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ABSTRACT 

During the 1980’s, a discourse on increasing labor market flexibility started to 

take form in academic and public debate. In the 1990’s this discourse culminated in 

management theories of so called boundaryless careers. Although such theories 

have proven to be exaggerated, there is a small fraction of the labor market that 

carries the characteristics described in the management literature. This group is 

labor being hired from a labor intermediary such as a temporary work agency or a 

consultant agency. The theory of boundaryless careers promotes an ideal of 

autonomous individuals that has freed themselves from the shackles of standard 

employment and organizational boundaries.  At the same time, it is stated that 

boundaryless workers are hard to monitor and control.  The solution proposed in 

the management literature is to use various forms of trust, such as psychological 

contracts and organizational trust, as mechanisms of control. Boundaryless work is 

analyzed in terms of work externalization. In the Swedish context in specific, this 

refers to temporary agency workers (TAWs) and various sorts of consultants.  

In the present thesis it is argued that the difficulties related to coordination 

and control of boundaryless work at the same time constitutes demands that the 

external workers have to handle. These demands are said to be a demand for 

personal control, social integration in the client organizations, and personal 

responsibility for skills development. Previous research has found that when such 

demands are combined with working conditions typical for external worker, it 

makes it difficult to live up to them.   

With reference to sociological literature on trust, it could be argued that an 

inability to live up to such demands gives a low sense of control, which in turn 

could be expected to be related to trust. Taken together it seems as if boundaryless 

work presupposes trust, while at the same time boundaryless work in itself 

undermines the conditions needed to form trust. In the empirical part of the thesis, 
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various aspects of work and working conditions and its relation to trust is 

analyzed in four research articles. 

In the first study, TAWs psychological contracts regarding the content of the 

work in client organizations is analyzed. The results show that the psychological 

contract is constituted of two dimensions, with a focus on challenge and 

development in work and fellowship respectively. The fellowship dimension 

appears to be relatively invariant over time worked in the client organizations 

while the dimension constituted of promises regarding challenge and development 

is slightly revised over time. Promises regarding challenge and development 

decreases slightly with time worked in the client organization.  

In the second study, a hypothesis regarding nonstandard work as being 

negatively related to generalized trust is tested.  The results give support to the 

hypothesis. Employees in non-standard employment in general, and specifically 

temporary agency workers are found to have a lower probability to trust the 

generalized other. The results can in part be explained by a lowered self reliance in 

the non standard category.   

In the third study, TAWs and consultants are compared to the client 

organizations standard employees regarding their trust in co-workers. With 

reference to previous research it is hypothesized that TAWs/consultants could be 

expected to perceive a lower degree of normative consensus in the client 

organization than standard employees are, and that they will perceive less 

employability development in wok. Contrary to the hypotheses, TAW/consultants 

are found to perceive the climate in the client organization to be more strongly 

characterized by normative consensus than what standard employees are. No 

differences in perceived employability development were found.  In despite of this, 

the TAWs/consultants are found to have lower odds of having strong trust in their 

co-workers.  

In the fourth article, it is studied how the status of being involuntary engaged 

in work as a TAW/consultant is related to the formation of trust in the client 

organization. It is also studied how getting employability development in work is 

related to trust in the client organization.  The results show that those who are 

involuntary engaged in work as a TAW/consultant have less trust in the client 

organization. The relation between employability and organizational trust interacts 

with voluntariness/involuntariness.  The relation between employability 

development and trust in the client organization is not significant for those who 

are being voluntary.  

In the concluding discussion, the results from the articles are incorporated into 

a discussion departing from Durkheim’s theory of division of labor and solidarity. 

It is argued that work externalization is a form of division of labor. The 
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phenomenon is theoretically analyzed in terms of Durkheim’s dichotomies anomic 

and forced division of labor. Durkheim’s theory of division of labor at the societal 

level of analysis is taken down to the organizational level of analysis with 

Williamson’s transactions cost theory. With reference to the theory of the 

psychological contract, the importance of getting what is expected in transactions 

and the function of regulating the content of transactions between contracting 

parties formally are discussed. The overarching conclusion is that the external 

workers opportunities to form trust are related to resources that are given in their 

work in client organizations. It is argued, therefore, that work externalization is a 

form of division of labor that divides the opportunities to form trust in different 

categories different opportunities to form trust. In the end, this is expressed as a 

theoretical assumption that work externalization creates categories of people with 

different levels of trust depending on their position in the division of labor. 

 

Keywords: Temporary Agency Work, TAW, Work Externalization, Organizational 

Trust, Trust, Psychological, Boundaryless Careers, Contracts, Division 

of Labor 



v 

SAMMANFATTNING 

Under 1980-talet började det på olika sätt att talas om ett nytt arbetsliv 

karakteriserat av organisationers ökade behov av flexibilitet. Under 1990-talet 

kulminerade denna diskurs med teorier om gränslösa anställningar. Dessa 

beskrivningar och teorier har visat sig vara kraftigt överdrivna. En liten grupp på 

arbetsmarknaden, personal som hyrs in av ett kundföretag från bemannings- eller 

konsultföretag, förkroppsligar dock denna idé om gränslösa anställningar. Bakom 

idén om det gränslösa arbetslivet ligger ett ideal om fria och autonoma 

arbetstagare som slitit sig fria från vad som beskrivs som den traditionella 

anställningens bojor och organisationstillhörighetens ok. Samtidigt konstateras att 

personal som inte tillhör den organisation där de arbetar blir svåra att reglera och 

kontrollera. Managementforskningen har identifierat problemen och har föreslagit 

att tillit på olika sätt ska användas som en kontrollmekanism. 

I föreliggande avhandling konstateras det att organisationers 

koordineringsproblematik blir till krav som den inhyrda personalen måste hantera. 

Det konstateras hur inhyrd personal möter krav på personlig kontroll, förmåga till 

social anpassning i skiftande organisationer och krav på ett personligt ansvar för 

sin kompetensutveckling. Tidigare forskning har visat hur dessa krav förenas med 

en arbetssituation som kan göra det svårt att leva upp till dem. Med utgångspunkt 

i sociologisk tillitsteori kan det antas att en oförmåga att leva upp till sådana krav 

ger en låg grad av kontroll. Kontroll är i sin tur relaterat till tillit. Den 

sammantagna bilden tycks alltså ge vid handen att arbetet som inhyrd förutsätter 

tillit, samtidigt som anställningsformen i viss mån underminerar förutsättningarna 

för tillit. I avhandlingens empiriska delstudier analyseras den inhyrda personalens 

möte med de krav som de möter i sitt arbete. Olika aspekter av arbete, relaterat till 

tillit, analyseras.  

I den första delstudien analyseras det så kallade psykologiska kontrakt som 

inhyrd personal har med den kundorganisation där de arbetar. Det konstateras att 

kontraktet består av två dimensioner med inriktning på kompetensutveckling 

respektive socialt utbyte med kollegor i kundorganisationerna. Det konstateras 

även att gemenskapsdimensionen av kontraktet inte revideras i någon större 

utsträckning med arbetad tid i kundorganisationen men att uppfattade löften om 

kompetensutveckling i arbetet i någon mån avtar med tid i kundorganisationen.  

I den andra delstudien prövas ett antagande om att ett arbete som avviker från 

den traditionella tillsvidareanställningen (standardanställning) kan förväntas vara 

relaterad till tillit till andra människor i allmänhet (s.k. generalized trust). 

Resultaten ger stöd för antagandet. Arbetstagare med så kallat non-standard 

anställningar i allmänhet - och inhyrd personal specifikt - har en lägre sannolikhet 
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att hysa tillit till människor i allmänhet. Resultaten kan delvis förklaras av en 

försvagad självtillit i gruppen non-standard. 

I avhandlingens tredje delstudie jämförs inhyrd personal med 

standardanställd personal avseende tillit till kollegor. Med utgångspunkt i tidigare 

forskning prövas ett teoretiskt antagande om att den inhyrda personalen i mindre 

utsträckning uppfattar normer i kundorganisationen som kollektivt delade och att 

de i jämförelse med standardanställda kollegor inte uppfattar sig få lika mycket 

kompetensutveckling i arbetet. Det kan inte konstateras någon skillnad i upplevd 

tillgång till kompetensutveckling i arbetet mellan de respektive 

personalkategorierna inhyrd och direktanställd standardpersonal. Tvärt emot 

formulerade antaganden visar resultaten att den inhyrda personalen i större 

utsträckning än den direktanställda standardpersonalen uppfattar normer som 

kollektivt delade i kundorganisationen. För kompetensutveckling kan det inte 

konstateras någon skillnad. Detta beaktat visar resultaten ändå att den inhyrda 

personalen har en lägre sannolikhet att hysa stark tillit till sina kollegor.  

I den fjärde delstudien analyseras betydelsen av att uppfatta sig som frivilligt 

engagerad i arbetet som inhyrd och betydelsen av att uppleva sig få 

kompetensutveckling i arbetet (employability development) för tillit till den 

inhyrande organisationen. Resultaten visar att personal som uppfattar sig som 

ofrivilligt inhyrd har en lägre tillit till kundorganisationen. En interaktion mellan 

ofrivillighet och kompetensutveckling visar att kompetensutveckling är positivt 

relaterad till tillit till kundorganisationen för gruppen ofrivilligt inhyrda. 

Sambandet mellan kompetensutveckling och tillit till kundorganisationen är inte 

signifikant för de som uppfattar sig som frivilligt inhyrda.  

I den sammanfattande kappan lyfts artiklarnas resultat till en diskussion om 

personalinhyrning som en form av arbetsdelning, och relationen mellan 

arbetsdelning och tillit. Diskussionen förs med utgångspunkt i Durkheims 

begreppspar anomisk och tvingad arbetsdelning. Durkheims teori om 

arbetsdelning på samhällsnivå tas med Williamsons transaktionskostnadsteori ned 

till organisationsnivå. Med teorin om det psykologiska kontraktet diskuteras 

betydelsen av att få det som förväntas i transaktioner och betydelsen av att reglera 

innehållet i transaktioner mellan kontraktsparter. Den sammantagna slutsatsen är 

att den inhyrda personalens förutsättningar att utveckla tillit står i relation till 

sådana resurser som ges i arbete i kundorganisationer. Det argumenteras därför 

slutligt för att personalinhyrning är en form av arbetsdelning som ger upphov till 

en uppdelning i kategorier av människor som ges olika förutsättningar att utveckla 

tillit, något som slutligt uttrycks som ett teoretiskt antagande om att 

personalinhyrning leder till en uppdelning av människor i kategorier med olika 

nivåer av tillit beroende på deras position i arbetsdelningen. 
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1. INLEDNING 

Ett av det moderna industrisamhällets utmärkande karaktärsdrag beskrivs ofta 

som en specialisering av samhällets produktiva aktiviteter där arbete koordineras 

och kontrolleras internt i organisationer, separerat från hemmets sfär (Piore & 

Sabel, 1984). Under 1900-talets olika decennier har ett sådant arrangemang 

beskrivits i termer av byråkratisk organisering, taylorism, fordism, eller vertikal 

integrering, för att enbart nämna några vanliga termer (Amin, 1994, Edwards, 

1979, Williamson, 1975). Olika inriktningar har beskrivit och definierat detta 

system med skiftande fokus och syften. Vad de har gemensamt är att de beskriver 

arbete organiserat som en separation av produktionsmedel och kapitalägande till 

en arbetsgivarsida och arbetskraft till en arbetskraftssäljande arbetstagarsida, där 

arbetstagare samlas i arbetsgivarens produktionsenheter underställda 

arbetsgivarens ledning och fördelning av arbetsuppgifter. De flesta olika 

inriktningar har även varit överens om att arbetet i industrisamhället kom att 

organiseras för att möjliggöra storskalig produktion av standardiserade produkter 

för försäljning på homogena marknader. Ett ospecificerat anställningskontrakt som 

omfattade anställning på heltid utan tidsbegränsning kom under 1900-talet att 

utvecklas till standard (Kalleberg, 2000) i relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Sådana standardanställningar har också status som ”det vanliga 

anställningsförhållandet” i europeisk gemenskapslagstiftning 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG). 

 

Under senare delen av 1900-talet började det att framföras idéer om att det 

moderna industrisamhället nalkades sin ändpunkt och att arbetsmarknaden därför 

stod inför ett avgörande systemskifte. Beskrivningar av denna utveckling sker 

under rubriker som ”den nya ekonomin”1, ”det otåliga kapitalet” eller ”den 

                                                           
1
 Att benämna en viss epok som ”ny” låter sig inte göras utan att definiera vad som 

egentligen var den ”gamla” och vid vilken tidpunkt övergången från den ena till den andra 

epoken ägde rum. Problemet med begrepp som ”den nya ekonomin” är att olika författare 

har olika syn på detta. Enligt somliga kan upplösandet av Bretton Woods-avtalet 1973 

sägas vara en sådan brytpunkt (Sennett, 2007), enligt andra har övergången skett gradvis i 

takt med utvecklingen av globala informationsnätverk (Castells, 1996). Ytterligare andra 

menar att en sådan term i sig är oanvändbar, att en ekonomi alltid är kontinuerlig process 

och att det inte går att omtala den som vare sig ny eller gammal (Kiechel, 2000, Persson 

and Siven 2000).  Därutöver har det framhållits att den nya ekonomin ”dog” i samband med 

att IT-bubblan sprack i början av 2000-talet (Holmberg, Salzer-Mörling, & Strannegård 

2002). Trots det används begreppet ofta i såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga 

sammanhang. I denna avhandling används termen vid de tillfällen då citerad författare själv 

använt den. Detta görs med referens till beskrivningar av hur ökade krav på flexibilitet i 

samhället i stort får konsekvenser i form av ökade krav på flexibilitet i arbetslivet och 

organiseringen av arbete.  
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flexibla kapitalismen” (Castells, 1996, Dicken, 2003, Krugman & Obstfeld, 2009, 

Lash & Urry, 1987, Sennett, 2000, 2007, Webb, 2006). Den nya tiden beskrevs som 

karaktäriserad av flexibel och specialiserad produktion med inriktning mot en 

fragmenterad och diversifierad global marknad, kontrollerad av otåliga och 

kortsiktiga - globala - finansinstitutioner. Företag i dagens globala ekonomi sägs 

därför vara känsligare för finansmarknadens fluktuationer. Därmed sägs de även 

ha ett större behov av att anpassa sig efter förändringar i omgivningens efterfrågan 

än vad de var under perioden före 1970- och 1980-talen (Dicken, 2003, Krugman & 

Obstfeld, 2009). Även om denna utveckling ges olika etiketter kan en gemensam 

nämnare för olika beskrivningar sägas vara en betoning på att företag och 

organisationer i dag verkar i ett ekonomiskt system präglat av ökade krav på 

flexibilitet (se t.ex. Beck, 2000, Castells, 1996, Dicken, 2003, Garsten, 2008, Sennett, 

1998, 2007 ).  

