kommer dock att fokusera på en relativt outforskad del av fenomenet 

nämligen vilka relationer tillfällig arbetskraft har till sin arbetsplats. Detta genom att 

undersöka psykologiskt kontrakt.  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Psykologiskt kontrakt 

Psykologiskt kontrakt kan kort definieras som en oskriven överensommelse som avser de 

förväntningar som finns hos de anställda gällande deras skyldigheter och rättigheter gentemot 

organisationen. Vad de förväntas göra för arbetsgivaren och vad de förväntar sig i gengäld 

(McLean et.al. 1998). Kontraktet kan delas in i två kategorier; transaktionellt och relationellt. 

Den förstnämnda innebär ett kontrakt som endast avser arbete för ersättning, medan ett 

relationellt kontrakt innebär en starkare relation och högre förväntningar sinsemellan. Dessa 
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förväntningar kan vara jämt fördelade, men också obalanserade på så sätt att antingen 

arbetsgivaren eller den anställda upplever sig ha mer eller mindre skyldigheter gentemot 

varandra. Mer om detta under kapitlet som behandlar teorin.  

1.1.2. Tillfällig anställning  

Att vara anställd via bemanningsföretag skiljer sig från andra typer av anställningar. 

Ledningen av arbetsuppgifterna utförs av en tredje part, det vill säga. av 

klientorganisationerna där arbetet utförs (Bemanningsföretagen 2014). Tillfällig arbetskraft 

har generellt sett sämre förbindelser med verksamheterna som de arbetar på. Hur mycket de 

arbetar beror på vad organisationerna har för behov av dem och det finns inget avtal för 

fortsatt anställning. De får sällan samma förmåner som fast anställd personal. Exempelvis så 

är det ovanligt med betald semester eller ersättning vid sjukfrånvaro som betalas av 

arbetsplatsen. Och även om det erbjuds så är det sällan som den tillfälliga personalen får ta 

del av förmånerna just på grund av de korta tidsperioderna (Nollen, 1996). En fördel med 

tillfälliga anställningar är att det ger möjligheter till de som tidigare varit utanför 

arbetsmarknaden att få in en fot, genom extern bemanning. Anställningsformen ger 

arbetslivserfarenhet och möjlighet att testa olika arbetsområden. Det ger möjligheter till att 

öka mänskligt kapital. Särskilt för unga eller utsatta personer utan arbetslivserfarenhet. Den 

negativa aspekten är att tillfällig arbetskraft ofta med några undantag, används inom 

lågkvalificerade arbeten med få karriärmöjligheter och med väldigt lite utbildning. 

Arbetsplatserna tjänar inte på att ha korttidsanställda för avancerade arbetsuppgifter eftersom 

de måste läras upp och få en viss kunskap vilket kräver längre tid. Detta minskar 

möjligheterna för tillfälligt anställda att utöka sitt mänskliga kapital. Utveckling av mänskligt 

kapital är en investering som verksamheter gör för att efter en viss tid få kvalificerad 

personal. Därför går det inte att kräva detta av arbetsplatserna när det kommer till tillfällig 

arbetskraft. Däremot så kan bemanningsverksamheten investera en del i kompetensutveckling 

för att sedan framgångsrikt kunna placera sina anställda. Relationerna mellan 

bemanningsverksamheter och anställda är dock ofta inte heller speciellt långa, vilket gör att 

bemanningsorganisationerna många gånger väntar sig en snabb återbetalning och därför inte 

gör några stora satsningar på kompetensutveckling. Tillfälligt anställda har emellertid många 

gånger möjlighet att utvecklas på egen hand. Från att ha relativt låga kunskaper så kan de 

snabbt få mer erfarenhet vilket fast anställda kan ha svårare med eftersom de ibland inte har 

samma möjlighet att testa på nya uppgifter och arbetssituationer. Det finns också fördelar 

som tillfällig arbetskraft, att kunna arbeta deltid och välja att tacka nej till arbetspass (Nollen, 
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1996). En annan fördel med tillfällig arbetskraft via bemanning är att organisationerna blir 

mer avlastade när det gäller den personaladministrativa biten. Bemanningsenheten tar ofta 

hand om utveckling och till och med övervakning av sina anställda på arbetsplatserna.  

Organisationerna kan även slippa ta jobbiga avskedsprocesser och istället överlåta det till 

bemanningen (Nollen, 1996). 

1.1.3 Bemanningscentrum i Nynäshamn 

Sedan ädelreformen år 1992 är det kommunernas ansvar att tillhandhålla hälsovård, främst 

äldreomsorg. “I samband härmed infördes i socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna 

att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av 

särskilt stöd.” Syftet med reformen var att genom en ökad effektivitet och produktivitet - i 

och med ökade resurser och självbestämmande för kommunerna - kunna tillgodose de ökande 

behoven som finns inom vård och omsorg (Riksdagens dokumentation, 1998). 

Nynäshamns kommun ligger ungefär en timme från Stockholm. Tätorten Nynäshamn, Ösmo 

och Sorunda utgör kommunen som har ca 27.000 invånare (Kommunfakta Nynäshamn 

2013). År 2007 startades projektet, “Nya tider“ i Nynäshamn som handlade om att kunna ge 

alla rätt till heltid. Bemanningscentrum var en del av projektet eftersom det fnns behov av att 

kunna samordna personalresurser i kommunen och vikariehanteringen. När centrumet 

startades fanns det ca 600 timvikarierande personal i kommunen. Man började med att fast 

anställa 20 stycken av dem år 2007, och idag är det totalt 38 stycken fast anställda och ca 

170-180 timavlönade. Centret samarbetar med ungefär 200 arbetsgrupper, dvs. alla 

äldreboenden, gruppboenden, hemtjänsten, förskolor och till viss del fritids i Nynäshamns 

kommun. Projektet innefattade bara socialförvaltningens verksamheter från början, men år 

2008 kom barnomsorgen till också. Målen med verksamheten är att erhålla tryggare 

arbetsförhållanden, och en god och effektiv vikariehantering. Det är av intresse att ha en god 

kvalité på de vikarier som skickas ut. Målen mäts bland annat med tillsättningsgrad, dvs. hur 

stor del av passen som kommer in man kan tillsätta. Det följs även upp vad verksamheterna 

tycker om vikariens arbetsinsatser och bedömningskriterier skickas ut. Det är viktigt för både 

Bemanningscentrum och för den anställda. Vikarierna får det som en feedback och de får 

veta vad de är bra på och vad de kanske behöver att utveckla. Bedömningen går man igenom 

en gång per år, i samband med medarbetarsamtal, vilket hålls varje månad. 

Rekryteringsprocessen sker via annonsering eller intresseanmälningar som lämnas in hos 

centret. Personalen har villkor enligt kollektivavtal, men det finns skillnader mellan fast 
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anställda och timvikarier, exempelvis att man måste ha arbetat visst antal timmar som 

timvikarie för att få sjuklön. Yrkeskategorierna som finns idag är boendestödjare, personlig 

assistent, undersköterska, vårdbiträde, barnskötare, kock och ekonomibiträde. 

När en anställd kommer till en ny arbetsplats genomförs alltid en introduktion till den 

arbetsplatsen. Utöver det får alla anställda inom omsorg, en liftförsäkransutbildning, samt 

Treserva utbildning. Det finns även andra möjligheter till annan kompetens utveckling, samt 

utvecklingen på själva arbetsplatsen. Har man adekvat yrkesutbildning, visar det sig även i 

lönesättningen som är väsentligt högre i de fallen. Tillsättningsprocessen underlättas med ett 

tillgänglighetsschema, vilket läggs in av de anställda i webbkalendern. Utifrån detta är det 

möjligt att se när personalen kan jobba. Det fungerar som en signal till BC 

(bemanningscentrum), och på det sättet är det smidigare eftersom man slipper ringa en via en 

telefonlista och se vem som kan jobba. Beställningar kan komma in till BC samma morgon 

eller 14 dagar tidigare. Passen bokas genom att man skickar ut en förfrågan via sms, då den 

anställda kan svara ja eller nej. Passet är bokat när ett svar med bekräftelse kommer in. 

Ordningen på vem som får sms sker inte slumpvis, utan det är olika typer av personal som 

kan ha företräde. Utöver timavlönad och fast anställd personal hos BC finns det även 

personal som jobbar ute i verksamheter med flytande arbetstid, det vill säga har viss tid 

utöver sitt arbetsschema. Det är de med flytande arbetstid som bokas först, eftersom de har 

redan ett arbetsschema i vilket de behöver pussla in extra tider. Nästa steg är de 

poolanställda, det vill säga tillsvidareanställda hos BC. Det är viktigt att de får ihop sina tider 

eftersom de har en fast månadslön. Sist i ledet är det den timavlönade personalen som delas 

in i 3 mindre grupper med avseende på hur länge de har jobbat som timvikarier. Passen har 

också en indikator på utbildningskrav, och om man har en adekvat utbildning så får man gå 

före.  

Bemanningscentret har som framtidsplan att fortsätta jobba på samma sätt som tidigare men 

samtidigt fortsätta jobba med förbättringar där det behövs. Det finns utmaningar som man 

fortsätter att jobba med. Modellen Nya tider har blivit till en modell för andra kommuner som 

brukar kontakta Nynäshamn. Det har bidragit till många studiebesök och konvent, tre stora 

konferenser med 200 personer åt gången. Det handlar mycket om hur man löser problem, 

förhållningssätt och hur man samarbetar. För ett framgångsrikt införande och fortsättning av 

modellen är det mycket som beror på hur samverkan fungerar i kommunen (Linn Marsten, 
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2014). 

1.1.4 Definitioner 

● Tillgänglighetstid - Den tiden som den anställda hos Bemanningscentrum lägger in 

själv, då han/hon anser att han/hon kommer att kunna arbeta. Arbetspassen erbjuds 

under de timmarna i första hand. 

● Flex-tillägg - Tillägg för de månadsavlönade, tillsvidareanställda hos 

Bemanningscentrum, som avser kompensera för de timmarna då man jobbar utanför 

sina tillgängliga timmar vid behov. 

● Brukare - Vårdtagare eller omsorgstagare.  

● Dagverksamhet – “bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller 

rehabilitering utanför den egna bostaden. Så kallade öppna verksamheter, dvs. 

verksamheter i vilka personer kan delta utan ett individuellt beslut, t.ex. 

kaféverksamheter och andra former av träffpunkter avses inte” (Socialstyrelsen). 

● Hemtjänst – “bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den en- skildes 

bostad eller motsvarande. Hemtjänst kan ges i såväl ordinärt som särskilt boende. I 

hemtjänstbegreppet ingår också avlösning av anhörigvårdare. Här avses endast 

individuellt biståndsprövad hemtjänst” (Socialstyrelsen). 

● Kontaktperson “(enligt 3 kap. 6 § SoL:) person som utses av socialnämnden med 

uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga 

angelägenheter” (Socialstyrelsen). 

1.2 Problemformulering  

Nya anställningsförhållanden skapar nya former av förhållanden på arbetsplatsen. Att arbeta 

som bemanningspersonal innebär en koppling till två typer av organisationer, dels 

bemanningsverksamheten som arbetsgivare och dels klientorganisationerna där arbetet 

bedrivs. Trots att anställningen inte ligger på klientorganisationerna så är det där som 

arbetstiden spenderas och arbetskamraterna är. Det väcker frågan om det är möjligt att känna 

engagemang och identifikation med en organisation som man inte tillhör. Trots ökningen av 

tillfällig arbetskraft så är effekterna av det relativt outforskade och det har tidigare inte 

funnits något intresse av att studera fenomenet. Forskare har först på senare tid börjat 
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applicera modeller som tidigare endast varit etablerade inom studier av fast anställda. En av 

dessa modeller är psykologiskt kontrakt. I och med att användningen bemanning i kommunal 

verksamhet är relativt nytt så är det än så länge förhållandevis outforskat och därför värt att 

titta närmare på.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilken typ av psykologiskt kontrakt som finns mellan 

tillfälligt anställda från Bemanningscentrum i Nynäshamn och de enheter där de arbetar. 

Detta delas upp i två stycken frågeställningar som utgår ifrån använd teori: 

• Har bemanningspersonalen ett transaktionellt eller relationellt kontrakt till enheterna 

som de arbetar på?  

• Är kontraktet mellan enheterna och bemanningspersonalen balanserat?  

1.4 Avgränsning 

Denna uppsats är avgränsad till att undersöka anställda från Nynäshamns kommuns 

bemanningscentrum, med anställningsformen inhyrd personal, samt enheterna som de arbetar 

på. 

1.5 Disposition 

I kapitel två redovisas den teori som kommer att ligga till grund för analysen. Den inledande 

delen av teorin tar upp tidigare studier och definitioner av psykologiskt kontrakt. Därefter 

redovisas två aspekter av kontraktet, det transaktionella och det relationella samt kopplingen 

till trivsel och engagemang som sedan leder ner till balansperspektivet. Kapitel tre tar upp val 

av metod, undersökningsdesign, urval och metodkritik. I kapitel fyra redovisas empirin, först 

intervjuer med anställda på bemanningscentrum i Nynäshamn och sedan intervjuer med 

ledning och fast anställda på enheterna. Analysen av empirin sker i kapitel fem som sedan 

leder till slutdiskussionen i kapitel sex. 
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2. Teori  

2.1 Psykologiskt kontrakt 

Vid anställning skrivs ett skriftligt kontrakt, ett anställningsavtal vilket bland annat innefattar 

arbetsuppgifter, yrkesbenämning, anställningsform, lön och arbetstider (Vårdförbundet 

2014). Anställningsavtalet kan däremot inte styra graden av engagemang eller identifikation 

med organisationen. Det innefattas istället av det psykologiska kontraktet. Psykologiskt 

kontrakt kan definieras på många olika sätt. Argyris (1960) var den som ursprungligen 

använde sig av begreppet. Han kom fram till att det handlar om ett alternativt 

anställningsförhållande utanför det strikta juridiska arbetskontraktet. Detta efter att ha 

analyserat relationen mellan anställda och förmän i en fabrik. Han registrerade att det fanns 

ett visst informellt kontrakt som gick ut på att de anställda upprätthöll hög produktion, 

uttryckte lågt missnöje med mera, så länge som förmännen respekterade de normer som fanns 

bland de anställda samt erbjöd rimliga löner och säkerhet. Han använde begreppet 

psykologiskt arbetskontrakt för att förklara fenomenet (Argyris, 1960).  Levinson (1962) 

utvecklade konceptet och beskrev det psykologiska kontraktet som summan av ömsesidiga 

förväntningar mellan organisation och anställda. Detta för att markera de outtalade 

förväntningar som finns mellan arbetsgivare och anställda (Levison m.fl. 1962). Rousseau 

definierade det psykologiska kontraktet som “en individs subjektiva föreställningar, formade 

av den anställande organisationen, om villkoren för ett ömsesidigt utbyte mellan den enskilde 

medarbetaren och organisationen”. Rousseau betonar att en stor del handlar om individens 

uppfattning om vad utbytet handlar om, att överenskommelsen är ömsesidig, att det finns en 

gemensam förståelse som binder aktörerna till vissa handlingar (Rousseau 1995).  

Det psykologiska kontraktet skiljer sig från det skrivna arbetskontraktet men är samtidigt 

verkligt för de individer som det innefattar. En individs beteende och attityder påverkas i hög 

grad av vad denne upplever sig ha för skyldigheter och hur väl motpartens åtaganden är 

uppfyllda. Rousseau framför att organisatoriska överträdelser mot det psykologiska 

kontraktet kan leda till starka reaktioner i form av ilska, bitterhet och en känsla av orättvisa 

(Rousseau 1989). Detta ökar i sin tur riskerna för att de anställda lämnar organisationen eller 

får en negativ attityd. Rousseau genomförde 1989 en studie av nyanställdas uppfattning av 

deras arbetsgivares förpliktelser, med fokus på det psykologiska kontraktet. I artikeln nämns 

det att det finns två typer av psykologiska kontrakt, transaktionskontrakt och 

relationskontrakt. Transaktionskontrakt gäller framför allt utbyten som har en mer ekonomisk 

natur, exempelvis att betala för deltagande. Det kontraktet uppstår främst under kortare 
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tidsperioder så som tillfälliga anställningar eller vid förvärv av personer med särskild 

kompetens i syfte att möta behov i organisationen. Karakteristiskt för transaktionskontrakt är 

konkurrenskraftiga löner och avsaknad av långsiktiga åtaganden. Relationskontrakt däremot 

innebär ett avtal som syftar till att etablera och upprätthålla en relation, som både involverar 

att få betalt för deltagande men också utbyten i form av hårt arbete, lojalitet och säkerhet. 

Relationskontrakt inkluderar ofta möjlighet till en långsiktig karriär inom företaget samt 

utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Resultatet av undersökningen visade att det finns 

vissa företag som främjar ett långsiktigt medlemskap och bygger på anställdas lojalitet medan 

andra företag har ett högre fokus på yttre belöningar och anställdas prestationer. (Rousseau 

1989). Att vara anställd på ett bemanningscentrum innebär att man arbetar på olika 

arbetsplatser, men är fast anställd hos den kommunala bemanningsenheten. Relationen de 

anställda har till företaget, som de har avtalet med, är långsiktigt, vilket kännetecknas av 

relationella åtaganden. På andra sidan har de som inhyrd personal en relativt kortsiktig 

relation till arbetsplatserna där de arbetar på vilket däremot kännetecknas av transnationella 

åtaganden.  

McDonald och Makin använde i sin undersökning “The psychological contract, 

organizational commitement and job satisfaction of temporary staff” ett antal indikatorer för 

att mäta transaktionellt och relationellt psykologiskt kontrakt hos tillfällig arbetskraft.  

Indikatorerna för relationellt kontrakt var:  

● Utbildning på arbetsplatsen 

● Anställningstrygghet 

● Karriärmöjligheter 

● Erkännande och feedback utifrån prestation 

● Stöd angående personliga problem 

● Konsultation med kollegor 

● Befordringsmöjligheter 

Indikatorerna för transaktionellt kontrakt var:  
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● Konkurrenskraftig lön 

● Förmåner på jobbet 

● Lön kopplat till prestation 

Resultatet av undersökningen visade att tillfällig personal, till skillnad från tidigare teorier, 

inte hade ett transaktionellt kontrakt och att det inte fanns några större skillnader mellan 

tillfälligt anställda och fast anställd personal i frågan. (McDonald, 1999) 

2.1.1 Trivselns påverkan 

Arbetstillfredställelse och trivsel har en stark koppling till det psykologiska kontraktet. Hur 

väl de anställda trivs med sitt jobb påverkar engagemanget och graden av åtaganden 

gentemot organisationen. Vid hög trivsel och arbetstillfredställelse stärks relationen mellan 

arbetstagare och arbetsgivare. Den traditionella definitionen av arbetstillfredställelse 

fokuserar på den anställdas uppfattning och känslor angående sitt arbete. Vilka förväntningar 

som den anställde har på vad organisationen ska bidra med påverkar också trivseln, samt hur 

väl detta stämmer överens med verkligheten. Spector (1997) tar upp ett antal faktorer som 

påverkar arbetstillfredställelsen, vilka är: Säkerhet, övervakning, erkännande, 

befordringsmöjligheter, personlig tillväxt, lön, organisationens policy och rutiner, vilken typ 

av organisation det är, typen av arbete, arbetsförhållanden, kollegor, kommunikation och 

uppskattning. Dessa aspekter kan man känna igen i mätningar av det psykologiska kontraktet 

och går att koppla till prestation i arbetet. Vårdpersonals arbetstillfredställelse har urskilts 

som en viktig faktor när det kommer till personalomsättning. Brist på arbetskraft ställer högre 

krav på exempelvis sjuksköterskor och ökar därför förekomsten av arbetsrelaterad stress. 

Detta kan ha en negativ påverkan på relationerna inom organisationen som är en viktig aspekt 

av trivseln och graden av organisatoriskt åtagande. (Lu, 2011) Ifall en anställd upplever att 

arbetsgivaren inte uppfyller sina skyldigheter, d.v.s. överträder det psykologiska kontraktet, 

så kan det resultera i en betydligt lägre arbetstillfredställelse. (Rodwell, 2013) Vilka 

skyldigheter och rättigheter individen själv upplever sig ha påverkar också trivseln. 

Arbetstillfredställelsen för hyrpersonal i exempelvis vården påverkas från två håll. Dels av 

bemanningsföretaget som de är anställda via, i form av möjligheter till högre lön och 

personlig tillväxt. Dels av organisationen som man arbetar på i form av faktorer som 

erkännande, arbetsförhållanden, kollegor och kommunikation 

2.1.2 Kopplingen till organisatoriskt engagemang 
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McDonald och Makin tar i sin artikel även upp länken mellan det psykologiska kontraktet 

och individens organisatoriska engagemang/åtagande, “commitement”. De som främst har ett 

transaktionellt kontrakt har sannolikt inte några höga nivåer av engagemang eller åtagande, i 

motsats till de med ett relationskontrakt som kan uppvisa mycket höga nivåer. Författarna tar 

upp att det finns olika aspekter av engagemang och att det psykologiska kontraktet kan ge 

olika effekter på dessa. De tar upp Mayer och Allens modell som handlar om att 

Organisatoriska åtaganden innefattar tre faktorer. Den första är affektiva åtaganden som 

handlar om individens grad av identifikation med organisationen, om de vill vara i 

organisationen. Den andra gäller varaktiga åtaganden som handlar om individens behov av att 

fortsätta arbeta för organisationen för att de måste. Den sista faktorn är normativa åtaganden 

som i vissa aspekter liknar affektiva åtaganden och handlar om åtaganden som påverkas av 

samhällets normer om i vilken utsträckning man bör vara engagerad i sin organisation. 

Affektiva åtaganden påverkas av vilka förväntningar individen har på organisationen och hur 

väl det stämmer överens med faktiska erfarenheter. Varaktiga åtaganden påverkas av de 

uppskattade kostnaderna för att lämna organisationen, så som förlust av möjligheter och 

investeringar i form av exempelvis personliga uppoffringar. Normativa åtaganden påverkas 

av generella normer om att man på något sätt måste betala tillbaka förmåner som man får från 

organisationen, så som utbildning eller beviljande av ledighet. Alla dessa faktorer går att 

koppla till det psykologiska kontraktet. (McDonald 1999). Vilken typ av psykologsikt 

kontrakt som hyrpersonal har beror följaktligen på vilket organisatoriskt engagemang och 

vilka åtaganden de upplever sig ha. 

2.1.3 Balansperspektivet 

Cyuper m.fl. tar i sin studie upp balansaspekten av det psykologiska kontraktet. Detta genom 

att undersöka anställdas uppfattning av sina åtaganden och skyldigheter i jämförelse med hur 

de upplever organisationens skyldigheter. De utgår ifrån Shore och Barkdales modell om 

olika utbytesförhållanden mellan anställd och arbetsgivare. Denna modell tar upp fyra typer 

av utbytesförhållanden: 

● Mutual high obligations, när både anställd och arbetsgivare har ömsesidigt höga 

skyldigheter och åtaganden, vilket skapar en balans. 

● Employee Over-obligation, när den anställde känner sig ha större skyldigheter 

gentemot organisationen än tvärtom på grund av tidigare gott bemötande från 

organisationen. 
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● Employee under-obligation, då den anställde känner sig ha uppfyllt sin del av avtalet 

men att organisationen inte har fullgjort sina skyldigheter. 

● Mutual Low obligations, som också är en typ av balans i och med att både anställd 

och arbetsgivare har gemensamt låga förväntningar på varandra. 

“Mutual high obligations” går att anknyta till det relationella psykologiska kontraktet medan 

“mutual low obligations” har en starkare koppling till det transaktionella. Undersökningens 

resultat visade att det mest fördelaktiga utbytesförhållandet är “mutual high obligations” i och 

med att det ökade arbetstillfredställelsen och bidrog till en positiv arbetsrelation (Cyuper 

2008). Beard och Edwards (1995) föreslår att tillfälligt anställda ofta har ett asymmetriskt 

psykologiskt kontrakt i och med att de är villiga att bidra mer till att stärka arbetsrelationen än 

vad arbetsgivaren gör. Utifrån detta synsätt så har tillfällig personal starkare åtaganden 

gentemot sin arbetsplats och samtidigt låga förväntningar om att få ut något i gengäld. 