 

Teorier om hur produktionen av varor och tjänster ska utformas för att möta denna 

utveckling, hur företag ska göras flexibla, har debatterats sedan 1980-talet 

(Atkinson, 1984, Atkinson & Meager, 1986, Paul & Jonathan, 1991, Pollert, 1988, 

Vidal, 2011, Wood, 1989). En utgångspunkt är ofta att organisationers behov av 

flexibilitet ska göras möjlig genom att människor gör sig flexibla. Somliga teorier är 

snarast att betrakta som mer eller mindre utvecklade argument i debatter om vilka 

konsekvenser som organiseringen av dagens produktionssystem kan tänkas få för 

framtida utveckling av arbetsmarknadens organisering (t.ex. Beck, 2000, Piore & 

Sabel, 1982). Andra har utgått från att en förändring redan ägt rum och studerat 

dess negativa konsekvenser (Sennett, 1998) medan ytterligare andra argumenterat 

både för att en förändring har ägt rum och att förändringen är önskvärd då den 

sägs erbjuda både arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet till utökad frihet och 

autonomi. Företrädare för det senare perspektivet refererar ofta till detta som ett 

gränslöst arbetsliv där flexibla individer ger företag och organisationer flexibilitet 

genom att gå från uppdrag till uppdrag i en serie av organisatoriska anknytningar 

istället för att knyta långsiktiga relationer med en och samma organisation genom 

ett anställningskontrakt (Arthur and Rousseau, 1996, Sullivan, 1999, Ellig, 1998, 

Cappelli, 1999)2.  

 

Teorier som gör gällande att arbetslivet och anställningsrelationen genomgått en 

radikal omvandling är emellertid, i flera fall, formulerade i avsaknad av empirisk 

                                                           
2
 Vid samma tid lanserade det ett flertal andra teorier, eller beskrivningar, av ett nytt 

arbetsliv. Den gemensamma nämnaren är en idé om att nedmonterade organisatoriska 

gränser alternativt nedmonterade organisatoriska hierarkier ger ett nytt och flexibelt 

arbetsliv. Tre exempel är Hall, 1996, Adler, 2001 och Kanter, 1990. 
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förankring. De flesta människor i industrialiserade länder har fortfarande 

traditionella tillsvidareanställningar inom en och samma organisation (Inkson, 

Gunz, Ganesh & Roper, 2012). I Sverige har det till och med visats att de 

genomsnittliga anställningstiderna blev längre under perioden 1974 till 1998 (Boje 

& Grönlund, 2003). Därtill är det oklart vilka gränser som faktiskt anses vara 

nedmonterade. Perspektiven växlar mellan personliga gränser, geografiska gränser 

och organisatoriska gränser (Inkson, Gunz, Ganesh & Roper, 2012).  

 

Även om etiketter som det gränslösa arbetslivet eller det nya arbetslivet är 

problematiska finns det trots allt belägg för att en förändring i liten skala har ägt 

rum. I ett internationellt perspektiv kan det konstateras att andelen tillfälliga 

anställningskontrakt ökat kraftigt sedan slutet av 1980-talet (Kalleberg & Marsden, 

2005). I Sverige har vi kunnat se en liknande utveckling. Därtill avreglerades den 

svenska marknaden för arbetsförmedling 19933 vilket innebar att det blev möjligt 

att förmedla personal i vinstintresse. Något som lett till en kraftig expansion av 

företag som erbjuder organisationer möjligheten att anlita externa aktörer för att 

utföra delar av sin interna verksamhet, vad som här kallas för personalinhyrning. 

Även om det inte går att belägga någon ny epok där arbetslivets villkor förändrats 

i grunden så kan det trots allt konstateras att det finns en liten grupp på 

arbetsmarknaden som förkroppsligar idén om det gränslösa arbetslivet, i det fall 

ordet gränser syftar på organisatoriska gränser. I föreliggande avhandling är det 

sådana typer av anställningar som står i fokus, olika former av konsulter som 

arbetar tillfälligt i en organisation där de inte har sin formella anställning. Sådan 

personal kommer att refereras till som inhyrd personal.  

 

                                                           
3 Privat arbetskraftsförmedling med ett vinstintresse var, med några få undantag, 

förbjudet i Sverige mellan 1935 till 1993 (SOU 1997:58). Genom att förbudet 

avskaffades öppnades dörrarna för bemanningsbranschen på den svenska 

arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen har vuxit från ungefär 3000 anställda 

1993 (Håkansson & Isidorsson, 2004) 9400 anställda 1996 (varav 2100 i 

enmansföretag, SOU 1997:58) till omkring 60 100 anställda år 2010 (räknat på 

genomsnittliga årsarbetstider, antalet personer som i genomsnitt är anställda 

uppgår enligt branschen själva till ca 117 700 stycken för 2010 respektive 122 400 

stycken för 2008, Bemanningsföretagen, 2010). Uttryckt som relativ andel av 

omfattar inhyrd personal ca 1 av den svenska arbetskraften 2004 (Håkansson & 

Isidorsson, 2007). En beräkning på antal i arbetskraften det första kvartalet 2010 

och bemanningsbranschens egna uppgifter ger en andel om ca 1,7 procent för 2010 

(jfr. Bemanningsföretagen, 2010 med SCB, 2011). 
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En mera ingående definition av personalinhyrning kommer att ges i kapitel två. 

Det utmärkande karaktärsdraget kan dock sammanfattas enligt figur 1, som att 

den inhyrda personalen (C) har sin anställning i ett bemannings- eller 

konsultföretag (B) medan de utför arbete i en eller flera arbetsuppgiftsgivande 

kundorganisationer (A), under ledning av kundorganisationen, där de inte har 

någon anställning.   

 

 

 
 

Figur 1.  Den triangulära anställningsrelationen 

  

I det fall arbetslivet blir helt nytt och gränslöst får det konsekvenser för de teorier  

som används för att analysera och förstå arbete och arbetsliv. I vart fall kan det 

betyda att de teorier som utvecklats för att förstå det traditionella arbetslivet 

organiserat efter standardanställningen inom organisatoriska gränser inte passar 

särskilt bra för att analysera en avvikande form av arbete, som till exempel 

personalinhyrning (McLean Parks, Kidder & Gallagher, 1998). Tidigare forskning 

har visat hur det triangulära anställningsförhållandet som illustreras i figur 1 

utmanar vissa aspekter av det som traditionellt betraktats som givna delar av 

anställningsrelationen. Det har visats hur arbetstagare involverade i denna typ av 

arbete möter krav som skiljer sig från kraven i en traditionell anställningsrelation. 

Detta förhållande har uppmärksammats inom samma vetenskapliga 

managementlitteratur där teorier om ett gränslöst arbetsliv utvecklats4. Om 

                                                           
4
 Den vetenskapliga litteratur som främst varit forum för utvecklingen av idén om, och 

teorier tillämpliga för analyser av, det gränslösa arbetslivet återfinns i tidskrifterna Journal 

of Vocational Behavior, Journal of Organizational Behavior, International Journal of 

Human Resource Management och Journal of Applied Psychology. Andra termer utöver 

boundaryless career som har använts med helt, eller delvis, samma innebörd (med något 
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managementlitteraturen har rätt så är personalinhyrning inte enbart en tillfällig 

trend, utan snarare en försmak av vad framtiden har att erbjuda. I det fall 

personalinhyrning ger som resultat att inhyrd personal möter krav i arbetet som 

avviker från ett arbete som standardanställd är det därför relevant att studera den 

inhyrda personalens möte med sådana krav och att titta närmare på de lösningar 

som har föreslagits för att hantera ett sådant möte. 

 

1.1 Inhyrd personal möter motstridiga krav 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) argumenterar för att 

arbetslivet generellt har utvecklats mot en nedmontering av gränser, vilket gett ett 

ökat krav på arbetstagare att vara flexibla. De beskriver hur individer i arbetslivet 

generellt möter ökade krav som de själva måste reglera genom individuell 

gränssättning. De krav på personlig kontroll, social integrering och individuellt 

ansvar för kompetensutveckling som beskrivs under denna rubrik utgår delvis 

från Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006, se även Allvin 

och Aronsson, 2013). I den här avhandlingen är utgångspunkten att sådana krav 

ytterst står i relation till de gränser som är gemensamma för människor som tillhör 

samma organisation. Personalinhyrning monterar ned den gräns, det vill säga 

organisationstillhörigheten, som traditionellt sett har omgärdat utförandet av 

arbete oavsett om det utförts under ett tillfälligt anställningskontrakt eller i form 

av en standardanställning.  

 

1.1.1. Krav på personlig kontroll 

 

I en traditionell anställningsrelation där en arbetstagare anställs av en arbetsgivare 

för att utföra arbete i arbetsgivarens verksamhet under så lång tid att 

anställningskontrakt tecknas med ospecificerad löptid, det vill säga en 

tillsvidareanställning, tjänar både arbetsgivare och arbetstagare på långsiktighet 

och kontinuitet. Innan 1990-talets teorier om ett nytt och så kallat gränslöst 

arbetsliv vann popularitet utgick arbetslivsforskningen från ett 

anställningsförhållande organiserat enligt sådana principer (Edwards, 1979, 

Grimshaw, Ward, Rubery & Beynon, 2001, Jay, 1972, Whyte, 1960). Arbetstagare 

gav upp en del av sin autonomi och satte arbetsgivarens prioriteringar före sina 

egna i utbyte mot anställningstrygghet och möjligheten att göra en karriär på 

interna arbetsmarknader i organisationer.  Även om det alltid varit möjligt att 

lägga ned företag och att säga upp personal så har utgångspunkten varit att det 

                                                                                                                                                    

olika formuleringar) i samma sammanhang är exempelvis flexible work eller contingent 

work.   
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funnits en underförstådd förståelse om att anställningsrelationen bygger på ett 

utbyte av kontinuitet mot lojalitet. Inom marxistisk arbetslivsforskning har det 

påpekats att en sådan princip även fungerar som en form av kontrollmekanism. 

När människor ger upp en del av sina egna prioriteringar i utbyte mot en 

överskådlig och kontinuerlig tillvaro som möjliggörs genom arbete och karriär 

inom organisationer så ökar arbetsgivarnas förutsättningar att förutse deras 

beteende. Därmed har arbetsgivare en grad av kontroll över arbetstagare 

(Edwards, 1979). Den grundläggande förutsättningen för sådan kontroll är att 

arbetstagarna formellt tillhör den organisation som har ett behov av att kontrollera 

dem. 

 

På samma gång som en tillsvidareanställning med möjlighet till karriärutveckling 

på interna arbetsmarknader på sätt och vis kan betraktas som en form av 

kontrollstruktur så ger ett sådant arrangemang människor kontinuitet och en 

möjlighet att sätta in sitt eget liv i ett sammanhang. Sennett (1998) har beskrivit det 

som att traditionella tillsvidareanställningar ger människor en möjlighet att teckna 

ett sammanhängande narrativ, att se sin tillvaro som en sammanhängande 

berättelse med ett förflutet som står i relation till en framtid, och att grunda en 

stabil identitet i en stadig och kontinuerlig karriär. Utöver strikt monetära resurser 

ger alltså tillhörighet till en organisation människor resurser som bidrar till deras 

uppfattning om vem de är (Ahrne, 1994, Gini, 1998, Miller & Rose, 1995) vilka 

därigenom bidrar till personlig kontroll (Sennett, 1998). I vad som kallats den nya 

”gränslösa eran” (Arthur & Rousseau, 1996) beskrivs arbete istället vara 

organiserat som en serie av åtaganden där autonoma individer som är friställda 

från formell organisationstillhörighet går från organisation till organisation på 

tillfälliga uppdrag.  

 

Inom ramen för en standardanställning ges människor tillgång till resurser som 

kompenserar dem för att de sätter organisationens mål framför sina egna. I det 

gränslösa arbetet förutsätts människor istället vara hängivna sina egna, personliga, 

karriärsprojekt och frikopplade från formell tillhörighet engagera sig i arbete för 

arbetsuppgiftsgivande organisationer (Arthur & Rousseau, 1996, Cappelli, 1999, 

De Vos & Soens, 2008, Ellig, 1998, Sullivan, 1999). Därmed har det även skett en 

förskjutning av ansvar från arbetsgivande organisationer till individer. Människor 

förväntas att själva ta ansvar för att anskaffa de resurser som krävs för att 

upprätthålla personlig kontroll samtidigt som principen om att sätta 

organisationers mål före sina egna kvarstår. En sådan förändring innebär på 

samma gång att arbetskraftssäljande människors relation till ägare av 

produktionsmedel förändras. Till skillnad från den traditionella 

standardanställningen, där arbetstagare är en del av organisationer som 
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tillhandahåller resurser, kräver det gränslösa systemet att människor blir 

autonoma samarbetspartners som själva ombesörjer anskaffandet av resurser. 

Relativt direktanställd standardpersonal möter alltså inhyrd personal ett ökat krav 

på personlig kontroll.  