3. Metod  

3.1 Undersökningsdesign 

Intervjuer genomfördes för att få en djupare förståelse för hur relationen ser ut mellan 

personal som arbetar som inhyrd på arbetsplatsen de vikarierar på, hur det påverkar deras 

kompetens och ifall det psykologiska kontraktet upplevdes vara balanserat.  

En deduktiv strategi användes vilket innebär att studien utgår ifrån en rad teorier för att sedan 

se hur dem speglas i verkligheten med hjälp av en form av undersökning. 

Undersökningsdesignen som användes kan beskrivas vara hermeneutisk tvärsnittsdesign på 

det viset att den fokuserar på förståelsen av människors beteende, och data samlas in från mer 

än ett fall, under en specifik tidpunkt i syfte att hitta eventuella mönster och samband 

(Bryman, Bell 2010). 

3.2 Kvalitativ undersökning  

Intervjuer används vid strävan efter att få djupare förståelse i ämnet från ett färre antal 

respondenter. Det ger mer detaljerad information och baseras till större del på erfarenheter 

och känslor än vid en kvantitativ undersökning. Genom att välja intervju som metod ges 

tillfälle att få direkt kontakt med nyckelpersonerna som i detta fall är hyrpersonalen och deras 

arbetsplatser. Metoden är flexibel och ger möjlighet för respondenterna att utgå ifrån vad de 

tycker är centralt. På grund av avstånd och brist på tid så genomfördes två stycken intervjuer 
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via mailkontakt.  

Vid utformning av intervjufrågor så har utgångspunkten dels varit McDonald och Makins 

modell om psykologiskt kontrakt samt resterande teori angående engagemang och trivsel.   

Vid semistrukturerade intervjuer så är utgångspunkten en lista med frågor och ämnen som 

ska tas upp. Frågorna ställs utan någon speciell ordningsföljd och betoning ligger i att den 

intervjuade ska få utveckla sina tankar och synpunkter varpå intervjuaren måste vara flexibel 

(Descombe, 2000). Semistrukturerade frågor valdes för att kunna anpassa intervjuerna efter 

vad informanterna berättade och ställa följdfrågor. Utgångspunkt var ett antal frågor om deras 

anställning och erfarenheter av att arbeta som inhyrd.  Svaren antecknades och spelades in 

med ljudupptagning. Samtliga intervjuerna transkriberades direkt efter, sammanställdes och 

skickades till informanterna för att kontrollera eventuella missförstånd.  

3.3 Fallstudie  

Målsättningen med att genomföra en fallstudie är enligt Denscombe (2000) att "..belysa det 

generella genom att titta på det enskilda" (Descombre, 2000, s. 41). Med detta menar han att 

det vid granskning av ett enda fall är lättare att få en djupare förståelse för ett fenomen än vid 

en bredare undersökning. Det erbjuder en möjlighet att förstå varför man får ett visst resultat 

och inte bara vad resultatet är. I denna studie så valdes fallstudie som metod just på grund av 

möjligheten att pröva befintliga teorier på just detta specifika fall. Det var också lämpligt 

utifrån den tidsbegränsningen som fanns.   

Fallstudien genomfördes i Bemanningscentrum Nynäshamn vilket är en kommunal enhet, där 

alla medarbetare är anställda hos kommunen. Det var totalt 12 stycken respondenter, hälften 

från BC och de andra från enheterna/arbetsplatserna. Intervjuguiden bestod av frågor kring 

anställningen, relationen till bemanningen, de olika verksamheterna, anställda och själva 

arbetssättet, samt en fråga där intervjupersonen får ranka 10 stycken aspekter vilka tyder på 

det psykologiska kontraktets balans. Intervjuarna transkriberades och resultaten 

sammanställdes enligt öppen kodning. Metoden innebär att data bryts ner, jämförs, 

konceptualiseras och kategoriseras. Intervjufrågornas teman var utgångpunkten där svaren 

konceptualiserades till mätbara begrepp vilka sedan jämfördes med varandra (Bryman, 2005). 

3.4 Urval 

Val av fallstudieobjekt har skett genom bekvämlighetsurval då en av författarna har 

bekantskap med bemanningscentret i Nynäshamn. Kontakt med enhetschefen gjordes och 
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efter godkännande av studieplanet kontaktades intervjuobjekten. Enhetschefen var till hjälp 

med att föreslå personer som kunde ställa upp på intervju. 

3.5 Metodkritik 

Vid kvalitativa undersökningar kan man välja att använda reliabilitet och validitet för 

värdering men det anses inte alltid vara det bästa alternativet. Istället så mäts trovärdighet och 

äkthet (Bryman, 2005). 

Trovärdighet innefattar fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. Tillförlitlighet handlar om att beskriva på ett trovärdigt sätt, att visa att 

studien genomförts utefter de regler som finns och att de som deltagit i studien har tagit del 

av resultaten för att intyga att de stämmer. För att öka studiens tillförlitlighet så genomfördes 

deltagarvalidering vilket innebär att sammanställningarna av intervjuerna skickades till 

deltagarna för bekräftelse på att svaren uppfattats på rätt sätt. Överförbarhet handlar om hur 

väl resultaten kan upprepas i en annan omgivning eller vid en annan tidpunkt. Studiens 

överförbarhet kan påverkas eftersom deltagarna skulle kunna ändra åsikter med tiden, 

exempelvis på grund av externa faktorer eller vid förändringar av deras arbetssituation. En 

undersöknings pålitlighet innebär att man ser till att det finns en fullkomlig och lättillgänglig 

beskrivning av forskningsprocessens delar. Det vill säga problemformulering, urval, 

intervjuutskrifter, beslut angående dataanalys med mera.  För att öka pålitligheten så har vikt 

legat på att vara tydlig i beskrivningen av uppsatsens delar. Möjligheten att styrka och 

bekräfta är också viktigt och handlar om att vara medveten om att det inte går att nå total 

objektivitet men att forskaren inte medvetet låter personliga värderingar påverka (Bryman, 

2005). I och med att författarna till denna studie inte har någon tidigare kunskap inom ämnet 

hyrpersonal i kommunal verksamhet så finns det ingen anledning att anta att tidigare 

värderingar kan ha vinklat resultaten eller försämrat objektiviteten.  

Äkthet handlar dels om hur väl undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter som finns 

bland de människor som studerats. Det handlar också om att bidra med att personer som 

medverkat får en bättre förståelse för sin och andras sociala situation inom samma miljö. 

Detta benämns som ontologisk och pedagogisk autencitet (Bryman, 2005. sid 309). I denna 

studie så har målet varit att ge en så rättvis bild av inhyrd personals situation som möjligt. 

Trots att fallstudiens objekt är en kommunal bemanningsenhet ser arbetssituationen för de 

anställda likartad ut när det handlar om att vara ny och tillfällig på en viss arbetsplats. Dock 

kan det finnas skillnader mellan kommunalt driven bemanning och andra bemanningsföretag 
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därför gäller studiens äkthet de kommunala bemanningsenheterna. 

3.6 Källkritik 

 

3.6.1 Primärkällorna 

Vid användning av intervjuer för informationsinsamling finns det alltid en viss risk för 

intervjuareffekter. Intervjuareffekter innebär att människor har en tendens att svara skiftande 

beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. Intervjuarens ålder, kön och 

etniska ursprung kan inverka på hur mycket information människor är villiga att dela med sig 

av. Både intervjuaren och den intervjuade har i grunden egna förutfattade meningar vid 

möten, vilket kan inverka vid skapandet av tillit under intervjun. Detta gäller dock främst när 

det kommer till intervjuer som behandlar känsliga frågor och kan göra att den intervjuade 

endast ger svar som de tror forskaren förväntar sig istället för att tala fritt (Descombe, 2000). 

I denna undersökning ställdes inga känsliga frågor men i och med att det fanns en 

åldersskillnad mellan intervjuarna och informanterna så går det inte att utesluta eventuella 

effekter. Kvalitativa data ger också utrymme för tolkningar och därför så har forskaren en 

viktig funktion genom att förtydliga det som samlas in. Detta gör att datan oundvikligen 

präglas av forskarens värderingar, identitet och övertygelser (Descombe, 2000). Genom att 

låta informanterna läsa igenom och kommentera det analyserade materialet var 

förhoppningen att minska felaktiga tolkningar.  

3.6.2 Sekundärskällorna 

Teorierna har tagits från tidigare studier om tillfällig anställning och psykologiskt kontrakt. 

Databaser som använts är bland annat Journal of Human Resource Management och Journal 

of organizational behavior där använda sökord varit begrepp runt psykologiskt kontrakt.  

Dessa studier har jämförts  och kompletterat varandra. Utgångspunkt har varit att i så stor 

grad som möjligt använda vetenskapligt granskade tidskrifter, artiklar och böcker. En del 

källor är nyhetsartiklar som använts för att visa att ämnet är aktuellt. Viss information och 

statistik har tagits från myndigheter och Nynäshamns kommuns hemsida.  

  



20 

4. Empiri 
 

Tillfällig personal, anställda via bemanningscentrum 

 Respondent Anställning Intervjutyp Tid på 

BC/Nuvarande 

anställning 

Intervjulängd Datum 

1. Barnskötare, 50 år. Man Fast anställd på 

BC 

Personlig 6 år 24 min. 20-05-2014 

2. Ledsagare, 70 år. Man Timvikarie på BC Personlig 1,5 år 29 min. 21-05-2014 

3.  Undersköterska, 54 år. Kvinna Fast anställd på 

BC 

Personlig 6 år 18 min. 23-05-2014 

4. (9) Fritidspedagog, Kvinna, 68 år Timvikarie på BC Personlig 2 år 23 min 28-05-2014 

5. (11) Undersköterska, Kvinna, 53 år Fast anställd på 

BC 

e-mail 3,5 år e-mail 29-05-2014 

6. (12) Undersköterska, Kvinna, 58 år Fast anställd på 

BC 

Personlig 6 år 26 min 30-05-2014 

 

FIGUR 1: TABELL ÖVER INTERVJUDELTAGARE FRÅN BEMANNINGSCENTRUM 

Ledning och fast anställda på verksamheterna 

 Respondent Anställning Intervjutyp Tid på 

BC/Nuvarande 

anställning 

Intervjulängd Datum 

7. (5) Verksamhetschef, Kvinna chef på daglig 

verksamhet 

Personlig 2 år 14 min 23-05-2014 

8. (6) Verksamhetschef, Kvinna chef på hemtjänst Personlig 19 år / 2,5 år 23 min 27-05-2014 
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9. (7) Gruppchef, Kvinna chef på hemtjänst Personlig 8 år 12 min 27-05-2014 

10.  Gruppchef, Kvinna chef på gruppboende 

och servicebostad 

e-mail ? e-mail 28-05-2014 

11. (4)  Vårdbiträde. Kvinna Fast anställd på boende Personlig 5 år / 1 månad 10 min 23-05-2014 

12. (8) Undersköterska, Kvinna Fast anställd på 

boendestöd 

Personlig 27 år 14 min 27-05-2014 

 

FIGUR 2: TABELL ÖVER INTERVJUDELTAGARE FRÅN OLIKA VERKSAMHETER SOM HYR IN 

TILLFÄLLIG PERSONAL I NYNÄSHAMNS KOMMUN. 

 

4.1 Bemanningspersonalen 

Personalen är anställd på Bemanningscentrum och arbetar på olika enheter inom Nynäshamns 

kommun. De är i olika åldrar med varierade bakgrunder och yrken.   

Respondent 1 - är 50 år gammal och började jobba år 2008 på bemanningscentrum. Han 

är utbildad som verkstadsmekaniker och gick omsorgens egen utbildning  år 1988 när det var 

landstingen som drev verksamheten. Utbildningen var ettårig, betald och bestod av en 

barnskötarutbildning och hur man arbetar med människor och handikappade. Han arbetar 

numera inom hela barnomsorgen och alla förskolor i Nynäshamn samt på flera 

gruppboenden för äldre, på daglig verksamhet och på hemtjänsten.  

Om arbetet 

Respondenten anser att arbetsuppgifterna är utmanande och varierande eftersom det inte är 

några rutiner. Alla är olika vilket gör att han på nya arbetsplatser alltid måste börja om från 

noll samt att det är svårt att kunna namnen på alla och veta vilka behov de har när man som 

ny kommer in. Det gäller att få in strukturen själv så att man sedan kan följa den. Han 

upplever att möten med brukarna är positiva för det mesta och tar upp att det inte är så många 

män som arbetar inom barn- och äldreomsorg. Arbetsuppgifterna kan skilja sig en hel del 

mellan fast anställda och inhyrd personal, framför allt när det gäller dokumentation, 

uppföljning och anhörigkontakt. Han ser sig som extra resurs och hjälper till där han behövs. 
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Respondenten har upplevt att barnen ibland kan vara lite bråkiga och “testa” nya vikarier. Det 

är det som är skillnaden mellan att vara ordinarie personal eftersom de känner barnen och kan 

säga till. Även inom äldrevården så kan det finnas skillnader eftersom äldre ibland kan känna 

av om ny personal är osäker och då själva bli osäkra.  

Relation till enheterna 

Respondenten tycker att relationen med kollegorna kan variera på arbetsplatserna och 

situation. Är det inte så många borta från ordinarie personalen så kan det finnas tid att få bra 

kontakt och relationer till kollegorna. Men ofta så är det i pressade lägen som han kommer in, 

när verksamheten behöver någon i sista minuten. Han anser att i sådana lägen försämras 

möjligheterna för kontakt och gör relationerna mer spända. 

Förväntningar och engagemang 

Respondenten skulle vilja ha ett bättre anställningsavtal, speciellt gällande sjukskrivning. Det 

gäller också tillgänglighetstider, eftersom om man reser bort eller går på läkarebesök blir man 

"skyldig" tid, och man måste jobba ikapp eftersom det är svårare att få pass när man endast 

ligger tillgänglig några timmar av dagen. Han förklarar att det rörliga schemat är det som är 

tjusningen med anställningsformen och det gör att man kan träffa många och prova på att 

jobba inom olika områden, vilket han trivs med. Ändå tycker han att ett fastare schema skulle 

bli tryggare och han satsar nu på att få ett fast jobb för att slippa stressen med att jaga efter 

tider. 

Respondenten är fackligt aktiv, är arbetsombud och engagerar sig för de verksamheterna som 

han arbetar på. Det varierar mellan olika platsen om han känner sig en del av verksamheterna,  

det är förutsättningarna som avgör. Han är nöjd med lönen vilket tycker han är 

konkurrenskraftigt eftersom det ger ett flexibilitetstillägg, men med sjukskrivning och 

löneavdrag kan man ibland få mindre pengar. Det finns vissa förmåner som att få frukt, 

telefon och arbetskläder men han hade gärna sett ett mer kontinuerlig förmånssystem. 

Respondenten upplever arbetstryggheten som låg eftersom arbetsplatserna kan välja bort 

bemanningspersonal och att de då inte får fler timmar där. Karrirär- och 

befordringsöjligheterna tycker han är små eftersom arbetsuppgifterna är likadana. Det finns 

möjlighet att engagera sig, att gå på kurser. Han upplever att han får erkännande och 

feedback på personalmötena medan professionellt stöd finns att få på arbetsplatserna. Det 
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från medarbetare och chefer i form av samtal, konflikthantering och arbetsmiljö. Han tycker 

inte att han behöver personligt stöd, utan tycker att det gäller att ta egna initiativ och vara 

driven för att kunna hantera olika situationer. Att man måste ha en viss personlighet. 

Respondent 2 - arbetar som ledsagare på bemanningscentrum och är timvikarie. Han 

arbetar inte heltid, utan en viss procent under månaden och får ett timlön. Han är över 70 år 

och är pensionerad från sitt tidigare jobb som inköpare på ett företag i Tumba. Hos 

bemanningen har han jobbat i ett och ett halvt år.  

Om arbetet 

Som ledsagare innebär respondentens arbete att åka med sådana som ska till sjukhus, 

tandläkare, sjukgymnast mm. och behöver stöd för att de inte kan ta sig dit själv och behöver 

stöd när de ska åka. Arbetsuppgifterna är varierande till viss del tycker han, dels för att det är 

alltid olika personliga omständigheter vilka bestämmer arbetet. Brukarna som han tar hand 

om är många olika, men ibland händer det att han får ta hand om samma person, som till 

exempel en arbetstagare som går på dialys 3 gånger om vecken. Han uttalar att  “Det är 

ganska intressant på det viset, man kommer ut och träffar folk”. Han förklarar också det är  

det är samma ansvar och uppgift de fast anställda har som de som jobbar genom 

bemanningscentret, och det är att ansvara för personen man är med. Uppdragen får han 

genom att få ett sms förfrågan om han vill ta en viss pass, sedan får man svara ja eller nej och 

efter det får man ett svar om man har blivit bokat för den arbetspassen. Man har en 

almanacka på webben där man ska lägga in sin tillgänglighet. Han berättar att han brukar 

lägga in att vara tillgänglig mellan 07:00 och 20:00, men det händer ofta att han får veta om 

ett pass, samma dag, därför går det inte direkt att kunna planera långt i förväg utom att lägga 

sina tillgängliga tider enligt egen tid. 

Relation till enheterna 

Respondenten håller inte kontakt med många från Bemanningscentrum, men t.ex. har han 

ofta kontakt med anställda på de olika verksamheterna. “När jag kommer och hämtar på 

Balder [ett boende i Nynäshamn] så har jag kontakt med de som har bokat mig.” Relationen 

fungerar bra, han får feedback och erkännande utifrån prestation ibland, då de tycker han har 

gjort ett bra jobb, och det är viktigt och roligt att höra. Angående personligt stöd tycker han 

att man kan ta kontakt själv om det behövs men det är inget man förväntar sig från BC i 

första hand. Respondenten beskriver relationen med BC som väldigt bra, han kan ringa om 



24 

det händer något exempelvis om personen man åkt med behöver ligga kvar på sjukhuset och 

arbetstiden blir längre, eller om det är något problem med bokningen. Blir han bokad men 

patienten inte är på plats, så har han rätt till de bokade timmarna, samt BC har även rätt att 

sätta honom på ett annat pass under den tiden. Det brukar även vara trevliga träffar med 

cheferna, säger respondenten. Men han berättar att “det beror mycket på en själv också”. 

Förväntningar och engagemang 

Respondenten berättar att han trivs bra på sin arbetsplats, speciellt för att han gillar att arbeta 

med människor, vilket han alltid har gjort. Anställningstryggheten är viktig för respondenten, 

men karriär- och befordringsmöjligheter är mindre viktiga i om med att han är pensionär. 

Kunskapsutvecklingen är en kontinuerlig process enligt respondenten, det finns flera 

utbildningar på vilka man har rätt att gå på, vilket han tycker är bra och tillräckligt. Förutom 

tryggheten är lönen och stödet från verksamheten viktigt för respondenten och dessa är han 

nöjd med på sin anställning som timvikarie. 

Respondent 3 - är 54 år gammal och arbetar som undersköterska. Hon blev anställd på BC 

år 2008 i samband med att hennes dåvarande avdelning lades ned.  

Om arbetet 

Vid intervjuns tillfälle jobbade respondenten på 11 olika arbetsplatser men det händer att hon 

inte jobbar på ett visst ställe på flera månader. I de fallen så kan hon ibland känna sig som en 

nykomling men det går oftast över snabbt. Hon lägger själv ut vilka dagar som hon är 

tillgänglig utifrån när hon kan tänka sig att jobba, och hon ser alltid till att ha sina lediga 

dagar. Hennes förväntningar som hon hade på bemanningscentret innan hon började där har 

infriats. Dessa att det är väldigt fritt och att hon kan välja själv om hon vill jobba och plocka 

bort tillgänglighet. Hon tycker att schemat och flextillägget  är bra, och det går bra ihop med 

att planera, men hon betonar att det är individuellt. Arbetsuppgifterna är varierande beroende 

på vart hon arbetar någonstans. Till skillnad från den fast anställda personalen så behöver hon 

inte ta hand om beställningar eller vara kontaktperson vilket gör att hon slipper hantera 

genomförandeplaner. Det som gör arbetet varierande är att arbeta på olika arbetsplatser. Att 

arbeta på samma arbetsplats under en längre tid tror hon bidrar till mindre variation.  

Relation till enheterna 

Respondenten uppger att hon har bättre relation med kollegorna på verksamheterna än de på 
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BC eftersom hon nästan aldrig ser dessa. Hon ser de på personalmöten men har ingen direkt 

relation till dem. Hon brukar inte se av ledningen på verksamheterna men hon tycker att 

enhetschefen, gruppledaren och bemanningsassistenten på bemanningen är väldigt bra, hon 

kan ringa eller maila om det skulle vara något speciellt. De är bra på att uppmuntra och 

erbjuda kurser, och möjligheter till att utveckla sina kunskaper. 

Förväntningar och engagemang 

Respondenten trivs på de enheterna som hon arbetar på eftersom hon har möjlighet att avsäga 

sig att arbeta på ställen som hon inte vill vara på. Hon känner sig alltid som en del av 

verksamheterna men känner ändå att hon inte skulle vilja vara fast anställd. Även om hon 

trivs bra så vill hon inte arbeta på samma ställe hela tiden. Respondenten känner att det är 

svårt att engagera sig utanför sina arbetsuppgifter eftersom hon är så sällan på vissa platser. 

Hon känner därför att hon inte kan lova för mycket, Men hon tar gärna emot och framför 

önskemål till ordinarie personal. Respondenten tycker att hon har en bra och 

konkurrenskraftig lön samt förmåner. Hon är inte intresserad av karriärmöjligheter eller 

befordringsmöjligheter. Hon tycker det är viktigt med en bra arbetsmiljö där man gillar sina 

arbetskamrater och att de gillar henne tillbaka.  

Respondent 4 (9) - är 68 år och utbildad fritidspedagog. Hon har arbetat med barnomsorg 

sedan hon var 18 år, och nu är hon pensionerad. Hon valde att arbeta hos Bemanningen 

Nynäshamn när hon flyttade dit år 2012. Hon sökte och fick jobba på fritidshem och 

förskolor. Hon är anställd som timvikarie och kan därför välja själv hur hon vill arbeta och 

vilka dagar hon vill vara ledig. 

Om arbetet 

Eftersom hon är timvikarie så har inte hon någon form av sjukersättning från 

försäkringskassan. Men hon förklarar att hon kanske hade fått bättre villkor om hon 

fortfarande skulle varit med på facket. Arbetssättet trivs hon med, eftersom det passar in i 

hennes vardagar. “För mig som är pensionär, och lyfter min pension är det ju perfekt (…) får 

man en förfrågan så kan man också säga nej, som jag har gjort vid några tillfällen”. I 

dagsläget är det runt 4 ställen hon brukar arbeta på. I början när hon blev anställd var det 

oftare så att hon fick sitta hemma och vänta på att det ska klicka i mobilen. Numera, när hon 

är etablerad så har hon större framförhållning.  Arbetsuppgifterna som inhyrd och permanent 

är inte olika. Hon tycker att man har samma arbetsuppgifter och hon blir snabbt som en 
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ordinarie när hon kommer till ett ställe som fungerar  och har en bra verksamhet, annars blir 

det mera fokus bara på att utföra sitt jobb så gott man kan och underlätta för dagen. Det är 

viktigt för henne att blir sedd och bekräftad, man kommer inte till glädje när man kommer till 

ställen som man känner haltar. 

Relationen till enheterna 

Hon berättar att samarbetet med kollegor på plats är bra med några undantag, hon känner att 

det är lättare när hon är själv utåtriktad och social. Att kunna träffa trevlig personal på jobbet 

tycker hon är en förmån. Samarbetet med bemanningens ledning, tycker respondenten är bara 

bra. Hon kan få stöd och hjälp i samband personalmöten och medarbetaresamtal. Mötena 

upplever hon som trevliga och hon uppskattar att man får betalt för en timma då mötena är 

runt en halv timma långa.  

Förväntningar och engagemang 

Lönen är hon nöjd med även fast hon inte får lön som fritidpedagog utan som barnskötare. 