 

På samma gång som individer engagerade i så kallat gränslöst arbete förutsätts ha 

en ökad grad av kontroll relativt de som har standardanställningar visar studier i 

såväl en svensk som internationell kontext hur en majoritet av de som arbetar som 

inhyrd personal skulle föredra att ha en traditionell standardanställning5 (Isaksson 

& Bellaagh, 1999, Bidwell & Briscoe, 2009). De flesta människor tycks alltså inte 

vara särskilt hängivna sitt egna karriärsprojekt i den bemärkelse som det beskrivs i 

litteraturen om det gränslösa arbetet (Arthur & Rousseau, 1996). I en svensk 

kontext har det även visats hur de som arbetar som inhyrd personal inom såväl 

tjänstemannayrken som yrken utan krav på högre utbildning ser sitt arbete som en 

återvändsgränd utan möjlighet till karriärutveckling (Kantelius, 2010, 2010b). 

Därmed utmanas en viktig förutsättning för personlig kontroll. Samtidigt har 

tidigare forskning visat hur de som upplever sig frivilligt ha valt att arbeta som 

inhyrda istället för att ta en traditionell standardanställning motiverar valet som 

drivet av en önskan om - och upplevelser av arbetet som inhyrd som en källa till – 

ökad personlig kontroll och frihet från tillhörighet till de organisationer där de 

utför sitt arbete (Allvin, Jacobsson & Isaksson, 2003, Barley & Kunda 2004, Von 

Hippel, Greenberger, Mangum & Heneman, 2000).  För en liten del av de som är 

engagerade i vad som kan kallas för gränslöst arbete tycks alltså arbetsformen vara 

driven av, eller ge, den personliga kontroll som beskrivs i managementlitteraturens 

ideal. Samtidigt tycks det som om kravet på personlig kontroll undermineras av de 

förutsättningar som ges i arbetet som inhyrd.   

 

                                                           
5
 Det finns inte någon tillgänglig statistik över den svenska arbetskraftens preferenser för att 

arbeta som inhyrd i generell bemärkelse. De uppgifter som finns tillgängliga är två 

enkätundersökningar genomförda av fackförbundet HTF åren 1996 och 1998 bland deras 

medlemmar som arbetade som inhyrd personal (det vill säga uthyrda av ett 

bemanningsföretag). I de studierna var det 72 respektive 85 procent av arbetstagarna som 

föredrog en traditionell standard-anställning framför arbetet som inhyrd (återgivet i 

Isaksson & Bellaagh, 1999). Isaksson och Bellaagh (1999) fann i en studie 1999 av ca 250 

personer som arbetade som inhyrd personal att 74 procent skulle föredra en traditionell 

standard-anställning. Ett sådant mönster går igen i internationella studier. En majoritet av 

de som arbetar som inhyrd personal vill hellre ha en traditionell standard-anställning 

(Bidwell & Briscoe, 2009). 
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Teorier som utgått från ett byte av lojalitet mot kontinuitet och interna 

arbetsmarknader blir med ens obsoleta i det fall arbete och anställning istället 

organiseras utan gränser (Smith, 2010) där arbetet - istället för krav på lojalitet - 

tycks ställa krav på personlig kontroll och självständighet gentemot 

uppdragsgivande organisationer (De Vos & Soens, 2008, Arthur & Rousseau, 1996). 

Ett sådant övergripande krav på personlig kontroll över anställning och karriär är 

även relaterat till krav på kontroll över sociala relationer i arbete i 

kundorganisationer och krav på kontroll över den egna kompetensutvecklingen.  

 

 

1.1.2 Krav på förmåga till social anpassning 

Det som kanske framförallt utmärker arbetet som inhyrd personal är själva 

organisationstillhörigheten. Positionen som inhyrd ger en formell tillhörighet till 

den arbetsgivande organisationen, det vill säga bemannings- eller konsultföretaget 

samtidigt med en informell tillhörighet till den arbetsuppgiftsgivande 

kundorganisationen. I tidigare forskning har det visats hur den inhyrda personalen 

knyter an till, och identifierar sig med både arbetsgivande organisation och 

kundorganisation (George & Chattopadhyay, 2005, Coyle-Shapiro & Morrow, 

2005, Connelly, Gallagher & Gilley, 2007, Biggs & Swailes, 2005) och hur inhyrd 

personal hyser likartade förväntningar om socialt utbyte, karriärutveckling och 

löneutveckling gentemot såväl arbetsgivande organisation som kundorganisation 

(Claes, 2005).  Till skillnad från en traditionell anställning där person C1 från 

kategori C i figur 1 skulle ha haft en kollegial relation med alla medarbetare A1, A2, 

A3 … Ax, i kundorganisationen intar den inhyrda personalen en särskild social 

position som samtidigt varandes en informell medlem och formellt en icke-

medlem i kundorganisationen.  

 

Tidigare forskning har visat hur positionen som inhyrd tycks skapa en tudelad 

uppfattning om tillhörighet i arbetsgemenskapen i kundorganisationer. Inhyrd 

personal har visat sig bli uteslutna från den sociala gemenskapen i 

kundorganisationer och behandlade som främlingar (Rogers, 1995, Garsten 1999, 

Byoung-Hoon & Frenkel, 2004, Barley & Kunda, 2004) och hur de, i det fall de blir 

inkluderade i kundorganisationens arbetsgemskap, måste öva sig på att begränsa 

sitt engagemang för att inte begränsa beredskapen för uppbrott (Garsten, 2008, 

Olofsdotter & Augustsson, 2008). Garsten (1999) har beskrivit inhyrd personal som 

liminala subjekt ”betwixt and between” strukturellt givna sociala positioner vars 

främlingskap exkluderar dem från delar av de organisatoriska resurser som står 

tillgängliga för den direktanställda personalen.  Kunda (1992) ger en liknande 

beskrivning i sin studie av inhyrda IT-ingenjörer som, på grund av sitt informella 

organisationsmedlemskap, uteslöts från den moraliska gemenskapen i 
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organisationen och därför inte var familjära med de normer och värderingar som 

den direktanställda personalen delade med varandra. Meyerson, Weick & Kramer 

(1996) ger en liknande beskrivning av hur frilansande konsulter saknar en 

normativ integrering i arbetsgemenskapen. Samtidigt som arbetet som inhyrd 

personal ställer krav på en förmåga att anpassa sig till, och knyta an till, människor 

i skiftande organisatoriska kontexter så tycks arbetet vara förenat med villkor som 

erbjuder problem med en sådan integrering i organisatoriska kontexter.   

 

Den inhyrda personalen, som är en del av det triangulära arbetsorganisatoriska 

arrangemang som illustreras i figur 1, identifierar sig alltså med den 

kundorganisation som de inte tillhör liksom de förväntar sig det sorts utbyte av 

kundorganisationen som deras arbetsgivande organisation äger inflytande över. 

Eftersom de formellt inte tillhör kundorganisationen kan de inte ta del av samma, 

formella som informella, resurser som den direktanställda standardpersonalen och 

den oklara tillhörigheten till kundorganisationen skapar koordineringsproblem 

där den direktanställda standardpersonalen äger kontroll över den inhyrda 

personal som utför samma typ av arbetsuppgifter som dem själva.  

 

1.1.3. Krav på personligt ansvar för kompetensutveckling 

Idén om ökad flexibilitet i företag och i organisationers kompetensförsörjning 

implicerar även en ökad arbetskraftsrörlighet (Allvin, Jacobson & Isaksson, 2003). 

Extern personal med en lös anknytning till organisationer förväntas gå från 

tidsbestämda uppdrag av olika karaktär i olika organisationer medan en mera 

långsiktigt anknuten kärna stannar kvar hos samma arbetsgivare på längre sikt 

(Arthur & Rousseau, 1996, Atkinson, 1984). Med ett ökat antal individer som går 

mellan olika organisationer på kortare uppdrag finns det även ett behov av 

personer med en bred uppsättning kompetenser vilket gör att de kan ta sig an 

dessa varierande arbetsuppgifter. En arbetsmarknad präglad av krav på flexibilitet 

kan därmed sägas efterfråga en individ som på kort varsel kan erbjuda sin 

arbetskraft under en kortare tid, samtidigt som denne individ är engagerad i 

utvecklandet av sin kompetens för att stå rustad inför nästkommande uppdrag. 

Kompetensutveckling blir därför en fundamental resurs i arbetet som inhyrd 

personal. På samma gång som arbetet som inhyrd personal ställer krav på att 

individer tar ett personligt ansvar för sin kompetensutveckling har det visat sig att 

de villkor som präglar arbetet som inhyrd gör att det kan vara svårt att möta 

sådana krav (se t.ex. Barley & Kunda, 2004, Davis-Blake, Broschak & George, 2003, 

Pearce, 1993, Sennett, 1998). Sett ur kundföretagens perspektiv kan det vara mera 

logiskt att lära upp kundföretagens ordinarie personal för mera avancerade 

uppgifter och låta den inhyrda personalen ta hand om de mindre kvalificerade 

uppgifter som inte kräver lika lång inlärningstid (Kantelius, 2010b).  Ett annat tema 
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som framkommer i tidigare forskning är hur den standardanställda personalen 

tycks få, eller ser till att få, de mest önskvärda arbetsuppgifterna när de arbetar 

tillsammans med inhyrd personal (Broschak & Davis-Blake, 2006, Byoung-Hoon & 

Frenkel, 2004, Kantelius, 2010a, Lautsch, 2002). De studier som citerats ovan har 

primärt fokuserat på inhyrd personal engagerad i arbete utan krav på högre 

utbildning. Det är rimligt att tänka sig att samarbetet mellan inhyrd och 

standardanställd personal ser annorlunda ut i sammanhang där arbetskraft hyrs in 

för att utföra kvalificerat arbete. I de fall den inhyrda kompetensen är unik bör den 

i mindre utsträckning uppfattas som ett hot av den standardanställda personalen. 

Barley och Kunda (2004) fann dock i sin studie av högutbildade IT-konsulter hur 

de uppfattade att de behandlades som varor inköpta för att utföra specifika 

uppgifter. I en studie som omfattade tjänstemän som arbetade som inhyrd 

personal i Sverige fann Kantelius (2010b) hur de upplevde begränsade möjligheter 

till direkt kompetensutveckling genom sitt uppdrag i kundföretaget. Högutbildade 

konsulter inhyrda för att utföra högkvalificerade arbetsuppgifter upplevde dock 

hur arbetet som inhyrd gav en indirekt kompetensutveckling genom en upplevd 

förstärkning av möjligheterna att få ett annat arbete. Liknande resultat har visats i 

en studie som omfattade svenska sjuksköterskor (Allvin, Jacobsson & Isaksson, 

2003). Sammanfattningsvis kan det konstateras hur den direktanställda 

personalens möjligheter till inflytande över den inhyrda personalens tillgång till 

kompetensutveckling är relaterad till deras organisationstillhörighet. Något som 

kan beskrivas som en skillnad i tillgång till resurser som avgörs av den formella 

organisationstillhörigheten (Ahrne, 1994). 

  

 

1.2 Managementlitteraturen föreslår lösningar på 
personalinhyrningens utmaningar  

1.2.1 Personalinhyrningens krav är ett kontroll- och koordineringsproblem 

för kundorganisationer 

 

De individuella krav på personlig kontroll, social anpassning och 

kompetensutveckling som inhyrd personal möter i sitt arbete är, betraktat från 

arbetsuppgiftsgivande kundorganisationers perspektiv, ett kontrollproblem i en 

arbetsorganisatorisk bemärkelse. Genom standardanställningen har organisationer 

möjlighet att erbjuda möjlighet till karriär- och kompetensutveckling som 

incitament för arbetstagare som därmed vinner långsiktighet. Därigenom vinner 

även arbetsgivande organisationer en möjlighet till kontroll över arbetskraften. 

Den formella, juridiskt reglerade, organisationstillhörighet som 

standardanställningen ger möjliggör även möjligheter att arbeta med kollektiv 

normativ kontroll genom exempelvis organisationskultur (Kunda, 1992). Utan 
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sådana kontrollmekanismer uppstår det i ett personalinhyrningssammanhang en 

situation där ”a solid basis for control is lacking” (Bijlsma-Frankema & Klein 

Woolthuis, 2005). Där arbetsgivande - eller arbetsuppgiftsgivande - organisationer 

vunnit flexibilitet har de samtidigt förlorat ett mått av kontroll. Om vi går till den 

vetenskapliga managementlitteratur där idén om det gränslösa arbetslivet 

framförallt har lanserats så har lösningen på denna problematik definierats i 

termer av informella kontrollmekanismer på individnivå (Rousseau, 1995, 

Rousseau, 1997). Tillit har identifierats som den resurs som kan hålla samman 

sociala system bestående av tillfälliga medlemmar (Bijlsma-Frankema & Klein 

Woolthuis, 2005, Rousseau, 1995).  

 

 

1.2.2 Psykologiska kontrakt och organisationstillit som problemlösare 

En av de mest tongivande teorierna i forskning om villkoren i vad som kallats för 

ett nytt och gränslöst arbetsliv är teorin om det så kallade psykologiska kontraktet 

som den formulerats av Rousseau (1989). Genom att försöka styra människors 

förväntningar i arbetet så att de passar med organisationers nya behov antas 

tillitsbrott i relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare kunna förebyggas 

(Rousseau, 1995). Den centrala idén är att människor bär med sig samhälleligt 

formade förväntningar på vad arbetet ska innehålla och att sådana förväntningar 

manifesteras i ett osynligt kontrakt vars villkor alltså inte kommunicerats med 

någon motpart (Rousseau, 1989, 1995, 2001) utan snarast kan liknas vid Durkheims 

idé om kollektiva representationer (Furåker, 2012) manifesterade på individnivå. 

Teorin om det psykologiska kontraktet som den definierats av Rousseau (1989) 

utgår därmed från att människor hyser förväntningar, baserade på uppfattade 

löften, om vad anställningen ska innehålla. Därmed blir människors anknytning 

till arbetsgivande eller arbetsuppgiftsgivande organisationer en fråga om tillit till 

att organisationen lever upp till villkoren i det psykologiska, idiosynkratiska, 

kontraktet (Rousseau, 1989, Atkinson, 2007). 

 

Till stor del utgick 1990-talets forskning om psykologiska kontrakt från tanken om 

att strukturella förändringar gjort idén om ett utbyte av lojalitet mot kontinuitet 

obsolet. I ett arbetsliv där flexibilitet är ledordet blir personal med 

organisationsspecifika kompetenser med tillsvidareanställningar en börda för 

organisationer när det uppstår behov av förändring.  Teorin om det psykologiska 

kontraktet betonar de känslor av svek och efterföljande tillitsbrist som arbetstagare 

förväntas erfara när villkoren i arbetslivet inte längre korresponderar med gängse 

uppfattningar om vad arbetets villkor borde vara. Arbetsgivande eller 

arbetsuppgiftsgivande organisationer måste därför sträva efter att motverka att 

arbetstagare som upplever svek själva ska agera illojalt. Lösningen på problemet 
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som det formulerades i managementlitteraturen är att söka kommunicera att 

kontinuitet och lojalitet hör till det förgångna och att ett individuellt ansvar för 

karriärs- och kompetensutveckling är det nya arbetslivets psykologiska kontrakt 

(Anderson & Schalk, 1998, 642).  

 

En annan tongivande teori för att förklara anställningsrelationer i ett gränslöst och 

flexibelt arbetsliv är teorin om så kallad organizational trust, det vill säga 

organisationstillit (Bijlsma-Frankema & Klein Woolthuis, 2005, Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995, Meyerson, Weick & Kramer, 1996). I 

organisationstillitslitteraturen uppmärksammas att tillfällig personal blir svår att 

kontrollera eftersom de olika parterna i anställningsrelationen inte längre har 

någon historia av en delad förståelse för den organisatoriska kontexten att knyta 

an till. I det triangulära arbetsarrangemanget saknas även en formell reglering. 

Lösningen har formulerats i termer av olika strategier för arbetsgivande 

organisationer att förmå de anställda att lita på dem som organisation och att 

förmå medarbetare att lita på varandra.  

 

Den gemensamma nämnaren för båda dessa teorier är att lösningen på problemen 

med koordinering och kontroll över människor definieras i termer av informalitet6. 

                                                           
6
 Informell kontroll, eller normativ kontroll, är långt ifrån ett nytt fenomen. Som visats av 

Barley och Kunda (1992) har normregulativa inslag varit en del av managementdiskurser 

från den tidiga industrialismens dagar. Under 1980-talet växte det dock fram en 

managementdiskurs som dominerades av idéer om styrning av arbetsprocesser genom 

arbete med kulturella värderingar och normer (organisationskultur) och tillit i 

organisationer. Sådana idéer kom att marknadsföras som lösningar på behov av ökad 

flexibilitet (Barley & Kunda, 1992, Boltanski & Chiapello, 2005) och idéerna om tillit och 

styrning genom kultur blev även en del av den akademiska litteraturen (Barley & Kunda, 

1992). Som en del av en övergripande flexibilitetsdiskurs har styrning genom tillit och 

kultur även diskuterats och lanserats som en lösning på koordineringsproblem i vad som 

övergripande kan kallas för post-byråkratiska organisationer (Maravelias, 2003, Sewell, 

1998). Sådana teorier är alltså inte unikt förekommande i diskussioner om gränslösa 

karriärer eller inhyrd personal. De ska snarare betraktas som en del av en övergripande 

diskussion om hur arbetsprocesser både kan kontrolleras (hållas stabila) och samtidigt göras 

flexibla. Teorier om organisationstillit som blev vanliga under 1990-talet (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995) kan alltså betraktas som en explicit och renodlad formulering av idéer 

som diskuterats under en längre tid. Teorin om det psykologiska kontraktet som den 

formulerats av Rousseau (1989, 1995) är dock på sätt och vis detta resonemang draget till 

sin spets. Där tidigare teorier talat om att nyttja informell kontroll som ett verktyg för att 

åstadkomma ”control without controlling” (Senge, 1990 i Sewell, 1998, 403) genom 

kollektiv reglering genom gemensamma värderingar och en delad kultur proklamerar 

Rousseau explicit att människors arbetsvärderingar och förväntningar måste förändras så att 

de passar med företags behov. Den individualiserade anställningsrelationen får därmed en 

individualiserad kontrollmekanism. En sådan förändring bygger emellertid på en förändrad 

inställning till arbetet i generell bemärkelse. Förvisso gör Rousseau (1995) en distinktion 
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Slutligt är den gemensamma nämnaren tillit. Om vi bortser från eventuella 

normativa och ideologiska aspekter av idén om det gränslösa arbetslivet och 

enbart fokuserar på själva idéerna som sådana så framstår de som synnerligen 

sympatiska. Om det är så att vi kan montera ned alla former av gränser i 

arbetslivet och samtidigt vinna ökad kontroll så skulle det ju få konsekvenser för 

tillvaron i stort. Vem skulle inte vilja ha ett gränslöst liv? Som framgått så är 

emellertid en sådan tillvaro inte alltid helt oproblematisk för de människor som 

antas vara gränslösa. I det fall gränslösheten är problematisk så torde just en ökad 

förståelse för organisatoriska gränser vara en lämplig första anhalt för en djupare 

analys. Samtidigt indikerar den tidigare forskningen hur det är uppdelningen av 

personal i en standardkategori som återfinns inom organisatoriska gränser och en 

löst anknuten kategori som korsar organisationers gränser som kan vara en av 

anledningarna till de problem som beskrivits. Det tycks därmed som om 

strukturella förändringar relaterade till anställningsrelationen på något vis ger 

upphov till en kontroll- och koordineringsproblematik som i sin tur står i relation 

till tillit. 

 

Även om en stor del av managementlitteraturen beskriver hur behovet av nya 

teorier och managementstrategier föranleds av strukturella förändringar i 

samhället7  (Bijlsma-Frankema & Klein Woolthuis, 2005, Lepak & Snell, 1999, 

McLean Parks, Kidder & Gallagher, 1998, Rousseau, 1995) lämnar de teorier som 

utvecklats för att analysera det nya och flexibla arbetslivet sådana aspekter utanför 

analysen. Fokus är istället på människors individuella upplevelser av, och 

inställning till, utbytet med arbetsuppgiftsgivande kundorganisationer och med 

arbetskollegor. Ett sådant utelämnande av organisatoriska och samhälleliga 

faktorer kan kanske ha sin grund i synen på det nya arbetslivets karriärer och 

människor. Sådana beskrivningar utgår ofta från ett ideal om hur människor borde 

                                                                                                                                                    
mellan sociala- och psykologiska kontrakt. Denna beskrivning är dock inkongruent med 

utgångspunkten i Macneil (1973, 1985, kopplingen till Macneil utreds grundligare i kapitel 

fyra), och teorins senare utveckling där det explicit sägs att det är en teori om hur 

samhälleliga värderingar formar människors förväntningar på arbetet (Sels, Janssens, Van 

den Brande & Overlaet, 2000, Rousseau & Schalk, 2000). Därmed är det knappast någon 

blygsam managementstrategi. Det Rousseau faktiskt föreslår är att i tider när organisationer 

önskar organisera sin verksamhet på ett sätt som skiljer sig från den etablerade synen på hur 

arbetslivet bör vara beskaffat så ska människor inte enbart acceptera sin lott. De ska förmås 

transformera sin önskan och sina förväntningar så att de passar med organisationers behov. 

Det kräver med andra ord en transformering av den kollektiva representationen av arbete i 

samhället. 
7
 McLean-Parks, Kidder och Gallagher (1998) beskriver till exempel hur analyser av 

psykologiska kontrakt blir relevant på grund av ”a growing trend within the industrial 

nations of the world toward a fundamental restructuring of the employment relationship 

between workers and employers” mot ökad arbetslivsflexibilitet (1998, 699). 
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vara, snarare än hur de faktiskt kan antas vara. Hall (1996) menar till exempel hur 

människorna i det nya arbetslivet bör vara flexibla likt den Grekiska mytologins 

Proteus: ”The career of the 21st century will be protean, a career that is driven by 

the person, not the organization, and that will be reinvented by the person from 

time to time, as the person and the environment change.” (1996, 8) 

 

De informella koordineringsmekanismer eller koordineringsstrategier som 

formulerats i termer av psykologiska kontrakt och organisationstillit är fenomen 

på mikronivå. Samtidigt talas det om dessa fenomen i ett sammanhang där det de 

ställs i relation till fenomen på makronivå. Någon egentlig teoretisk analys av 

fenomenet görs emellertid inte på makronivå. Därmed görs det ett språng från en 

analysnivå på individnivå till samhällsnivå, utan att det presenteras någon egentlig 

teori om den nivå där ett samhälles produktiva aktiviteter till stor del koordineras 

och synkroniseras, det vill säga organisationsnivån. För att förstå en förändring på 

arbetsmarknaden i termer av ett ökat behov av flexibilitet så skulle vi behöva väva 

in en teori på organisationsnivå. Syftet här är inte att argumentera för en 

omfattande empirisk multi-level analys av dagens arbetsliv där alla tänkbara 

faktorer på samhälls- organisations- och individnivå inkluderas. En sådan modell 

skulle sannolikt ge upphov till fler frågetecken än svar. Problemet är dock att de 

samhällsförändringar som påtalas eller impliceras i litteraturen behandlas tämligen 

styvmoderligt. Analyserna utgår från förändringar på samhällsnivå utan att sätta 

dem i relation till utfall på individnivå. För att analyser på individnivå ska bli 

verkligt värdefulla så måste vi gå till teorier som kan bidra till en ökad förståelse 

för vad de påtalade samhällsförändringarna faktiskt kan tänkas innebära för 

människor. Först och främst måste vi arbeta teoretiskt med fenomenen på 

samhälls- och organisationsnivå så att de inte omgärdar analyser av individuella 

fenomen som något slags utsmyckning. En sådan analys tar sin början just i 

uppdelningen av personal i en standardkategori respektive i en löst anknuten - 

inhyrd - kategori. 

 

1.2.3 Personalinhyrning är en form av arbetsdelning 

I jämförelse med en organisation som anställer de personer som återfinns i kategori 

C i figur 1 direkt, leder personalinhyrning från en extern organisation till att de 

funktioner och uppgifter som kundorganisationen själva har utfört fördelas på 

flera specialiserade organisationer. I somliga fall fortsätter kundorganisationen att 

utföra samma funktioner själva, men personaluthyrningen medför till sist att de 

olika risker som är förenade med att anställa personal blir uppdelade på flera 

specialiserade organisationer. På en övergripande samhällelig nivå leder en sådan 

arbetsorganisatorisk princip till en uppdelning av professioner och yrken i olika 

underkategorier som exempelvis standardanställd ingenjör respektive inhyrd 
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ingenjör. Med utgångspunkt i Durkheims teori (1997) kan personalinhyrning 

därmed betraktas som en arbetsdelning på samhällsnivå. Betraktat från ett 

transaktionskostnadsperspektiv är en uppdelning av arbete på en mängd löst 

kopplade aktörer som alternativ till att integrera produktiva aktiviteter i 

byråkratiska hierarkier, vad Williamson (1975) beskriver som vertikal integrering, 

detsamma som differentiering och en form av arbetsdelning (Levy, 1984, Scott, 

1986, Stigler, 1951, Williamson, 1975). I ett inomorganisatoriskt sammanhang leder 

personalinhyrning till en rolldifferentiering där den inhyrda personalen intar en 

unik social position relativt den direktanställda standardpersonalen. En sådan 

rolldifferentiering kan även beskrivas i termer av arbetsdelning (Seligman, 1997, 

Rogers, 2000).  

 

Managementlitteraturens lösning på den koordineringsproblematik som uppstår 

till följd av denna ökade arbetsdelning är informell reglering. Det är normer och 

värderingar och informellt uppfattade löften om vad som gäller i 

kundorganisationerna som ska kontrolleras för att uppnå stark social 

sammanhållning och tillit mellan människor. I slutändan ger det alltså en 

arbetsdelningsproblematik och en problematik relaterad till informell reglering. 

Det managementlitteraturen med inriktning mot det gränslösa arbetslivet talar om 

är alltså hur en ökad arbetsdelning utmanar förutsättningarna för social 

sammanhållning. Samtidigt bär beskrivningarna av den ökade arbetsdelningen på 

en gränslös arbetsmarknad eller i ett gränslöst samhälle på ett löfte om ökad 

individuell frihet kombinerat med en potential för en starkare sammanhållning 

mellan människor som integreras i löst koordinerade sociala system med hjälp av 

tillit. Även om personalinhyrning är ett fenomen som kan förstås som en form av 

arbetsdelning på flera analysnivåer förefaller det som om Durkheims teori om 

arbetsdelning och solidaritet, så som den utvecklas i Division of Labor in Society8 

(fortsättningsvis refererad till som Division), är en självklar första anhalt för att nå 

den nödvändiga förståelsen för kopplingen mellan managementlitteraturens 

individuellt manifesterade normer och värderingar. 