Om det erbjuds utbildningar eller kurser är hon inte så intresserad av eftersom hon känner sig 

vara nöjd med hennes erfarenhet och kunskap. Hon fokuserar på att ta det mera lugnt istället, 

och då är det inte något hon är ute efter. Respondentens förväntningar på bemanningscentrum 

är mest att det ska fortsätta som det är. Hon har varit lite orolig ifall de hade någon 

åldersgräns, men hon vet att hon får fortsätta så länge hon vill. Hon trivs bra på sin 

anställningsform, hon känner sig trygg i jobbet, hon har erfarenhet, vill och orkar arbeta. Hon 

berättar att hon tidigare haft engagemang för en arbetsplats där hon gav råd som tyvärr inte 

uppskattades. Det resulterade i att hon inte fick några fler timmar där. Hon har pratat med 

bemanningen om detta och upplevde att hon fick stöd och att de lyssnade men utan att lägga 

sig i.  Respondenten är inte intresserad av att vara fast anställd på någon arbetsplats, eftersom 

hon gillar friheten med att kunna vara ledig när hon vill det. 

Respondent 5 (11) - är 53 år och har varit anställd hos bemanningen i 3,5 år. Hon är 

utbildad undersköterska med demens som spetskompetens. Just nu arbetar hon mycket med 

personlig assistans och är därför på 2-10 olika arbetsplatsen under en måndadsperiod.  

Om arbetet 

Respondentens arbetsuppgifter är väldigt breda, det mesta är vardagliga aktiviteter som 
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matlagning eller städ men också personlig- , medicinskt omvårdnad, besök hos läkare, 

kontakt med myndigheter, dokumentation med mera. De är varierande och ser olika ut, men 

arbetet är samma för vikarie och ordinarie, förutom att man har mindre ansvar som vikariat.  

Relation till enheterna 

Respondenten upplever kontakten med brukarna som mycket bra, likaså med 

bemanningsledningen. Hennes förväntningar på bemanningscentrumet är att de ska fortsätta 

vara så professionella och serviceinriktade som de är nu, samt  ge möjligheter till att utveckla 

hennes kunskaper, vilket hon tycker hon har bra möjligheter till att göra inom BC. På 

verksamheterna har hon mycket bra kontakt med de fast anställda och hon kan även till viss 

del bidra med sin kunskap och förhållningssätt. Hon är väldigt engagerad i människorna hon 

arbetar med även utanför hennes arbetsuppgifter, men mot verksamheterna känner hon ett 

mindre engagemang. 

Förväntningar och engagemang 

Respondenten trivs mycket bra med sitt arbetssätt och känner sig att vara en del i BC:s 

verksamhet. Hon skulle inte vilja byta till något eller bli fast anställd på någon av 

verksamheterna. Detta eftersom hennes nuvarande anställning bidrar med det som är viktigast 

för henne för att trivas med jobbet, som lönen och förmåner, trygghet och erkännande. Hon 

känner sig trygg i sin anställning och får feedback utifrån prestation. Det är likaså med 

personligt samt professionellt stöd som hon tycker fyller hennes förväntningar. 

Anställningsformen gör dock att det blir svårare med karriär eller befordringsmöjligheter. 

Respondent 6 -  är 58 år och utbildad till undersköterska. Hon har varit anställd på BC  i 6 

år, sedan 2008. Senaste månaden har hon arbetat på 3-4 ställen, just nu arbetar hon på 

äldreboenden som Rosengården och Lotsen samt som personlig assistent. 

Om arbetet 

Hon förklarar att det inte går så bra att planera så långt i förväg. Till exempel vet hon inte vad 

hon ska ha för tider nästa vecka, däremot har hon några bokade pass till för veckan därpå. Det 

gör sakerna lite nervpirrande men det går ändå att få ihop vardagarna. Hon har rätt till 2 

lediga dagar i veckan och det brukar fungera bra att ha de dagarna ledigt som man vill, men 

ibland inte. Hon tycker att hon som inhyrd har samma arbetsuppgifter som ordinarie personal 

förutom att hon inte är kontaktperson till någon och inte har som uppgift att beställa mat. 
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Vårdomhändertagandet är samma, och kan till och med även vara lite tuffare, eftersom hon 

har delegering till hela enheten på t.ex: Rosengården till skillnad från de ordinarie som bara 

har delegering på sin egen avdelning. Det gör att hon måste vara extra försiktigt med att dela 

ut dosetter och medicin till alla. Respondenten trivs bra med sin anställning, det är varierande 

arbetsuppgifter eftersom det alltid är olika arbetsplatser. Hon känner att patientbemötandet 

fungerar bra i och med att hon orkar mer och har större tålamod när hon kommer in på nytt. 

Det kan vara svårare för en på längden när man möter samma problem dagligen, och då 

känner hon att det är en fördel som vikarierande att orka mera på det sättet. Det som hon 

upplever vara negativt är oron över att få ihop sina timmar vilket är en nackdel men man är 

medveten om det och det är mera som en valfråga. Hennes sjukersättning har precis 

förändrats på sättet att hon har större möjligheter att exempelvis att gå på mammografi. Hon 

vet inte riktigt hur det exakt fungerar men man har större rättigheter än förut förklarar hon.  

Relationen till enheterna 

 Respondenten känner sig välbemött på de flesta arbetsplatserna. Oftast tycker hon att 

samarbetet fungerar bra och hon känner sig en i teamet. Hon kan komma med förslag som 

ibland uppskattas när det gäller hur de gör på andra ställen. Hon förklarar att det kan handla 

om att ju flera gånger man är på ett ställe desto bättre lär man känna brukarna och personalen. 

På så sätt skapar de förtroende mellan varandra. Hon trivs bra med personalen på 

bemanningen ledning, de lyssnar och försöker göra sitt bästa för att inte dra in på dagar så 

man vill vara ledig. Hon känner att de är väldigt lyhörda och hjälpsamma, det är viktigt att de 

ska sträva efter ett bra bemötande och  lyssna.  

Förväntningar och engagemang 

Respondenten har funderat ett längre tid nu på om hon skulle vilja vara fast anställd på någon 

arbetsplats. Det är bara för det fasta schemats skull då hon har varit orolig för att få ihop 

hennes timmar, även fast det har alltid fungerat bra och hon har alltid haft plustimmar. Det 

kan hända att hon får det lugnt en vecka men då måste hon ta igen det nästa vecka. Hon är 

nöjd med sin lön, och eftersom hon frågade runt lite så vet hon att hon ligger bra till med sin 

månadslön. Hon får också flex-tilläg, vilket också höjer lönen, och är en slags förmån. Hon 

har också möjlighet till att nyttja kommunhusets gympahall och gå på hälsoundersökningar 

och utbildningar. Hon känner att det är viktigt att hon har möjlighet till utbildningar och 

berättar att hon hört att det inte fungerar lika bra på andra ställen. Via bemanningen kan hon 
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gå in på nätet och kolla vilka utbildningar som finns tillgängliga. Ser hon något som är 

intressant så frågar hon sin närmsta chef om hon får gå kursen och svaret är oftast ja. Kursen 

måste då handla om sådant som berör arbetet. Redan nu under våren har hon gått många 

timmar utbildning bland annat inom demens och kommunikation. Hon ser inte så stora 

karrärsmöjligheter i anställningen men upplever att hon alltid har möjlighet att välja något 

annat. Det finns bemanningspersonal som har flyttat till kontoret på BC och arbetar där 

numera. Hon känner att hon får personligt stöd, speciellt när det har hänt något i hennes 

familj, det är inga problem med att ta ledigt. Hon känner också att det finns professionellt 

stöd som när de fick en utbildning om hur man bemöter våldsamma situationer. Det som hon 

tycker är viktigast för henne är att anställningen ska bidra med  erkännande och feedback från 

medarbetarna, eftersom hon känner att det inte är pengar som är viktigast, utan hon vill helst 

känna att hon har något att ge när hon kommer till arbetsplatsen. 

 

 

4.2 Ledning samt ordinarie personal på verksamheterna 

Ledningen från ett antal verksamheter som hyr in bemanningspersonal samt fast anställda på 

dessa arbetsplatser. 

 

Respondent 7 (5) - är verksamhetschef för Daglig Verksamhet vilket vid intervjuns tillfälle 

hade 7 stycken fast anställda, en vakans samt en halvtids ledig tjänst också. Dessa skulle 

fyllas följande månader och därför behövdes väldigt mycket personal från bemanningen just 

den här tidsperioden. De behöver en person varje dag för att fylla vakansen, en till nästan 

varje dag då den andra halvtidtjänsen också är ledig. Det är också flera ordinarie som är borta 

på fredagar och då behövs bemanningspersonal. Verksamhetschefen berättar att  

verksamheten är ganska slimmad, man har sina scheman att gå efter. Om det försvinner en 

personal så går inte det att hoppa över raden utan man måste ha en vikarie annars blir 

arbetstagarna lidande. Därför är det ett behov, och de sätter alltid in personal när någon är 

borta. Det fungerar väldigt smidigt med bemanningen. Gruppchefen förklarar att hon har 

jobbat även innan bemanningscentrum fanns, och då  tog det väldigt långt tid att få in vikarier 

när hon själv skulle sitta och ringa. Det tog mycket tid från verksamheten, därför är lösningen 

med bemanningscentrum perfekt. Själva processen går till genom att hon går in på webben 

och lägger en beställning. Sedan gäller det bara att kolla om någon kommer. 
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Relation till bemanningspersonalen 

Det är inga skillnader på arbetsuppgifter för de fast anställda eller de vikarierande förutom 

skyldigheten att planera verksamhet vilket görs bara av de permanent anställda. 

Patientbemötandet påverkas inte på grund av den typen av arbetsfördelningen med 

vikarierande personal, eftersom rutinerna är väl nedskrivna är det inga problem utan de följs, 

och på det sättet påverkas inte arbetsrutinerna heller. Gruppchefen berättar att hon är nöjd 

med bemanningen och de personer som kommer är väldigt duktiga. Det är av intresse för de 

att de som kommer som ny ska känna sig en del av verksamheten och det tycker hon också 

att de gör eftersom de kommer tillbaks och inte tackar nej till arbetspass på det stället. Utifrån 

samtal som hon får med medarbetarna vet hon att de är nöjda och trivs. Skulle det vara någon 

som tackat nej att arbeta på verksamheten får chefen vetskap om det. Bemanningscentrum 

ringer och berättar för att man ska ha möjlighet att bättra sig och eller ta tag i det. Skulle det 

uppstå något problem med de vikarierande har man möjlighet att ringa bemanningen och 

berätta om det. “Jag är ju schysst så jag pratar med den först och talar om vad man har sett 

eller vad man tycker att man bör tänka på eller ändra på” berättar gruppchefen. Skulle inte 

vikarien ändra på sig så är nästa steget att ringa till bemanningen och förklara. I värsta fall 

kan man säga att den personen inte är lämplig att jobba här". 

Förväntningar  

Förväntningarna på de vikarierande är att de ska kunna följa schemat och klara av jobbet. Det 

ges en introduktion innan man först kommer och arbetar på arbetsplatsen och därför vet man 

vilka det är som kommer. “Vi har det ganska bra här, vi har ju alltid samma vikarier, det är 

inte många olika som kommer utan det är en liten grupp med samma personer” förklarar 

gruppchefen. Det man lärt sig på introduktionen är det som förväntas sedan på jobbet. 

Utbildningar erbjuds till fast personal i form av både kurser och utbildningar. Det är i nuläget 

en anställd som studerar en motsvarande gymnasieutbildningen samt gruppchefen själv  går 

en högskoleutbildning i verksamhetsutveckling. Om någon skulle bli sjuk är det en karensdag 

som gäller och sedan får man ersättning i 14 dagar, sedan går försäkringskassan in. Chefen 

anser att det absolut finns möjligheter för nuvarande vikarierande personal att bli fast 

anställda på just den här verksamheten eftersom det kommer många som är bra. De måste 

söka tjänsten, men enligt erfarenhet tycker hon att det är inte många som gör det eftersom de 

trivs bra och inte vill byta. 



31 

Respondent 8 (6) - är enhetschef för hemtjänstverksamhet som innefattar fyra 

hemtjänstgrupper i kommunens regi. Verksamheten bedriver äldreomsorg och hemtjänst samt 

tjänster till funktionshindrade. Hon började arbeta på verksamheten för 19 år sedan via 

sommarjobb och har under tiden som hon arbetat utbildat sig till undersköterska. Hon har 

tidigare varit gruppchef och blev enhetschef för 2,5 år sedan. Hon har det övergripande 

ansvaret för ekonomi och kvalité. Just nu läser hon även en ledarskapsutbildning vid sidan av 

arbetet.  