 

1.2.4 Arbetsdelning ger upphov till en familjaritets- och 

regleringsproblematik på samhällsnivå 

Durkheim beskriver hur arbetsdelning leder till ett ökat antal transaktioner mellan 

olika parter i samhället och att sammanhållning i ett samhälle karaktäriserat av en 

hög grad av arbetsdelning uppstår genom människors ömsesidiga beroende av 

varandra. En av Durkheims huvudpoänger är att transaktioner mellan olika parter 

                                                           
8
 Där inte något annat anges är samtliga referenser till Durkheim uteslutande till Le 

Division du Travail från 1893 i engelsk översättning från 1997. 
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inte sker i ett socialt vakuum. Parter involverade i ett utbyte med varandra är 

underkastade ett givet samhälles formella reglering, vilken i sin tur är en 

institutionaliserad form av ett samhälles normer och värderingar. För att ett 

samhälle ska hålla samman på lång sikt krävs det att det sociala utbytet mellan 

människor kan ske på ett sådant sätt att den informella regleringen kan 

kommuniceras och omförhandlas i korrespondens med samhällets behov så att 

den formella regleringen likaledes kan utvecklas. I det fall somliga grupper inte 

har möjlighet att ta del i de utbyten där dominerande normer kommuniceras och 

formell reglering blir socialt konstruerad (1893/1997, 308) så att deras behov inte 

korresponderar med formell reglering, kan det förväntas leda till konflikt i 

samhället, eller åtminstone till bristande sammanhållning. Sådana situationer 

beskriver Durkheim som anomisk arbetsdelning. För att samhällen karaktäriserade 

av en hög grad av arbetsdelning ska hålla samman krävs det därför att alla parter 

har möjlighet att ta del av socialt utbyte i sådan omfattning att de kommer att 

omfattas av formell reglering. Ytterligare ett villkor för att ett organiskt samhälle 

ska växa fram är att utbyten är rättvisa och sker på lika villkor. I situationer där en 

part tvingas in i ett utbyte till villkor som inte överensstämmer med bilden av hur 

utbytet bör ske för att vara rättvist råder vad Durkheim beskriver som tvingad 

arbetsdelning. I en sådan situation undermineras förutsättningarna för 

sammanhållning, eller solidaritet. Durkheims teori ska alltså inte förstås som att 

samhället hålls samman enbart av den anledningen att människor är beroende av 

varandra. Därtill krävs det att formella regler korresponderar med människors 

behov och värderingar. Det är alltså själva formen för arbetsdelningen som är 

avgörande för om informella aspekter av människors utbyte med varandra ska 

fungera, vilket i sin tur är en förutsättning för att nödvändig formell reglering ska 

utvecklas på ett sätt som står i samklang med samhällets behov. Det skulle alltså 

vara möjligt att i någon mån nå en djupare förståelse för fenomenet 

personalinhyrning med Durkheims teori om arbetsdelning. I den tidigare 

forskningen såg vi hur personalinhyrning är en form av arbetsdelning som ger 

upphov till en familjaritetsproblematik. Med Durkheim kan vi förstå detta i termer 

av otillräcklig normativ reglering, definierat i termer av otillräckliga 

förutsättningar att ta del av de sociala sammanhang där informell reglering 

förhandlas och definieras. Vi vet även från tidigare forskning hur en majoritet av 

inhyrd personal skulle föredra en traditionell standardanställning.  

 

Den poäng som vi framförallt kan ta med från Durkheim är att formen för 

arbetsdelning är av avgörande betydelse för social sammanhållning. Durkheims 

teori behandlar emellertid, framförallt, en specialisering av samhällets produktiva 

aktiviteter i termer av professioner. Där Durkheim berör koordinering av 

professioner så är det framförallt i ett sammanhang där koordinering av hela 



17 

samhället diskuteras (se även Professional Ethichs and Civic Morality, 1957). 

Durkheim presenterar alltså inte någon teori om organisering på den nivå där 

professioner möts i sin verksamhet. För att förstå en eventuell 

koordineringsproblematik relaterad till personalinhyrning behövs det en teori om 

arbetsdelning på organisationsnivå.  

 

1.2.5 Arbetsdelning ger upphov till en familjaritets- och 

regleringsproblematik på organisationsnivå 

Med utgångspunkten att transaktioner på fria marknader är normaltillståndet för 

organiseringen av specialiserade funktioner i ett samhälles produktiva aktiviteter 

söker Williamson (1975) förstå hur det kan komma sig att marknaden misslyckas 

(market failure), och att produktiva aktiviteter, trots höga kostnader, istället 

integreras vertikalt, det vill säga koordineras och regleras i byråkratiska 

organisationer. Två centrala antaganden i Williamsons teori är att människor i 

första hand ser till sitt eget bästa i utbyte med andra parter och att människor är 

oförmögna att kommunicera sådana aspekter av transaktioner, som t.ex. 

anställning, som inte går att reglera i formella kontrakt. Sådana egenskaper ger 

upphov till en situation där tillgången till resurser blir ojämlikt fördelad, samtidigt 

som människors egenintresse antas leda till att interagerande parter söker 

maximera sin egennytta relativt varandra. Dessa antaganden lyfts till en teori om 

två huvudsakliga strategier för att lösa de problem som följer av antaganden om 

egenintresse och begränsad tillgång till, och förmåga att kommunicera, informell 

information. Det ena alternativet är att isolera problemet i byråkratiskt 

organiserade organisationer, vad som kallas för vertikal integrering, och 

därigenom skapa ett reservat av familjaritet och sammanhållning som regleras av 

det ospecificerade anställningskontraktet och omgärdas av organisationens 

gränser. Riskerna för opportunt beteende antas reduceras genom vertikal 

integrering då det gemensamma sammanhanget tillåter samtliga interagerande 

parter att bli familjära med varandras sätt att tänka, agera och uttrycka sig. Ahrne 

(1994) har på ett liknande sätt beskrivit hur tillhörigheten till organisationen gör att 

organisationsmedlemmar ger upp en del av sina egna prioriteringar till förmån för 

organisationens Den gemensamma tillhörigheten till en och samma juridiska enhet 

ger ett minskat utrymme för individer att uppfylla sina egna mål och viljor (Ahrne, 

1994) vilket begränsar organisationsmedlemmars möjligheter att agera i 

egenintresse (Williamson, 1975). Det andra alternativet är att, i görlig mån, 

analysera relevant information och göra den explicit och knyta samarbetspartners 

till sig genom kontrakt med specifika villkor på en öppen marknad. 

 

Precis som hos Durkheim visar även Williamson att arbetsdelning förutsätter 

någon form av reglering av de transaktioner som olika parter är involverade i. Där 
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Durkheim menar att formell och informell reglering är lika viktiga och att de måste 

tillåtas stå i relation till varandra tycks Williamson emellertid mena att informella 

aspekter av transaktioner på något sätt måste kontrolleras. Antingen genom ett 

specificerat innehåll i formella kontrakt upprättade mellan differentierade parter 

på en öppen marknad eller, genom att upprätta ett ospecificerat kontrakt, 

centralisera kontraktsparterna och knyta deras egenintresse till en och samma 

juridiska enhet, det vill säga en organisation. 

 

1.2.6 Informell reglering och tillit är problemets kärna  

Williamson (1975) utvecklar på sätt och vis en tillitsteori då ett huvudantagande är 

att människors möjlighet att agera opportunt måste regleras. Antingen görs detta 

genom att integrera en mängd kontrakt vertikalt i en och samma organisation. 

Istället för att explicit specificera alla kontrakt i detalj gör den vertikala 

integreringen det möjligt att kapitalisera på människors begränsade förmågor och 

opportunism och följaktligen går det att samarbeta i en anda av tillit utan något 

behov av den kontrollmekanism som ett specificerat kontrakt utgör (Williamson, 

1975). Med Papakostas (2012) skulle detta kunna uttryckas som att tillit görs 

möjligt i den zon av institutionaliserad misstro gentemot omgivningen som 

organisationen utgör. Det andra alternativet vore att utnyttja möjligheten att 

reglera utbytet i kontrakt. Kontraktet i sig skulle i ett sådant scenario vara ett 

uttryck för en form av institutionaliserad misstro. I båda fallen skulle regleringen 

syfta till att göra samarbete möjligt, trots människors frihet att avvika från det 

beteende som respektive parter förväntar sig av varandra. I den triangulära 

anställningsrelationen upprättas formella avtal där en kundorganisation köper 

resurser på en marknad av ett bemannings- eller konsultföretag som i sin tur ingått 

en formell juridisk relation med den personal som ska hyras ut. Relationen 

illustrerades i figur 1. En utvecklad version av relationen ges i figur 2. De 

heldragna pilarna mellan kundorganisation (A), bemanningsföretag (B) och inhyrd 

personal (C) illustrerar dessa formella relationer reglerade i kontrakt.  Utbytet 

mellan kundföretag och den inhyrda personalen är dock inte föremål för någon 

direkt reglering. Den streckade pilen mellan kundorganisation (A) och den inhyrda 

personalen (C) illustrerar den indirekta relationen mellan (C) och (A).  



19 

 
 

Figur 2.  Det indirekta utbytet mellan kundorganisation och inhyrd personal i den 

triangulära anställningsrelationens 

 

Personalinhyrning, beaktat utbytet A-C, är varken isolerat eller specificerat. Det är 

en tredje form av utbyte. Förvisso är transaktionskostnadsteorin formulerad med 

organisationers utbyte med andra organisationer, eller organisationers anskaffande 

av arbetskraft, i fokus. Trots det så följer det logiskt av teorin att den inhyrda 

personalen, som ju är en part som är involverade i en sådan typ av transaktion som 

teorin handlar om, måste ha någon möjlighet till reglering av den osäkerhet och 

misstro som alltid råder i situationer karaktäriserade av brist på total information 

om motpartens intentioner. För kundorganisationen är detta egentligen inte något 

större problem. I det fall den arbetskraft som bemannings- eller konsultföretaget 

(B) levererar inte lever upp till vad som specificerats i kontraktet så kan de alltid 

vända sig till B och hänvisa till kontraktet. Den inhyrda personalen däremot 

befinner sig i ett läge där de vare sig är vertikalt integrerade i en traditionell 

weberiansk-byråkratisk bemärkelse, eller har något eget kontrakt med 

kundorganisationen.  Inhyrd personal har sin formella tillhörighet till bemannings- 

eller konsultföretaget. Därigenom kan det förväntas att sådana former av 

internalisering av organisationers mål, eller begränsningar för personliga mål och 

viljor, som uppstår genom tillhörighet till en organisation (Williamson, 1975, 

Ahrne, 1994) är relaterade till bemannings- eller konsultföretaget. Samtidigt har de 

ett utbyte med en kundorganisation som inte är direkt reglerat genom ett 

anställningskontrakt. För direktanställd personal följer det av deras gemensamma 

organisationstillhörighet att deras interaktion med andra företrädare för samma 

organisation präglas av deras gemensamma organisationstillhörighet och de 

formella och informella resurser som de därigenom får tillgång till (Ahrne, 1994). 

Skillnaden i organisationstillhörighet leder till att de inte blir en del av utbytet med 

kundorganisationen på samma villkor som direktanställd personal (Mclean Parks, 

Kidder & Gallagher, 1998, Dawson, Karahanna & Buchholtz, 2014). Den 
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direktanställda personalen kontrolleras direkt genom att knytas till organisationen 

genom anställningskontraktet (Williamson, 1975). Informella aspekter av 

relationens innehåll kommuniceras genom interaktion mellan 

organisationsmedlemmar. Den inhyrda personalen är en del av 

kundorganisationen, men har inte någon direkt tillhörighet genom 

anställningskontrakt. Därigenom uppstår ett behov av någon annan typ av 

kontrollmekanism. Managementlitteraturens fokus på informell reglering i 

bemärkelsen psykologiska kontrakt blir med ens förståeligt mot en sådan 

bakgrund. För den inhyrda personalen blir tillit till att kundorganisationen lever 

upp till sådana förväntningar som ett psykologiskt kontrakt bygger på centralt.  

 

Relationen som illustreras i figur 2 är dock något förenklad. Den tar inte hänsyn till 

inhyrda konsulter som är egenföretagare. För sådana konsulter blir situationen 

annorlunda då de har ett kontraktuellt utbyte med kundorganisationen. 

Williamson (1975) menar att det är tillhörigheten till samma juridiska enhet i 

vertikal integrering som avgränsar människors opportunism och därmed 

möjliggör utvecklandet av delade normer och värderingar. Poängen med vertikal 

integrering är alltså att få människor att arbeta mot samma mål utan några andra 

kontrollmekanismer än det ospecificerade anställningskontraktet. För en 

frilansande konsult saknas en sådan gemensam tillhörighet. Förutsättningarna för 

att utveckla familjaritet och delade normer och värderingar i arbetet i 

kundorganisationen är därför, precis som för inhyrd personal från ett bemannings- 

eller konsultföretag, annorlunda. Än vad de är för direktanställd standardpersonal. 

Även om frilansande konsulter alltså har en egen överenskommelse med 

kundorganisationen i fråga så tillhör de inte organisationen och kan därför inte 

förväntas utveckla samma typer av relation till kollegor som den direktanställda 

personalen. 

 

I de teorier som varit dominerande i studier av det så kallat nya, eller gränslösa 

arbetslivet, intar tillitsbegreppet en central position. Därmed tar 

managementteorierna ett direkt kliv upp till Durkheims nivå. Det konstateras 

implicit att ett gränslöst arbetsliv är en form av arbetsdelning som utmanar 

solidariteten mellan arbets- eller arbetsuppgiftsgivande organisation och 

arbetstagare. Teorierna om det psykologiska kontraktet och organisationstillit tar 

ned personalinhyrningens problematik till det individuella utbytet med – och 

integreringen i - arbetsgivande organisationer och erbjuder en lösning i termer av 

styrning av människors attityder och emotioner, det vill säga informell reglering. 

Med Williamson (1975) kan vi förvänta oss att den triangulära 

anställningsrelationen leder till problem eftersom det saknas en direkt reglering av 

utbytet mellan den inhyrda personalen och kundorganisationen. Med Durkheim 
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ges en öppning för att arrangemanget kan fungera då det finns en kärna av 

ömsesidigt beroende i relationen. Samtidigt kan vi förvänta oss att problem 

uppstår i det fall utbytet är organiserat på sådant vis att den ena parten inte har 

haft möjlighet att ta del av och kommunicera informella normer och värderingar. 

Något som riskerar leda till anomisk arbetsdelning. Om utbyte skett på ett sådant 

sätt att den ena parten upplevt sig tvingad att gå med på ett utbyte i strid med 

gängse normer uppstår en situation av tvingad arbetsdelning. Förvisso tar teorin 

om det psykologiska kontraktet upp kontrakts- och tillitsbrott. Lösningen på det 

problemet formuleras dock i termer av en ensidig omförhandling av 

kontraktsvillkoren där den arbets- eller uppgiftsgivande sidan definierar villkoren 

för utbytet. Det ligger väldigt nära vad Durkheim beskriver som en arbetsdelning 

där människor tvingas in i ett utbyte vars villkor inte är kongruenta med deras 

uppfattning om hur utbytet borde se ut.  