Personalen på verksamheten består ungefär 50% av undersköterskor och resterande benämns 

som vårdbiträden med lite olika bakgrund och kompetenser. Just nu har de väldigt många 

tillsvidareanställda. Gruppchefen i början av sin tjänst fick säga upp 10 personer eftersom de 

inte hade råd med dem. Dessa omplacerades inom kommunen. Hon insåg sedan att de istället 

var tvungna att köpa väldigt mycket ifrån bemanningscentrum vilket inte heller var bra för 

ekonomin, kvalitén eller kontinuiteten. Därför har de nu börjat bemanna upp. Anledningen 

till att de behöver ta in vikarier är på grund av frånvaron och det är en tillfällig lösning.  Hon 

förklarar att det förut var för att man fick för sig att det skulle vara billigare, men att de senare 

insåg att det inte stämde. Numera så tar de endast in dagliga vikarier vid sjukfrånvaro, 

semester och tjänstledighet. Tack vare detta så kom de tvåa i landet vid en mätning av 

kontinuitet hos brukarna, vilket de är mycket stolta över. När de behöver ta in personal, 

ringer de bemanningscentrum. Vid sjukdom så så ringer de på morgonen och lägger in en 

beställning och ifall de vet om att den anställde kommer att vara sjuk resten av veckan så 

lägger de in för de dagarna också. Därför blir det både kort och långt varsel. Ett problem som 

hon tar upp är att schemat många gånger blir förskjutet eftersom vikaren ofta kommer senare 

vid kort varsel vilket det påverkar de dagliga rutinerna. Respondenten uppger att de just nu 

även har problem med att få in vikarier eftersom det inte finns några tillgängliga. Hon anser 

att det dels är verksamhetens eget fel i och med att de bemannat upp så pass mycket på senare 

tid. De har rekryterat många från bemanningscenrum vilket är en bidragande orsak till att det 

nu är brist. Respondenten uppger att vikarierna är mycket nödvändiga och att de som arbetar 

på verksamheten är bra. En nackdel är de höga kostnaderna. Att ta in en vikarie kostar 220 

kr/h därför har de börjat bemanna upp inför sommaren med månadsvikarier som inte är lika 

dyrt för att förbättra både ekonomin, arbetsmiljön och kontinuiteten. 

Förväntningar och relationen till bemanningspersonalen 

Enhetschefen generellt sett är mycket nöjd med prestationerna från bemanningspersonalen. 
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Hon förväntar sig att de ska kunna ersätta hennes ordinarie personal fullt ut, men hon förstår 

också att det kan vara svårt att ha samma “blick” för arbetet om man kommer in sporadiskt. 

Det som skiljer sig från ordinarie personals arbetsuppgifter är att vikarier inte har något 

kontaktmanskap. Hon anser att när vikarierna är på verksamheten är de deras personal och 

det är av intresse att vikarierna ska känna sig som en del av verksamheten. De genomgår 

alltid en introduktion på 10,5 timmar vilket hon tycker är alldeles för lite tid för att hinna 

träffa alla brukare och lära sig det som den ordinarie personalen gör. Vid problem med 

vikarierna ringer de till bemanningscentrum som då tar upp det med sina anställda och det 

mesta brukar lösas. Hon tycker att samarbetet med bemanningscentrum fungerar bra men att 

det just nu inte är optimalt eftersom de ibland inte får in någon vikarie. Det gör att de måste 

lägga ner extra tid på vikarie-anskaffning som de faktiskt betalar bemanningscentrum för. 

Respondenten anser att det kan vara både bra och dåligt med vikarier för brukarbemötandet. 

Bra med nytt folk som har nya tankesätt men även mindre bra eftersom brukarna oftast vill ha 

sin vanliga personal. 

Respondent 9 (7) -  arbetar som gruppchef på Balder. Hon är personalens närmsta chef. 

Hon har arbetat på verksamheten i 8 år. Just nu är arbetsuppgifterna att bland annat hantera 

schemaläggning, lönesamtal, medarbetarsamtal samt planering. Balder tar dels in vikarier 

från bemanningscentrum månadsvis på somrarna men även timvikarier när ordinarie personal 

har semester eller vid sjukdom.  

Anledningen till att de tar in vikarier från BC varierar, ibland är det svårt att se hur mycket 

personal som behövs eftersom det konstant händer oförutsedda saker. Hon tar upp att 

verksamheten på senare tid har tagit in månadsvikarier haft för lite personal och inte haft tid 

att gå ut med en rekrytering. Därför har de tagit in månadsvikarier så länge.  

Relation till bemanningspersonalen 

Respondenten tycker det är bra att ta in vikarier eftersom de kommer med mycket bra 

kunskap som de fått genom att arbeta på många olika ställen. Det kan de föra vidare till den 

ordinarie personalen. Vikarierna måste bli godkända innan de kan börja jobba och ifall 

verksamheten senare upptäcker att det inte fungerar, har man rätt att välja bort den personen 

från arbetsplatsen. Respondenten uppger att det då oftast är de som tar upp det med den 

personen först och om inget händer är det då bemanningscentrumet. Respondenten tycker att 

samarbetet med bemanningscentrum fungerar bra. De har daglig kontakt och en öppen 
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relation. Ett problem är dock att de ibland inte får in vikarier från bemanningscentrum när det 

behövs, vilket gör att de får lösa problemet själva. Det upplever hon som en stor brist. 

Det är enligt respondenten av intresse att vikarierna känner sig som en del av verksamheten. 

Hon uppger att hon skulle vilja anställda någon av vikarierna om det blev en tjänst ledig. Det 

erbjuds inte några möjligheter för vikarierna att utveckla sina kunskaper genom kurser eller 

utbildningar när de jobbar på verksamheten utan det får de ta med sina chefer på BC. 

Däremot så har dem möjligheten lära sig det dagliga arbetet och utbyta erfarenheter med 

ordinarie personal. 

Som nackdel med att ta in vikarier så anser respondenten att det kan vara dåligt för 

kontinuiteten hos brukarna att behöva ta in många. Dessa har ofta inte heller samma kunskap 

om verksamheten som fast personal och om det är flera under en lång period så kan det vara 

en nackdel för brukarna.  

Förväntningar  

Förväntningarna på vikarierna är att de ska veta vad som ingår i deras anställning samt att de 

är insatta i verksamheten genom att få en introduktion av ordinarie personal. Respondenten 

tycker att de ska känna till verksamhetens värderingar och regler. Det är viktigt att de säger 

till om det är något de undrar över.  Hon upplever inte att det är någon större skillnad på 

arbetsuppgifterna mellan vikarier och fast anställda utöver att de fast anställda är 

kontaktpersoner och därför har ansvar över det. Hon upplever inte några skillnader i 

brukarbemötandet heller i och med att de har valt de vikarier som de tycker är bra. Därför 

anser hon inte att  vården i sig påverkas.  

Respondentent 10 -  är gruppchef för ett gruppboende och en servicebostad inom 

funktionshinderområdet. Det är 5 ordinarie personal på båda enheterna och alla dessa är 

tillsvidareanställda med behörig kompetens utom en som är vidareutbildad via 

kompetensprojekt. De använder sig av Bemanningscentrum vid behov då t.ex: någon blir sjuk 

eller när extra resurser behovs vid vissa händelser. Lösningen meg BC är kortsiktigt, och 

vikarier tas endast in för enstaka pass.  

Relation till bemanningspersonalen 

Respondenten tycker att fördelarna med BC är bland annat att alla vikarier kommer från 

samma instans. Många har en bred kompetens i och med att de går på många olika 
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verksamheter och har då nya ögon på problem vilka ofta resulterar i nya idéer och lösningar. 

Det är dock en nackdel att det kan gå längre tider emellan de passen som vikarierna tar och 

kommer till enheten och då kan de känna sig vara ovana. Det vara svårt då att känna sig vara 

säker och att kunna fatta olika beslut, förklarar gruppchefen. Hon tycker att det inte är någon 

skillnad mellan kostnaderna för ordinarie personal och vikarierande personal från 

bemanningen i slutändan eftersom det är olika typer av kostnader. 

De dagliga rutinerna påverkas inte av att en ny personal kommer, utom att i vissa fall kan 

brukare avböja från någon insats när någon de inte känner kommer. Dock händer det också 

tvärt om, att det går mycket bra ihop. Arbetsuppgifterna är olika vad det gäller att vara 

kontaktperson eftersom det innebär att man behöver vara frekvent på enheten då man har 

vissa uppdrag gällande hantering av privata medel, redovisning, planering, viss kontakt med 

anhöriga och annat. Det är höga krav både på ordinarie och vikarierande personal att alltid ha 

ett gott bemötande, även om vikarien känner sig osäker. Vissa brukare kan tycka att det är 

väldigt roligt med personer de inte träffar varje dag, medans andra känner sig trygg med bara 

personal som kommer oftare. 

Förväntningar 

Förväntningarna på personalen är att de ska komma och göra sitt bästa, följa rutinerna och ha 

ett bra bemötande, och gruppchefen känner sig vara nöjd med situationen. Samarbetet 

fungerar bra,  man kan alltid ha en dialog med BC, skriver hon  och berättar att varje ny 

vikarie går alltid en introduktion på verksamheten innan de får erbjudande på pass där. 

Därför vet både vikarie och ordinarie personal hur det känts och fungerat. Man kan ta upp 

olika saker med vikarien eller prata med bemanningen om det. De är intresserade hur det är 

och det kan även komma enkäter om BC vikarier som de fast anställda ska fylla i på enheten.  

Det händer att de anställer personal från bemanningen som t.ex.: månadsvikariat, oftast vid 

behov som under sommartid eller längre personalfrånvaro. Det har även hänt att lediga 

tjänster söktes av personal från BC som också blivit anställda som ordinarie. 

Det finns olika möjligheter för kunskapsutveckling för ordinarie personalen. Exempel är 

treserva, dokumentation, brand, livsmedel andra fördjupande kunskaper och föreläsningar. 

De som är ordinarie eller anställda månadsvikarier har olika förmåner på jobbet som 

friskvårdsbidrag och friskvårdsaktivitet.  
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Respondent 11 (4) - är fast anställd på en av kommunens boendeverksamheter sedan 1 maj. 

Hon har inte 100% timmar så hon fyller upp dem med BC och därför arbetar också som 

vikarie till viss del på andra ställen inom ramen av projektet Nya Tider. 

Om arbetet 

Respondenten får heltidslön, men bara om hon får ihop sina timmar, annars blir det minustid. 

Hennes schema fungerar ganska bra, hon lägger upp önskeschema och sedan får hon schemat 

som kanske inte är exakt det hon önskade men hon tycker att det fungerar bra. Med 

bemanningen fungerar det också bra då tiden behövs att fylla ut. Hon trivs bra med sin 

arbetsplats och arbetssätt, men skulle helst vilja vara på mer bemanningsuppdrag. Hon får 

jobba på olika ställen och det tycker hon är bra. Detta för att hon som person gillar flexibilitet 

och variation. Stället hon arbetar på nu är ganska lugnt. Arbetsuppgifterna upplevs inte vara 

utmanande eller varierande utan mera samma sak varje dag. Därmed känner hon inte heller 

att det är skillnader mellan arbetsuppgifterna för ordinarie och tillfällig personal när de 

kommer dit, då det finns fina rutiner som är väldigt bra. 

Relationen till bemanningspersonalen 

Oftast försöker de lösa problemen själva inom verksamheten om det är möjligt, därför 

kommer det inte så många vikarier dit. På sommaren däremot kommer det fler. Samarbetet 

med vikarierna tycker hon fungerar bra och hon tycker det är roligt när dem kommer, 

eftersom hon upplever att hon får ta del av nya idéer och arbetssätt ibland vilket ses som en 

fördel. Nackdelar finns inte att beskriva, rutinerna är bra och tydliga och det är alltid bra med 

lite “annat”.  Det är alltid av intresse att de nya ska känna sig en del av verksamheten och det 

hoppas hon att de gör. 