 

Den nivåproblematik som beskrivits skulle inte utgöra något större problem om 

syftet endast var att analysera människors förväntningar i arbetet eller deras tillit 

till kollegor. Det är sannolikt så att det är svårt att empiriskt analysera sådana 

fenomen bortom individnivå.  Då dessa fenomen beskrivits relevanta därför att de 

löser ett problem som uppstått på högre analysnivåer blir det mera problematiskt. 

För att kunna nå en djupare förståelse för det triangulära 

anställningsarrangemangets inneboende dynamik och dess eventuella problem 

krävs det att den triangulära anställningsrelationens karaktärsdrag - relativt 

traditionella standardanställningar - på något sätt sätts i relation till informell 

reglering. I de fall karaktärsdragen beskrivs i termer av krav på personlig kontroll, 

individuellt ansvar för kompetensutveckling och förmåga till anpassning till 

skiftande organisatoriska kontexter och informell reglering uttrycks i termer av 

tillit så innebär det att det är dessa fenomen som ska sättas i relation till varandra. 

Detta måste dock sättas in i ett större teoretiskt ramverk där hänsyn tas till position 

i arbetsdelningen. 

 

1.3 Syftesbeskrivning 

Syftet med föreliggande avhandling är att studera mötet mellan inhyrd personal 

och de krav som de möter i den triangulära anställningsrelationen. Detta syfte 

bryts ned på fyra forskningsfrågor. 

 

Den triangulära anställningsrelationen bygger på idén om anskaffning av resurser 

på en fri marknad. Arbetskraft är dock en social resurs. De människor som utgör 

den resurs som deras arbetsgivande organisation tecknar ett avtal med 

kundorganisationen om att leverera, har förväntningar på innehållet i arbetet och 

utbytet med kundorganisationen som är grundade på gängse sociala normer om 
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hur anställningsrelationen ska vara utformad och reglerad (jfr. Claes, 2005 och 

Vecernik, 2003). Inhyrd personal intar en unik social position i kundorganisationer 

med en ökad grad av komplexitet i relation till sina kollegor och arbetet som 

inhyrd tycks ställa paradoxala krav som divergerar från traditionella uppfattningar 

om arbete och dess innehåll. Sådana beskrivningar påkallar ett behov av att 

studera hur inhyrd personal uppfattar sitt arbete. Detta leder fram till en första 

forskningsfråga: 

 

1. Hur gestaltar sig inhyrd personals psykologiska kontrakt vid arbetet i 

kundföretag? 

 

Så kallat gränslöst arbete förutsätter en hög grad av personlig kontroll och ett eget 

ansvar för kompetens- och karriärutveckling (Arthur & Rousseau, 1996). Sennett 

(1998) har beskrivit hur ett arbete som kännetecknas av en serie av ständiga 

förflyttningar utan medföljande karriärutveckling underminerar möjligheten att 

utveckla en stabil identitet med grund i arbetet. I det fall ett sådant antagande 

stämmer implicerar det att så kallat gränslöst arbete rymmer aspekter som 

underminerar personlig kontroll. Sennet (1998) antyder att en sådan utveckling 

kan antas medföra lägre nivåer av generaliserad tillit till andra människor. I 

sociologisk tillitsteori har personlig kontroll, som ett fenomen relaterat till tillit, 

utvecklats i termer av tilltro till det egna jagets förmåga att hantera externa 

utmaningar (Luhmann, 1979, Sztompka, 1999). För teorier om tillit som relaterat till 

självtillit i en arbetslivskontext finns det dock inte några starka empiriska belägg, 

varför det finns ett behov av att pröva sådana antaganden, vilket leder in till 

avhandlingens andra forskningsfråga: 

 

2. På vilket sätt skiljer sig inhyrd personal från standardanställd personal 

avseende tillit till andra människor? 

 

Den inhyrda personalen har en unik social position i kundorganisationer. De är en 

del av den sociala gemenskapen i kundorganisationer på samma gång som deras 

tillhörighet förutsätter en potential för uppbrott. Deras tillhörighet, och 

framgången i arbetet, gör dem beroende av ett utbyte med den direktanställda 

personalen. Samtidigt har tidigare forskning visat hur den direktanställda 

personalen har inflytande över den inhyrda personalens arbetssituation. Ur sådana 

resultat följer avhandlingens tredje forskningsfråga: 

 

3. Hur skiljer sig inhyrd personal från direktanställd standardpersonal 

avseende tillit till de kollegor som de arbetar tillsammans med?   
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Ett skifte av fokus från kontinuitet i relation till en arbetsgivande organisation till 

diskontinuitet i relation till uppdragsgivande organisationer implicerar att 

relationen till den organisationen där arbete utförs förändrats. Som konstaterats ser 

människor som är involverade i en sådan typ av ambulerande arbete 

kompetensutveckling som en central del av utbytet med den uppdragsgivande 

organisationen. Studier av inhyrd personal inom såväl tjänstemannayrken som 

arbetaryrken har emellertid visat på svårigheter för dem att erhålla tillräcklig 

kompetensutveckling i arbetet. På samma gång har ett flertal studier funnit att en 

majoritet av den personal som arbetar som inhyrd skulle föredra en traditionell 

stationär anställning i det fall det var möjligt att få. Kundorganisationen har 

därmed inflytande över den inhyrda personalens tillgång till resurser som de är i 

behov av. En sådan relation skulle kunna beskrivas i termer av att den inhyrda 

personalen är sårbara i relation till kundorganisationen (Misztal, 2011).   Tillit är ett 

fenomen som är relaterat till risktagande och sårbarhet (Misztal, 1996, Luhmann, 

1979, Sztompka, 1999). Kompetensutveckling och frivillighet blir därför två 

centrala utgångspunkter för en analys av inhyrd personals relation till de 

inhyrande kundorganisationerna, vilket ger avhandlingens fjärde forskningsfråga:   

 

4. På vilket sätt är kompetensutveckling (Employability Development)- och 

upplevd frivillighet i arbetet relaterat till den inhyrda personalens tillit till 

kundorganisationen?   

 
 

1.3.1 Disposition 

I föreliggande avhandling studeras mötet mellan inhyrd personal och de krav som 

de möter i arbete organiserat enligt den triangulära anställningsrelationens princip. 

I kapitel två, efter detta första och inledande kapitel, kommer fenomenet 

personalinhyrning att analyseras grundligare och det redogörs även för hur sådan 

personalinhyrning relaterar till begreppet arbetsdelning samt vilken formell 

reglering som omfattar personalinhyrning i EU och Sverige. Tal om 

kompetensutveckling med syfte att höja individens anställningsbarhet, eller 

employability, löper som en röd tråd genom litteraturen om det gränslösa arbetet 

och anknyter till de teorier som kommer att redogöras för i teorikapitlet. I det 

tredje kapitlet kommer employabilitybegreppet att utredas grundligare. 

 

Tillit i olika former utgör kärnan i beskrivningar av det gränslösa arbetets krav och 

likaledes kärnan i de teorier som formulerats om lösningar på problem relaterade 

till ett gränslöst arbetsliv. Teorikapitlets första anhalt blir därför en analys av 

tillitsbegreppet i generell bemärkelse. Därefter analyseras kopplingen mellan tillit 

och arbetsdelning med utgångspunkt i en något fördjupad analys av de elementära 
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poänger i Durkheims teori om arbetsdelning och solidaritet och Williamsons 

transaktionskostnadsteori som redan presenterats inledningsvis. Efter det görs en 

mera detaljerad analys av tillitsbegreppet i termer av resurser och kontroll. 

Teorikapitlet avslutas med att sätta teorier om tillit, arbetsdelning, resurser och 

kontroll i relation till teorier om psykologiska kontrakt och organisationstillit.  

 

I kapitel fem beskrivs de tillvägagångssätt och metoder som använts i 

avhandlingens empiriska studier vilket åtföljs av en sammanfattning av resultaten 

från de fyra artiklar som avhandlingen bygger på i kapitel sex (artiklarna ligger 

med i sin helhet som bilagor). Avhandlingen avslutas med en diskussion och 

förslag på framtida forskning i kapitel sju.  
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2. PERSONALINHYRNING 

I föreliggande avhandling studeras personal som har sin formella anställning i ett 

företag för att hyras ut till olika kundorganisationer. Avhandlingen omfattar tre 

olika typer av konsulter, så kallade bemanningskonsulter (konsulter anställda av 

ett bemanningsföretag för att hyras ut till kundorganisationer) konsulter (konsulter 

som är anställda av ett konsultbolag för att hyras ut till kundorganisationer) och 

frilansande konsulter som från ett eget företag hyr ut sig själva till olika 

kundorganisationer. De båda kategorierna konsulter som är anställda av ett 

konsultbolag för att hyras ut till kundorganisationer och bemanningskonsulter bär 

stora likheter på den svenska arbetsmarknaden. I svenskt språkbruk omnämns 

båda typerna ofta ”konsulter” (Håkansson & Isidorsson, 2012). Den stora 

skillnaden ligger i att konsultföretagets konsulter kan utföra arbete för sin 

arbetsgivares räkning, om än uthyrd till olika kundorganisationer, medan 

bemanningskonsulter endast utför arbete i de inhyrande kundorganisationernas 

verksamhet. De tre personaltyperna har det gemensamt att de arbetar i 

organisationer som inte har full administrativ kontroll över dem och att de 

ambulerar mellan uppdrag i olika kundorganisationer.  

 

Davis-Blake och Broschak (2009) beskriver personalinhyrning i termer av 

outsourcing, definierat som “a choice by firms about whether to have activities 

performed inside or outside their boundaries when the goods or services involved 

could be produced internally” (Davis-Blake & Broschak, 2009, 323). Det beskrivs 

vidare hur begreppet outsourcing inkluderar sådana typer av uppgifter som en 

organisation aldrig tidigare har utfört, men som de har kapacitet och möjlighet att 

själva utföra internt, samtidigt som definitionen exkluderar sådana typer av 

verksamheter som organisationer saknar förutsättningar att utföra själva (Davis-

Blake & Broschak, 2009). Att exempelvis anlita en elektriker för att dra nya elkablar 

på en ingenjörsbyrå skulle med denna definition vara ett inköp snarare än 

outsourcing. Därmed fångar Davis-Blake och Broschak (2009)  i sin definition de 

huvudsakliga karaktärsdragen för de typer av personal som studeras här. 

Personalinhyrning betraktas här som sådana situationer som uppstår då 

organisationer väljer att hyra in kompetens för att utföra arbete som ligger inom 

deras eget kompetensområde, arbete som de lika gärna skulle kunna välja att låta 

egna anställda utföra. Begreppet outsourcing blir däremot förvirrande då det i en 

svensk kontext ofta används för att beskriva när en organisation lägger ut hela 

delar av sin verksamhet på en extern utförare vars personal inte arbetar 

tillsammans med organisationens egenanställda personal. Den inhyrda personal 

som studeras här arbetar tillsammans med kundorganisationens egenanställda 

personal i utförandet av arbetsuppgifter som tillhör organisationens 
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kärnverksamhet, där kundorganisationen bär huvudansvaret för att leda och 

fördela arbetet. 

 

Ett flertal andra, ofta överlappande, definitioner har använts för att beskriva 

sådana typer av personal. På grund av den svenska arbetsmarknadens unika 

särdrag passar klassificeringar från den internationella forskningslitteraturen 

mindre bra för att beskriva de aktuella anställningsformerna i en svensk kontext. 

En klassificering som är vanligt förekommande är ”precarious work” (Standing, 

2011) vilket låter underförstå att anställningsformen är osäker och bär med sig 

negativa konsekvenser för dem som är engagerade i den. I till exempel USA kan 

det vara en lämplig beskrivning då konsulter och bemanningskonsulter inte 

nödvändigtvis uppbär någon lön mellan de uppdrag som deras arbetsgivare 

placerar dem på och inte heller behöver ha någon rätt till sjukförsäkringar 

(Kalleberg, 2000, Rogers, 2000). På den svenska arbetsmarknaden sorteras 

emellertid konsulter och bemanningskonsulter in under samma arbetsrättsliga 

lagstiftning som övrig personal och villkoren regleras mellan arbetsmarknadens 

parter i kollektivavtal (Storrie, 2007). Den vanligaste anställningsformen för en 

bemanningskonsult är en tillsvidareanställning hos bemanningsföretaget 

(Håkansson & Isidorsson, 2007, Järsjö, Simons, Gradén & Sjöberg, 2010) och i 

Sverige har alla medborgare rätt till sjukvård oavsett vilken status de har på 

arbetsmarknaden. Även om det i följande kaptitel kommer att argumenteras för att 

arbetet som extern personal rymmer aspekter som kan göra de människor som är 

engagerade i sådant arbete sårbara, finns det inte några formella kriterier som 

rättfärdigar en klassificering av all extern personal som sårbar.   

 

En annan definition som är vanligt förekommande ges av Kalleberg (2000) som 

definierar alla typer av anställningar som avviker från den traditionella 

tillsvidareanställningen, där arbete utförs på heltid för den arbetsgivande 

organisationens räkning, som ”non-standard”. En sådan definition fungerar 

relativt väl för att fånga de karakteristika som utmärker den grupp som studeras 

här och används i artikel II och artikel III. I Sverige finns det dock en lagstadgad 

rätt för föräldrar att gå ned till 75 procent av arbetstiden under barnens åtta första 

levnadsår (Jonsson & Nyberg, 2009). Därtill är inhyrd personal ofta 

tillsvidareanställd i bemannings- eller konsultföretag i Sverige. Det innebär att det 

som kan vara non-standard i en internationell kontext snarast är standard i 

Sverige. Av de anledningarna finns ett behov av att precisera definitionen 

ytterligare.   
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2.1 Personalinhyrning är inte detsamma som tillfälliga 
anställningar 

Tillfälliga anställningar har sannolikt existerat lika länge som 

anställningsrelationer har existerat. Det har framhållits att tillsvidareanställningen, 

det vill säga en anställning utan exakt specificerat innehåll på obestämd tid, i den 

form som blev vanlig i det moderna industrisamhället, snarast är att betrakta som 

något avvikande och att det är de tillfälliga anställningarna om utgör norm i ett 

historiskt perspektiv (Garsten, 2008). Det som särskiljer personalinhyrning som 

den definieras i denna avhandling, från andra typer av tillfälliga uppdrag som 

historiskt varit vanligt förekommande, är organisationstillhörigheten. En ingenjör 

som anställs på en projektanställning under exempelvis tre månader har sin 

formella anställning i den organisation där arbetet utförs. Då en sådan 

visstidsanställning avviker från tillsvidareanställningsidealet klassificeras den som 

en non-standardanställning i den internationella forskningslitteraturen där 

tillsvidareanställningen betraktas som standard-anställning (Kalleberg, 2000).  