Förväntningar och engagemang 

Respondenten känner sig motiverad för att engagera sig utanför sin arbetsuppgifter redan nu 

efter några veckor. Hon känner inte direkt att hon har en konkurrenskraftig lön vilket hon till 

viss del är missnöjd med. Förmåner har man, och det tycker hon är bra, medans utbildning 

och karriärmöjlighet upplever hon inte vara så bra och tycker att det skulle kunna vara bättre. 

Anställningstryggheten rankas högt eftersom hon jobbar via kommunen. Erkännande och 

feedback utifrån prestation upplever hon vara medel bra, medans personligt och professionellt 

stöd är bättre. För respondenten är det viktigast med erkännande och feedback eftersom det är 
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det som gör att hon trivs på arbetsplatsen, och det är det man får veta för dåligt. 

Respondent 12 (8) - är utbildad undersjuksköterska och har arbetat som fast anställd på en 

av kommunens verksamheter under en längre tid.  

Om arbetet 

Schemat för dagen får respondenten genom att logga in i sin jobbtelefon på morgonen. Hon 

upplever inte att hon har möjlighet att planera sitt schema, det är planeraren som lägger in 

det. Telefonen är också kombinerad med larmtelefon så ibland måste hon avbryta det hon 

håller på med för stunden för att svara på larm. Hon trivs bra på sin arbetsplats och tycker att 

det är ett roligt jobb, framför allt, på grund av brukarna och arbetskamraterna. Hon tycker att 

det är varierande och ibland stressigt, men stressen anser hon är en del av arbetet. Hon 

upplever inte några skillnader mellan vikariernas arbetsuppgifter och hennes egna, de har 

samma ansvar som alla andra. 

När hon först blev utbildad undersköterska så hade hon ytterst medicinsk ansvar på 

verksamheten. Detta upplever hon att det har förändrats. Numera så utför hon inga 

arbetsuppgifter som innefattar undersköterskejobb utan endast omvårdnadsuppgifter. 

Medicinering och omläggning tar hemsjukvården hand om, vilket respondenten tycker är 

tråkigt, hon vet inte varför det blivit så. När hon började med sin utbildning så upplevde hon 

att det handlade mycket om att brukaren skulle slippa träffa många olika personer, men att det 

numera är väldigt många de får träffa med.  

Relationen till bemanningspersonalen 

Där hon arbetar är det ett gäng vikarier och dom tycker hon är bra. Samarbetet fungerar 

väldigt bra anser hon och har inte upplevt några problem alls. Respondenten anger att 

fördelarna med vikarier är att de kan komma in med nya ögon och ifrågasätta saker. Hon 

tycker inte att det finns några nackdelar utan känner sig tacksam för att de finns och kan 

avlasta. Eftersom det är ett tungt jobb så är det vanligt att personalen blir sjuk och på 

somrarna så skulle de inte klara sig utan vikarier. Hon ser det som en stor tillgång och hoppas 

att de ska känna sig som en del av verksamheten. Hon upplever att arbetsuppgifterna kan 

påverkas till viss del när det kommer in en ny vikarie eftersom man alltid går två och två. Det 

är då viktigt att tala om hur man gör från början, exempelvis hur man använder lift så att det 

inte blir några misstag. 
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Förväntningar och engagemang 

Respondenten upplever inte att hon har så stort inflytande längre utan mest gör det som hon 

ska. Däremot så har hon koll på ekonomi, budget och saker av den typen.  

Respondenten har gått på ganska många kurser, och känner att hon har möjlighet att utveckla 

sin kunskap på arbetsplatsen och upplever att Nynäshamns kommun är bra på att ta tillvara 

på intresse för utbildning och kurser. Hon upplever inte att hennes anställning bidrar med 

varken konkurrenskraftig lön eller befordringsmöjligheter. Detta på grund av att arbetet inte 

är så högavlönat och det är svårt att få en annan tjänst i och med att det kräver en annan sorts 

utbildning. Den förmånen som erbjuds är friskvård men hon är osäker på om man får nyttja 

det på arbetstid. Hon tycker att anställningen erbjuder möjlighet till utbildning och 

anställningstrygghet i och med att hon är med i facket. Däremot så upplever hon inte några 

möjligheter till karriär på arbetsplatsen och hon anser att det kunde varit bättre med 

erkännande och feedback från ledningens sida. Personligt stöd upplever hon att hon kan få 

om hon ber om det. Professionellt stöd upplever hon som bristande.  

De aspekterna som är viktigast för henne är egentligen allihopa men främst bra lön, 

utbildning och anställningstrygghet.   
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5. Analys  

5.1 Psykologisk kontrakt 

Transaktionella kontrakt kännetecknas framför allt av utbyten av ekonomisk natur. Dessa 

uppstår under kortare tidsperioder och karaktäriseras inte av långsiktiga åtaganden. Det som 

skiljer relationella kontrakter från transaktionella är att de innebär förutom de ekonomiska 

aspekter också flera former av utbyten som lojalitet, säkerhet och utbildningsmöjligheter. 

För att ta reda på vilken sorts psykologiskt kontrakt som tillfälligt anställda i Nynäshamns 

kommun hade så undersöktes vilka aspekter som var viktigast för dem. Respondenterna fick 

välja ett eller max tre utav 9 st. angivna aspekter, vilka var utvalda efter modellen. Resultatet, 

antal gånger en viss aspekt valdes, visas i tabellen nedan, där det framgår att erkännande och 

feedback utifrån prestation är det mest uppskattade bland de anställda på 

Bemanningscentrum. Det framgår även att det även är viktigt med en bra lön samt stöd, 

trygghet och utbildning.  

Figur 2: Diagram över vilka av de 9 angivna aspekterna som värderas högst av 

respondenterna. (X-axeln visar antalet gånger aspekten valdes som viktigast.) 
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5.2 Trivselns påverkan 

Relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare stärks vid hög trivsel och 

arbetstillfredställelse. Trivseln påverkas även av förväntningarna på organisationen och hur 

de stämmer överens med verkligheten enligt Spector (1997). De aspekterna som beskrivs 

påverka arbetstillfredställelsen är bland annat: säkerhet, erkännande, befordringsmöjligheter, 

personlig tillväxt, lön, kollegor och kommunikation. Genom att undersöka aspekterna hos var 

och en av respondenterna kan olika typer av psykologisk kontrakt urskiljas. Deltagarna har 

alla valt själva att arbeta på bemanningscentrum och förhåller sig därför positivt till arbetet. 

Samtliga respondenter uppgett att de gillar variationen i arbetet. Att man inte har ett fast 

schema upplevs vara positivt av några, då de kan planera sina dagar och helger samt ta bort 

sin tillgänglighet när de verkligen vill vara lediga. Det finns andra som förklarade att det kan 

vara lite svårt när man vill gå på läkarbesök, och att de kan känna oro över sina timmar. 

Andelen som gillar variationen är 60%, och de som känner oro över schemat är 40%, dock 

var det bara 17% (1 person) som ville byta jobb och bli fast anställd på någon av 

arbetsplatserna.  

Lön och förmåner 

Samtliga deltagare var nöjda med sin lön, och sina förmåner. De timanställda är till viss del 

missnöjda med sjukersättningens villkor, eftersom det blir svårare att få ihop tillräckligt 

många timmar under månaden på grund av svårigheter med att konstant vara tillgänglig i 

schemat. 

Personligt tillväxt, befordrings och karriärmöjligheter 

Det är 83% som känner att de har möjlighet till kunskapsutveckling, dock är det inte alla som 

är intresserade eller har tid. De som ville studera, berättade att de var nöjda, eftersom de 

upplevt att de har fått möjlighet att gå på kurser och utbildningar så länge det var kopplat till 

arbetet. Befordrings- och karriärmöjligheter ansågs vara begränsade, men verkade också vara 

en fråga om val. De respondenter som är pensionärer var mindre intresserade för karriär och 

utbildningar, medan det fanns några som var mer intresserade för personlig utveckling. 

Säkerhet 

Det var 5 av 6 som upplevde sig ha en trygg anställning. Några respondenter förklarade att de 

brukar vara oroliga för att inte få ihop sina timmar under månaden, men att de aldrig har råkat 
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ut för det än så länge. De timanställda får kontrakt för kortare perioder men  en respondent 

uppgav att hon oftast har blivit lovad fortsatt arbete i god tid vilket har gjort att hon känt sig 

säker inför framtiden.   

Erkännande 

Några av respondenterna upplevde att de till viss del fick erkännande från sina medarbetare 

på arbetsplatserna men att det varierar beroende på situation. Det eftersom de har så pass 

olika arbetsplatser och för att det ofta krävs tid för att bygga upp förtroende och få en god 

relation. Många av respondenterna är fullt  nöjda med bemanningscentrets feedback och 

problemhantering. Många upplever att de kan komma till bemanningscentret med personliga 

frågor, så som problem kring en arbetsplats eller arbetssituation. Respondenterna har dock 

många gånger bättre kontakt med de fast anställda på sina arbetsplatser, det är mer sällan de 

träffar på kollegor från BC. 

5.3 Kopplingen till organisatorisk engagemang 

 

Det psykologiska kontraktet påverkas av vilket engagemang och vilka åtaganden som 

personalen upplever sig ha gentemot sin arbetsplats. McDonald och Makin (1999) tar upp att 

de med ett transaktionellt kontrakt med stor sannolikhet inte har några höga nivåer av 

engagemang. Det framgår från uppsatsens undersökning att majoriteten av 

bemanningspersonalen känner att de är engagerade för hur det går för verksamheterna, med 

undantag som beror på osäkerheten i arbetsschemat. Det finns skillnader i ansvarstagande 

mellan fast anställda och vikarierande personal, i och med att de inte kan vara 

kontaktpersoner till brukare. Därför är det svårare att engagera sig i längden eftersom 

respondenterna då inte vet när de kommer till samma arbetsplats igen. Däremot var det en 

majoritet av respondenterna som ville engagera sig för brukarna och organisationen de jobbar 

på, vilket de gjorde i den mån det var möjligt. 

Identifikation 

De flesta respondenter upplevde sig vara en del av de enheterna som de arbetade på, och att 

de kunde identifiera sig med verksamheten.  Även de som framförde att de inte skulle vilja 

vara fast anställda upplevde att de behandlades som en del av verksamheten. I intervjuerna 

med fast personal och verksamhetsledningen framgår det, att det är av intresse att 

bemanningspersonalen ska känna sig välkomna. De ses ofta som en avlastning och en “frisk 

fläkt” för den ordinarie personalen och är viktiga för verksamhetens personalbehov. Därför är 
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det angeläget att de ska känna sig välkomna. Det är även av uppskattning om de kommer med 

sina erfarenhet och tips från andra ställen de arbetade på.  

6. Slutdiskussion 
Enligt teori, borde tillfälligt anställda ha ett transaktionellt kontrakt/utbyte med 

arbetsplatserna, med tanke på ett lågt organisatorisk engagemang till dem. Dessa teorier har 

dock som utgångspunkt att anställningsformen är otrygg och osäker. Bemanningscenteret i 

Nynäshamn bidrar till en trygg anställningsform samtidigt som man utnyttjar flexibiliteten 

från användandet av tillfällig arbetskraft. Tidigare forskning har tagit upp att tillfälligt 

anställda ofta har en vag relation till sina arbetsplatser utan engagemang eller identifikation. 

Resultatet av denna studie visar dock att många från bemanningscentrum identifierade sig i 

större grad till verksamheterna än bemanningscentrum och att de engagerade sig för hur det 

gick för verksamheterna och brukarna. Det är också av intresse för verksamheterna att 

vikarier ska också känna sig välkomna och en del av teamet, därför bidrar dem med stöd och 

erkännande. Det är viktigt för arbetsplatserna att den vikarierande personalen ska trivas när 

de kommer till arbetsplatsen. Det är även viktigt för vikarierna att få ett bra bemötande och 

samarbete med de man jobbar med. För de flesta deltagare var det viktigast med erkännande 

och feedback från både kollegor och bemanningsledningen, även fast att det också var viktigt 

med en konkurrenskraftig lön. Det var uppskattat med att få välja ut sina lediga dagar i 

förväg, även om för några var det stressigt att vänta på passen, och lita på att de kommer få 

ihop sina timmar. Dessutom var det mycket uppskattat med utbildningar och 

kunskapsutveckling, vilka erbjuds av Bemanningscentret. Dessa åtaganden tyder starkt på en 

relationellt kontrakt, då de anställda har långsiktiga och personliga intressen till 

arbetsplatserna, de skattar erkännande och feedback högt, majoriteten har intresse av att få 

utbildning, samt de känner att anställningstryggheten är viktigt.  Det var även viktigt med ett 

konkurrenskraftigt lön för respondenterna, vilket är ett indikator för transaktionella kontrakt, 

men de som skattade högt lönen, skattade även högt erkännande samt andra aspekter som 

påverkar trivseln. Resultatet är avvikande från teorins utgångspunkt men under studiens gång 

kunde vi se att de intervjuade vikarier hade en positiv inställning till deras arbete, och alla 

hade valt det jobbet på grund av variationen. Det framgår från intervjun med 

verksamhetscheferna att det finns potential till fast anställning för vikarierna på de olika 

enheterna, eftersom det har hänt flera gånger att de anställer från Bemanningscentrum. Dock 

är det få som söker, eftersom det är få som vill byta, de är nöjda med arbetssättet. Därför 
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upplever vi studiens resultat relevant. Figuren nedan visar hur starka de olika indikatorer är 

enligt studien. Indikatorerna grupperades in till vilken typ av åtaganden de tillhör enligt 

Mayer och Allens modell. Det är tydligt att erkännande och feedback är det viktigaste aspekt 

för respondenterna, och sedan följer  konkurrenskraft lön samt personligt stöd som andra 

viktigast. Professionellt stöd, anställningstrygghet och möjlighet för utbildning är tredje i 

ordningen, och resterande aspekterna valdes endast fått 1-1 gång vardera. 

Studiens resultat tyder även på att bemanningspersonalen i Nynäshamn, enligt teorin, har 

främst  affektiva åtaganden. Det beror på den höga graden av identifikation med 

organisationen samt viljan att identifiera sig då det inte har skett än. Personalen vill känna sig 

en del av verksamheten när de kommer dit och trivseln påverkas negativt om det inte är 

möjligt på grund av andra faktorer som t.ex. relationen med kollegor. För att trivas, behöver 

de anställda känna erkännande och feedback, personligt samt professionellt stöd. Det är 

viktigt för vikarierande personalen att deras förväntningar ska förverkligas i vardagarna. 

Dessa åtaganden tillhör den affektiva typen. 

Att resultatet tyder på en relationellt kontrakt med affektiva åtaganden är inte det 

uppfattningen som har varit om bemanning och tillfällig anställning. Detta är ett exempel att 

det kan fungera, och det kan förändra inställningen till tillfälligt anställning på andra fält. Det 

kan vara en positiv ändring i olika organisationers liv att använda sig av bemanningspersonal 

som de känner och har haft en relation med. Det kan vara gynnande för människor med udda 

lediga timmar för arbete, eller för de som vill jobba en viss procent, t.ex. de som har en familj 

och behöver vara hemma vissa timmar. Resultatet visar att bemanning är positivt och 

gynnande för både de som vill arbeta flexibelt och varierat, och för de som behöver personal 

kunnig då och då. 

Balansperspektivet  

Det verkar finnas en viss balans mellan de åtaganden som tillfälligt anställda och 

verksamheterna har gentemot varandra. Båda parterna är beroende av varandra och har vissa 

förväntningar. Organisationerna tycker att det är viktigt att vikarierna ska känna sig en del av 

organisationen, och har ofta samtal med dem om det är något som är fel. De tar emot förslag 

och erfarenheterna vikarierna har från andra arbetsplatser. Bemanningscentret har ofta möten 

och samtal med deras anställda och ser gärna till att de utvecklas personligt och 

professionellt. Det finns ett intresse att personalen ska trivas på sina arbetsplatser, då BC ger 
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möjlighet att tacka nej till en viss arbetsplats om det inte går att bena ut något problem. 

Resultatet tyder på att det skulle kunna finnas ett “mutual-high-obligations” - kontrakt mellan 

aktörerna vilket är det som enligt teorin är mest gynnande för både arbetsrelationerna och 

personalens trivsel. Detta skiljer sig från tidigare undersökningar som pekat på att tillfälligt 

anställda ofta har ett asymmetriskt kontrakt på grund av osäkerhet och ett behov av att stärka 

arbetsrelationen för framtida anställning. Den övergripande majoriteten av respondenterna 

var nöjda med sin arbetssituation och de möjligheter som anställningsformen erbjuder, samt 

både bemanningscentrum och arbetsplatserna är nöjda och tacksamma för personalens arbete 

från Bemanningscentrum Nynäshamn. 

Figur 3: Tabell över indikatorerna för transaktionell och relationellt kontrakt, vilka 

åtaganden de tillhör, samt till hur viktigt de skattades av respondenterna, där 

bokstavstorleken tyder på mest antal gånger aspekten valdes. 
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6.1 Fortsatta studier 

Det har kommit upp många intressanta teman under arbetets gång, därför känns det lämpligt 

att utöka studiens fokus i en framtida studie för att få reda på de olika rollerna som finns.  

Det skulle även vara av intresse att genomföra en större studie där man undersöker 

situationen av inhyrd personal (eventuellt vårdpersonal) med avseende på psykologisk 

kontrakt. Detta med hjälp av några djupgående intervjuer samt en frågeformulär vilket 

skickas ut via bemanningsföretagen i Stockholmsområdet. På det sättet skulle man kunna få 

se hur inhyrd personal i Stockholm ser sin roll och relation till sin arbetsplats och arbetssätt, 

och hur det förhåller sig till resultatet av denna studie. 

En annan möjlig väg är att undersöka Nynäshamnsmodellen från flera olika perspektiv än 

psykologisk kontrakt och göra en utvärderande analys för att kunna se vad kan förbättras 

enligt de anställda, samt att kunna konkretisera modellens nyckelfunktioner som behövs att 

arbeta med För att få nöjd personal och organisationer, när modellen implementeras någon 

annanstans. 

Kritik 

Denna uppsats har utgått ifrån erfarenheter från anställda på bemanningscentrum i 

Nynäshamn för att undersöka psykologiskt kontrakt hos tillfälligt anställda. Sex av 

intervjuerna var av anställda från BC och är därför inte representativt för alla som arbetar där. 

Däremot så ger det en inblick i hur bemanningspersonal upplever sin anställning på olika 

arbetsplatser samt hur arbetsplatserna upplever dem. Man bör också ha i åtanke att två av 

respondenterna var pensionärer vilket kan ha påverkat hur de svarat runt frågor om 

exempelvis karriärmöjligheter.  
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3. Hur funkar ditt arbetssätt? Hur får du uppdrag? Hur mycket möjlighet har du att välja 

och planera? 

4. Brukar du jobba med flera av dina kollegor som också är inhyrda på samma plats? 

5. Vad har du för arbetsuppgifter? 

6. Har inhyrd och permanent personal samma arbetsuppgifter och ansvar?   

7. Tycker du att arbetsuppgifterna är utmanande/varierande eller samma hela tiden? 

(kompetens och lärande) 

8. Hur upplever du patientbemötandet som inhyrd? 

9. Hur upplever du relationen och samarbetet med kollegor/ fast anställd personal? 

(tillhörighet, trivsel, lärande) 

10. Hur upplever du relationen med ledningen? (tillhörighet, delaktighet) 

11. Vilka förväntningar har du på bemanningsenheten? (psykologisk kontrakt) 

12. Har du möjlighet att påverka på arbetsplatsen? (bemanningen och på verksamheten) 

13. Trivs du på din arbetsplats? (Varför/varför inte?) /för- och nackdelar? 

14. Känner du dig motiverad till att engagera dig utanför dina arbetsuppgifter? Bryr du 

dig om hur bra det går för verksamheten? (psykologiskt kontrakt) 

15. Känner du att du är en del av verksamheten? (t.ex. att du bryr dig om hur det går för 

verksamheten) 

16. Har du möjlighet till att utveckla nya kunskaper och få nya erfarenheter som inhyrd? 

(vidareutbildning, kurser mm) 

17. Skulle du vilja vara fast anställd på någon av dina arbetsplatser? 

 

Psykologiska kontraktet: 

Tycker du att din anställning bidrar med: 

Vilken aspekt tycker du är viktigast för att du ska trivas? Vilken tycker du är absolut 

nödvändigt att din anställning ska bidra med? 

 

1. konkurrenskraftig lön 

2. förmåner på jobbet 

3. utbildning 

4. anställningstrygghet 

5. karriärmöjlighet 

6. erkännande och feedback utifrån prestation 

7. personligt stöd från medarbetare och chefer 
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8. professionellt stöd från medarbetare och chefer 

9. befordringsmöjligheter 

Bilaga 2 
Utgångspunkt intervju med ordinarie personal på enheterna 

1. Berätta om din anställning - Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

2. Hur funkar ditt arbetssätt? Hur mycket möjlighet har du att välja och planera? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Trivs du på din arbetsplats? (Varför/varför inte?) 

5. Känner du dig motiverad till att engagera dig utanför dina arbetsuppgifter? Bryr du dig om 

hur bra det går för verksamheten? 

6. Hur många av dina kollegor är inhyrda/permanenta? 

7. Har inhyrd och permanent personal samma arbetsuppgifter och ansvar?   

8. Tycker du att arbetsuppgifterna är utmanande/ varierande eller samma hela tiden? 

9. Hur upplever du relationen och samarbetet med tillfälligt anställd personal? 

10. Vad finns det för fördelar med personal från BC? och nackdelar? (I kontrast till fast 

anställda) 

11. Påverkas de daliga arbetsuppgifterna när en tillfälligt anställd kommer? 

12. Hur upplever du relationen och sammarbetet med anställda från BC?(nöjd/missnöjd?) 

13. Är det av intresse för er att den inhyrda ska känna sig en del av verksamheten? 

14. Har du möjlighet för kunskapsutveckling? Vilka? 

 

Psykologiska kontraktet: 

Tycker du att din anställning bidrar med: 

Vilken aspekt tycker du är viktigast för att du ska trivas? Vilken tycker du är absolut nödvändigt att 

din anställning ska bidra med? 

 

1. konkurrenskraftig lön 

2. förmåner på jobbet 

3. utbildning 

4. anställningstrygghet 

5. karriärmöjlighet 

6. erkännande och feedback utifrån prestation 

7. personligt stöd från medarbetare och chefer 

8. professionellt stöd från medarbetare och chefer 

9. befordringsmöjligheter 
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Bilaga 3 
Utgångspunkt intervju med verksamhetsledningen 

1. Vad har ni för typ av personal? Hur fördelas dem? (Utbildning, vikarer/fast anställda) 

2. Varför tar ni in hyrpersonal? (behov? flexibilitet? enklare? bättre?) 

3. Hur går processen till när ni ska kalla in en vikarie från BC? 

4. Är det en långsiktigt/permament eller kortsiktlig lösning? 

5. Vad finns det för fördelar med personal från BC? och nackdelar? (I kontrast till fast 

anställda) 

6. Är det skillnad i kostnader mellan att ha fast och inhyrd personal? 

7. Är du nöjd med prestationerna från bemanningspersonalen? 

8. Vad har ni för förväntningar på hyrpersonalen? (psykologiskt kontrakt) 

9. Är det skillnad på arbetsuppgifterna mellan fast och tillfällig personal? 

10. Påverkas patientbemötandet på något sätt? 

11. Påverkas de dagliga rutinerna när en tillfälligt anställd kommer? 

12. Hur upplever du relationen och samarbetet med anställda från BC?(nöjd/missnöjd?) 

13. Är det av intresse för er att den inhyrda ska känna sig en del av verksamheten? 

14. Vad/Hur gör ni om det uppstår problem med de tillfälligt anställda? 

15. Vad finns det för möjligheter för kunskapsutveckling på er verksamhet? (Erbjuds det till 

både fast och tillfällig?) 

16. Hur fungerar sjukfrånvaro och ersättning? (för er fast anställda) 

17. Får de fast anställda/inhyrda några förmåner? 

18. Skulle du vilja anställa någon av de vikarierande om en tjänst blir ledig? Brukar ni göra det? 

(Annars, varför inte?) 

 

Bilaga 4 
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