 

I det fall en ingenjör istället hyrs in under tre månader är hen en tillfällig medlem i 

kundorganisationen och kan därför också klassificeras som non-standard 

(Kalleberg, 2000). Till skillnad från de flesta andra länder så har även konsulter 

som hyrs in från bemanningsföretag ofta en tillsvidareanställning i 

bemanningsföretaget som är den formella arbetsgivaren.  En sådan konsult skulle 

med Kallebergs (2000) definition vara både standard och non-standard på en och 

samma gång. Ett annat sätt att definiera det fenomen som studeras här ges av 

Pfeffer och Baron (1988) som skiljer på intern respektive extern personal. 

 

 

2.2 Personalinhyrning i Sverige är en form av Work 

Externalization 

Pfeffer och Baron (1988) definierar anställningsrelationer som interna respektive 

externa enligt de tre kategorierna fysiskt avstånd mellan arbetstagare och 

arbetsgivare, anställningens varaktighet (tillsvidare respektive tidsbegränsad) samt 

omfattningen av den administrativa kontroll som en arbetsgivare har över 

arbetstagaren. Cappelli (2013) har påpekat att en klassificering efter fysiskt avstånd 

till arbetsgivaren inte längre är relevant mot bakgrund av hur gränserna mellan 

arbetsplats och privatliv suddats ut med de senaste decenniernas utveckling av 

informationsteknologi. Anställningens varaktighet sammanfaller med Kallebergs 

(2000) definition av non-standardpersonal vilket innebär risk för 

begreppsförvirring i en svensk kontext eftersom inhyrd personal till exempel kan 

ha en tillsvidareanställning på deltid i ett bemanningsföretag. Den tredje kategorin, 

administrativ kontroll, fångar det särdrag som utmärker den personal som står i 
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fokus här. Den inhyrda personal som ingår i bilagda studier uppmärksammas för 

den gemensamma egenskapen att de arbetar tillsammans med direktanställd 

personal i en kundorganisation medan de formellt tillhör en annan organisation 

och därför står under en annan organisations formella administrativa kontroll. 

Detta arrangemang skiljer sig avsevärt från såväl den traditionella 

tillsvidareanställningen som andra former av non-standard anställningsformer. I 

likhet med till exempel en timanställd vikarie är den externa personalen i uppdrag 

hos ett kundföretag involverad i ett sammanhang där en potentiell kortsiktighet 

redan på förhand är given. Däremot är den inhyrda personalen, till skillnad från 

exempelvis en sådan timvikarie, en del av ett sammanhang som kan bygga på 

kontinuitet i en form av en tillsvidareanställning på samma gång som tillvaron i 

sig är strukturerad kring en ständig beredskap för uppbrott och nystart i en ny 

organisation.  

 

Pfeffer och Barons (1988) term work-externalization överlappar outsourcing i den 

bemärkelse som Davis-Blake och Broschaks (2009)  använder termen. 

Externalisering är inte ett ord som vanligtvis används i det svenska språket. I en 

sociologisk avhandling blir termen lätt förvirrande då den på svenska har 

traditionellt har en annan innebörd i sociologisk terminologi (Berger & Luckmann, 

1966). Av den anledningen används fortsättningsvis begreppet 

”personalinhyrning” för att beskriva sådana arbetsorganisatoriska arrangemang. 

Extern personal som är involverade i sådana arbetsorganisatoriska arrangemang 

kommer att refereras till som inhyrd personal. Den personal som är anställd direkt 

av kundorganisationerna kommer att refereras till som standardpersonal. 

 

2.3 Exempel på vad personalinhyrning är (och vad det inte är) 

För att tydliggöra vad som studeras i avhandlingen ges nedan fem exempel. I 

exemplen är det den fiktiva ”Organisation A”, som är kundorganisation medan 

”Organisation B” på olika sätt är leverantör av kompetens eller utförarkapacitet. 

Avhandlingens empiriska material är huvudsakligen avgränsat till de tredje, fjärde 

och femte typerna av personalinhyrning som beskrivs nedan. 
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Det som särskiljer exemplen tre till fem är att den ingenjör som hyrs in av 

organisation A får en tudelad organisationstillhörighet. De uppdragstagare som 

kommer till organisation A i exemplen A och B arbetar i varierande omfattning i 

organisation A och kommer sannolikt i kontakt med representanter för 

organisation A. De ingår dock inte i någon arbetsgemenskap i organisation A. Den 

inhyrda ingenjören i exemplen C till E har däremot sin formella anställning i 

organisation B medan arbetet utförs i organisation A tillsammans med kollegor 

som är anställda av organisation A under ledning av organisation A med sådana 

arbetsuppgifter som ingår i organisation A:s kärnverksamhet. Detta arrangemang 

är förhållandevis nytt9 på den svenska arbetsmarknaden10. 

 

2.4 Personalinhyrning som arbetsdelning 

Seligman (1997) definierar arbetsdelning som ”a greater differentiation of roles 

within the social system” (Seligman, 1997, 42). I den mån personalinhyrning kan 

sägas utgöra en form av arbetsdelning måste argumenten visa hur de sociala 

positionerna i de sociala system där inhyrd personal och standardpersonal arbetar, 

det vill säga kundorganisationer, differentierats som ett resultat av 

personalinhyrning.  

 

Durkheim argumenterar för hur en ökad arbetsdelning står i relation till social 

sammanhållning. Detta resonemang förs dock utan att arbetsdelning ges någon 

egentlig definition. Durkheim rör sig mellan flera analysnivåer, men resonemanget 

leder till slut till en uppdelning av professioner i samhället och koordinering av 

professioners produktiva aktiviteter (Durkheim, 1893/1997, Durkheim, 1992, Gibbs, 

2003). Gibbs (2003) utvecklar Durkheims definition och definierar graden av 

arbetsdelning som ”the amount of contrast among population members as regards 

their sustenance activities and the related amount of functional interdependence 

(2003, 108 kursivering i original), där “functional interdependence” står för 

koordinering eller synkronisering av produktionsaktiviteter utförda i samarbete. 

Att argumentera för att personalinhyrning utgör en form av arbetsdelning med 

                                                           
9
 Det kan argumenteras mot detta genom att exempelvis hävda att det förindustriella 

förlagssystemet utgjordes av en relation mellan uppdragsgivare och utförare som liknar 

exemplet E. En av de största skillnaderna mellan de frilansande konsulter som ingår i det 

empiriska materialet i denna avhandlings tredje artikel och det förindustriella 

förlagssystemet är dock att de frilansande konsulterna arbetar tillsammans med 

uppdragsgivarens direktanställda personal i en och samma organisation. Detta trots att de 

formellt sett inte är anställda av den kundorganisation där arbetet utförs.   
10 Privat arbetskraftsförmedling med ett vinstintresse var, med några få undantag, förbjudet 

i Sverige mellan 1935 till 1993 (SOU 1997:58).  
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utgångspunkt i en sådan definition riskerar att bli tautologiskt, i någon mån ger 

förekomsten av personalinhyrning per se upphov till en ökad grad av kontrast 

mellan kategorier av professioner i utförandet av deras ”sustenance activities”. En 

sådan ökad grad av kontrast, vad som här benämns differentiering av roller, har 

emellertid ackompanjerats av en relaterad utveckling av samhällets koordinering 

och synkronisering av professioner uppdelat i kategorier av inhyrda respektive 

standardanställda. EU:s bemanningsdirektiv och dess implementering på svensk 

nivå utgör ett sådant exempel. De särskilda bemanningsavtal som utarbetats i 

förhandling mellan den svenska arbetsmarknadens parter utgör ett annat exempel. 

Det vi kan konstatera på samhällelig nivå är alltså att en differentiering av 

professioner har ägt rum och att det skett i en sådan omfattning att det föranlett en 

utveckling av såväl statlig som överstatlig reglering. Även om Durkheims teori 

därmed skulle kunna användas för att förstå fenomenet personalinhyrning på en 

samhällelig nivå, i termer av koordinering och reglering så är det inte uppenbart 

hur en sådan teori blir relevant när de potentiella problem på en 

arbetsorganisatorisk- och medarbetarnivå som beskrevs inledningsvis, och den 

arbetsdelningsproblematik som implicerats i tidigare studier av fenomenet, 

analyseras. För att nå dit behövs först en teori som kan förklara personalinhyrning 

i termer av arbetsdelning på organisationsnivå.  

 

En av de mest använda teorierna på organisationsnivå i studier av 

personalinhyrning är Atkinson (1984), och Atkinson & Meagers (1986) teori om 

flexibla organisationer bestående av en kärna av direktanställd personal och en 

periferi av tillfälliga organisationsmedlemmar. Argumentet är att organisationers 

val att hyra in personal istället för att anställa dem själva kan förstås som en del av 

en strategi för att uppnå numerär flexibilitet (Cappelli & Neumark, 2004). Studier 

av organisationer som hyr in personal har dock visat en mera komplex bild. 

Personalinhyrning kan vara föranledd av ett tillfälligt behov av en särskild 

kompetens, svårigheter att rekrytera rätt kompetens, ersättning för vakanser eller 

ett tillfälligt behov av kapacitetshöjning. Personalinhyrning kan även vara en 

strategi för att skapa en buffert som i sin tur ger möjligheter till en snabb reduktion 

av personalstyrkan (Houseman, 2001, Håkansson & Isidorsson, 2004, Kalleberg, 

Reynolds & Marsden, 2003). Atkinsons teori om en uppdelning av arbetet i en 

kärna av direktanställd personal och en periferi bestående av tillfällig, till exempel 

inhyrd, personal kan alltså inte sägas erbjuda någon generell förklaring till 

fenomenet personalinhyrning.  

 

Sett ur ett strikt företagsekonomiskt perspektiv utgör anställd personal i en 

organisation en kostnad som i genomsnitt bör hållas så låg som möjligt (Cappelli, 
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1999, Ross, 2008)11. Av detta följer att det på lång sikt är mera kostnadseffektivt att 

betala ett jämförelsevis högt pris för inhyrd personal när behov uppstår än vad det 

är att hålla med en överdimensionerad standardanställd personalstyrka i 

beredskap för de situationer när behov uppstår. Inhyrd personal gör det därmed 

möjligt för organisationer att gardera sig mot fluktueringar i personalbehov 

samtidigt som den genomsnittliga personalkostnaden kan regleras till en 

genomsnittligt fördelaktig nivå. Inhyrd personal anlitas för en begränsad 

tidsperiod och konstituerar en buffert, eller en kompetensreserv, för 

organisationer. I enlighet med en sådan logik har ett flertal författare argumenterat 

för att Williamsons (1975, 1979) transaktionskostnadsteori kan erbjuda en 

förklaring till organisationers beslut att hyra in personal istället för att anställa 

(Cappelli, 1995, Gannon & Nollen, 1997, Kalleberg, Reynolds & Marsden, 2003, 

Koene, Paauwe & Groenewegen, 2004, Kunda, Barley & Evans, 2002, Mitlacher, 

2005). Empiriska analyser har även visat att teorin passar väl för att förklara 

organisationers beslut att hyra in personal (Masters & Miles, 2002). Enligt 

Williamson teori integrerar organisationer funktioner i sin produktiva verksamhet 

när kostnader för att specificera och övervaka innehållet i transaktioner mellan 

differentierade parter på den fria marknaden blir allt för höga12. Williamsons teori 

kan alltså förstås som en teori om homogenisering av roller (det vill säga vertikal 

integrering) respektive differentiering av roller i relation till marknadens 

fluktuationer (Stigler, 1951, Levy, 1984). Masters och Miles (2002) finner stöd för att 

transaktionskostnader predicerar organisationers bruk av inhyrd personal. Med en 

transaktionskostnadsansats kan personalinhyrning alltså förstås som en ökad 

differentiering av organisationers funktioner och därmed som en form av 

arbetsdelning mellan organisationer, där de funktioner som kan integreras 

vertikalt delas upp på kundorganisation och bemannings- eller konsultföretag. 

Williamsons teori är dock inte avsedd att förklara en intern arbetsdelning inom 

organisationer 

                                                           
11

 En princip som även kan sagas prägla offentliga organisationer (Leicht, Walter, & 

Sainsaulieu, 2009). 
12

 Mera specifikt menar Williamson att organisationers beslut att integrera vertikalt beror på 

en kombination av tre huvudsakliga faktorer. Vertikal integrering antas bli lönsamt när det 

föreligger en hög sannolikhet för att en organisation har ett återkommande och långsiktigt 

behov av resursen i fråga, när det krävs transaktionsspecifika investeringar och när det är 

komplicerat, eller kostsamt, att övervaka och kontrollera motparten i transaktionen 

(Williamson, 1979, 1981). I sin studie av faktorer som påverkar organisationers beslut att 

hyra in personal operationaliserar Masters och Miles (2002) dessa faktorer som 

förekomsten av ett långsiktigt behov av en person med en specifik kompetens, 

uppdragsspecifika kompetenser samt i vilken grad det är möjligt för ledningen i en 

organisation att ha insyn i utförandet av en den aktuella arbetsuppgiften. Resultaten visade 

att ett kortsiktigt behov, låg grad av uppgiftsspecifika kompetenser och en hög grad av 

insyn i arbetet som utfördes var positivt relaterat till personalinhyrning. 
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Rogers (2000) definierar personalinhyrning som en form av arbetsdelning enligt de 

tre kategorierna, uppgift, tid och rum. Resonemanget bygger på argumenten att 

inhyrd personal är separerad från standardpersonal både vad gäller typ av 

arbetsuppgifter och det rumsliga utförandet av dem. Därmed bär Rogers teori 

stora likheter med Atkinsons teori om kärna och periferi. När det gäller 

organisering av arbete i kundorganisationer har det visat sig att inhyrd personal i 

somliga fall utför enklare arbete i organisationers periferi (Davis-Blake, Broschak & 

George, 2003, Kantelius, 2010b, Rogers, 2000). Andra studier visar dock att inhyrd 

personal kan utföra såväl kvalificerat- som okvalificerat arbete i både kärna och 

periferi (Håkansson & Isidorsson, 2012, Lautsch, 2002, Olsen, 2006). Inte heller på 

en inomorganisatorisk nivå passar Atkinsons teori för att beskriva organisationer 

som hyr in personal i termer av arbetsdelning. Personalinhyrningens unika särdrag 

placerar dock inhyrd personal i en unik social position i kundorganisationer. På 

samma gång som de är en del av det sociala sammanhanget i kundorganisationer 

så är de inte fullvärdiga medlemmar av sammanhanget (Garsten, 1999, Kunda, 

Barley & Evans, 2002, Rogers, 2000).  Med Rogers definition av arbetsdelning 

utifrån tid, och Seligmans (1997) definition av arbetsdelning som en differentiering 

av sociala positioner i ett socialt system kan vi därmed referera till 

personalinhyrning som en form av arbetsdelning på den nivå där professioner 

möts i en organisatorisk kontext i utförandet av ”sustenance activities”.  

 

Inledningsvis gavs en beskrivning av hur den triangulära anställningsrelationen 

gav en brist på formell reglering av utbytet mellan den inhyrde (kategori C i figur 

1) och kundföretag (kategori A i figur 1). Samtidigt har det beskrivits hur 

inhyrningspersonal omfattas av reglering på överstatlig och nationell nivå. Innan 

någon djupare teoretisk analys görs av fenomenet personalinhyrning i 

bemärkelsen arbetsdelning ges först en kortare beskrivning av de rättigheter och 

skyldigheter som ges inhyrd personal i formell reglering. 

 

2.5 Formell reglering av personalinhyrning i EU och i Sverige 

När en person blir anställd av ett bemannings- eller konsultföretag, tecknar den 

personen ett anställningsavtal med bemannings- eller konsultföretaget. När 

arbetstagaren i fråga hyrs ut till en kundorganisation tecknar bemannings- eller 

konsultföretaget ett avtal med kundorganisationen om de villkor som gäller för 

transaktionen. Det innebär att det inte tecknas något avtal mellan den aktuella 

bemanningskonsulten och kundorganisationen. Vad gäller frågor om löner, 

arbetstider, helglöner, semester och liknande frågor som ytterst berör ersättningar 

blir det en sak mellan bemanningskonsult och bemannings- eller konsultföretag. 

Det är dock kundorganisationen som ansvarar för att leda och fördela det arbete 
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som bemanningskonsulten utför varför ansvaret för frågor som arbetsmiljö och 

kompetensutveckling i arbetet blir svårare att reda ut. I avhandlingens inledning 

beskrevs hur just frågor om arbetsmiljö och kompetensutveckling i arbetet är 

relaterade till de krav som bemanningspersonal möter i sitt arbete.  

 

I §6 lag 2012:854  om uthyrning av arbetstagare åläggs bemanningsföretag att 

”under den tid en arbetstagares uppdrag i kundföretaget varar, tillförsäkra 

arbetstagaren minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle 

ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra 

samma arbete.” Även kundorganisationers skyldigheter specificeras. Det anges i 

11§ att ”ett kundföretag ska ge arbetstagare som arbetar hos företaget tillgång till 

gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som anställda 

hos företaget, om det inte finns särskilda skäl mot det.” Lag 2012:854 om uthyrning 

av arbetstagare ger alltså inte kundorganisationer några skyldigheter gentemot 

den inhyrda personalen utöver att erbjuda tillgång till lokaler och inrättningar. 

Den skyldighet som genom åligger §6 lag 2012:854  bemanningsföretag att 

tillförsäkra arbetstagaren likvärdiga arbets- och anställningsvillkor som skulle ha 

gällt om den inhyrda personalen hade anställts direkt av kundföretaget för att 

utföra samma arbete kan dock, enligt 3 och 7§§ förhandlas bort i kollektivavtal i 

det fall arbetstagaren har ”en tillsvidareanställning och får lön mellan 

uthyrningsuppdragen.” Ett sådant undantag får emellertid inte ge sämre villkor än 

vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG.  I de 

kollektivavtal13 gällande personalinhyrning som tecknats mellan 

arbetsmarknadens parter anges att den inhyrda personalen under utbokad tid ska 

omfattas av de riksavtal avseende löner och allmänna anställningsvillkor som 

omfattar kundorganisationens anställningsrelation med standardpersonal. Under 

övrig tid åligger ansvaret för den inhyrda personalens arbete och arbetsmiljö 

(inklusive ansvar för kompetensutveckling) bemanningsföretaget och de inhyrda 

själva (LO, 2007, 2010, 2012, Bemanningsföretagen, 2013). Inhyrd personal har rätt 

att när som helst, beaktat överenskommelser om uppsägningstider, ta anställning i 

kundorganisationer. För sådana ingenjörskonsulter som inte klassificeras som 

anställda av ett bemanningsföretag, utan av ett konsultföretag, gäller de 

överenskommelser som anges i tjänstemannaavtalen om kompetensutveckling i 

arbetet hos den arbetsgivande organisationen. 

 

                                                           
13

 Den inhyrda personal som studerats i avhandlingens empiriska analyser omfattats av 

kollektivavtal. Även om den svenska implementeringen av bemanningsdirektivet trädde i 

kraft efter det att avhandlingen empiriska studier genomförts, ger skrivelserna i de 

kollektivavtalen jämförbara villkor som om bemanningsdirektivet hade gällt. 
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Relationen mellan kundorganisationen och den inhyrda personalen är alltså inte 

helt oreglerad. På en övergripande samhällelig nivå kan det sägas att det finns en 

typ av reglering av utbytet mellan kundorganisationer och inhyrd personal. 

Utbytet omfattas av samma kollektivavtal som gäller för anställningsrelationer i 

stort inom det givna avtalsområdet. Det innebär dock att denna formella reglering 

inte tar någon hänsyn till de specifika särdrag som karaktäriserar arbetet som 

inhyrd. Existerande formell reglering är ett avtal upprättat mellan en 

arbetsgivande organisation och en anställd i traditionell bemärkelse. Den 

övergripande regleringen förändrar inte det faktum att det saknas en direkt 

reglering mellan inhyrd personal och arbetsuppgiftsgivande kundorganisationer 

som ger den inhyrda personalen formell tillhörighet till kundorganisationerna.  

 

Där formell reglering av det direkta utbytet mellan inhyrd personal och 

kundorganisation saknas, uppstår ett utrymme för både inhyrd personal och 

kundorganisation att låta informella normer och värderingar definiera vad 

relationen ska, eller inte ska, innehålla. Ett sådant informellt utbyte kan givetvis 

utvecklas i samförstånd mellan två parter. Människor bär emellertid ofta med sig 

förväntningar på vad anställningsrelationen ska rymma som formats i utbyte med 

andra människor i en given kulturell och legal kontext. Sådana förväntningar 

beskrivs i teorin om det psykologiska kontraktet som ett idiosynkratiskt 

kontraktsinnehåll (Rousseau, 1989), det vill säga individuella uppfattningar om 

rättigheter och skyldigheter i relation till en annan part. Enligt teorin om det 

psykologiska kontraktet kan det förväntas att arbetstagares tillit till den 

arbetsgivande organisationen försvagas i det fall de upplever att de inte får ett 

rättvist utbyte i sin anställningsrelation. I psykologiska kontraktslitteraturen har 

det beskrivits hur de förändringar på arbetsmarknaden som här har definierats 

som en ökad arbetsdelning, står i relation till innehållet i människors psykologiska 

kontrakt. Det har även beskrivits hur ett sådant kontraktsinnehåll står i relation till 

tillit till organisationer. Det är dock en koppling som görs utan någon mera 

ingående teoretisk analys. Personalinhyrning är en arbetsdelning som kan förstås 

på flera analysnivåer och för att förstå de krav som möter inhyrd personal i deras 

arbete, och de förväntningar som de bär med sig, krävs en djupare teoretisk 

förståelse för hur arbetsdelning och de former av social sammanhållning som står i 

relation till arbetsdelning relaterar till förväntningar som inhyrd personal har på 

sin relation till den arbetsuppgiftsgivande organisationen, det vill säga 

kundorganisationen.  
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3. ARBETET SOM INHYRD PERSONAL OCH 
KOMPETENSUTVECKLING 

 [I stället för] “exchange, continuity and loyalty” [måste vi nu fokusera] “exchange, 

future and employability” (Anderson & Schalk, 1998, 642) 

 

Ovanstående citat är hämtat ur en artikel där författarna beskriver hur basen för 

det psykologiska kontraktet genomgår en dramatisk förändring då det 

sammanhang i vilket anställningsrelationen äger rum är på väg att övergå från 

långsiktighet och kontinuitet till kortsiktighet och flexibilitet.   (Anderson & Schalk, 

1998). I en sådan tid är begreppet employability centralt (Garavan, 1999, Garsten & 

Jacobsson, 2004). I svenskt språkbruk har employabilitybegreppet kommit att 

översättas till ”anställningsbarhet” (Berglund & Fejes, 2009, Löfven & Andersson, 

2012), varför denna term kommer att användas fortsättningsvis. 

 

Begreppet anställningsbarhet är så sammanflätat med diskussioner om gränslöst 

eller flexibelt arbetsliv (Arthur & Rousseau, 1996, Van Buren III, 2003) att det 

kräver en något fördjupad analys. Anställningsbarhet, som begreppet används i 

dag, är av ganska sent datum. Det introducerades som en konsekvens av att 

organisationsutvecklare och företagsledningar mot slutet av 1980-talet 

uppmärksammade att organisationers förmåga till anpassning efter ändrade 

omständigheter (flexibilitet) kunde förbättras om relationen mellan företag och 

anställd kunde göras lösare. En sådan lösare koppling kan bli möjlig om en större 

grupp på arbetsmarknaden ges en lös organisationsanknytning och därmed kan 

flytta mellan olika organisationer efter organisationernas behov (Pruijt & Dérogée, 

2010, Waterman, Waterman & Collard, 1994). Anställningsbarhet är alltså ett 

begrepp som syftar på kunskaper och kompetenser (på engelska skills) som avgör 

individers möjligheter att förflytta sig på arbetsmarknaden (Forrier & Sels, 2003). 

 

När organisationer ställs inför krav på ökad flexibilitet resulterar det även i krav på 

en ökad arbetsmarknadsflexibilitet, eller ökad rörlighet på arbetsmarknaden (EG, 

2007). Därmed finns det ett politiskt intresse att möta organisationers ökade behov 

av numerär och funktionell flexibilitet (EG, 2007, Jacobsson, 2004). När 

organisationer och ”arbetsmarknaden” har ett behov av flexibilitet är det 

individerna på arbetsmarknaden som förväntas göra detta möjligt (Beck, 2000, 

Garsten & Jacobsson, 2004). I Europa har talet om anställningsbarhet fått ett stort 

genomslag i officiella dokument och arbetsmarknadspolitiska handlingsplaner. 

Anställningsbarhet ingick som ”one of the four pillars of the European 

Employment Strategy” från 1997 (Eurofound, 2011) och betoningen på 
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anställningsbarhet står kvar i utvecklingsplanen ’Europa 2020’ för den europeiska 

arbetsmarknaden (EU, 2011a).  EU:s definition av begreppet är dock tämligen 

diffus och lämnar flera frågor obesvarade: “Employability is a concept referring to 

terms used to assess the capability of a person to gain a job”  (Eurofound, 2011). 

Bakom EU:s tal om anställningsbarhet tycks dock ligga en tanke på en 

kombination av lärande, både i arbete och i perioder av arbetslöshet, 

tillhandahållen av stat och av arbetsgivare för att rusta individerna med 

kompetenser för ett ombytligt arbetsliv (EG, 2007, Jacobsson, 2004, McQuaid & 

Lindsay, 2005). Det kan bland annat handla om teknisk kompetens (det vill säga att 

utföra en viss typ av arbetsuppgift, Pruijt & Dérogée, 2010), individens förmåga 

och vilja att anpassa sig till nya sammanhang (Fugate & Kinicki, 2008, van der 

Heijde & van der Heijden, 2005) eller individens förmåga att knyta sociala 

kontakter som kan var gångbara för att få ett nytt arbete i framtiden (Berntson, 

2008, Smith, 2010).   

 

När ansvaret för anställningssäkerheten flyttas från arbetsgivarna för att skapa en 

större styrka av potentiell korttidsarbetskraft måste denna arbetsstyrka även ta 

ansvaret för sin egen kompetensutveckling (Pruijt & Dérogée, 2010, Waterman, 

Waterman & Collard, 1994). Anställningsbarhet är alltså även ett begrepp som 

förutsätter en individ som är hängiven och engagerad i utvecklingen av sin egen 

karriär (Ball, 2009). Garsten (2002) menar till exempel att ”Individuals in the labour 

market of the new economy are encouraged to learn how to be flexible, to adapt 

and be versatile in the face of fluctuating conditions”  (Garsten, 2002, 242).  

Givetvis kan det hävdas att tanken på engagerade anställda varken är särskilt ny 

eller särskilt uppseendeväckande. Förvisso har det inom arbetslivssociologin 

traditionellt propagerats för att arbete av många betraktas som ett medel för att 

möjliggöra en dräglig tillvaro utanför arbetets sfär (Blauner, 1964, Goldthorpe, 

1968). Denna beskrivning av att människor har en renodlat instrumentell 

inställning till sitt arbete har dock ifrågasatts. I ett svenskt sammanhang har t.ex. 

Zetterberg et al. (1984) i en studie visat hur så kallade inrevärldsvärderingar slår 

igenom i människors syn på vad de ger och får i sin anställningsrelation. Med detta 

menas att människor söker tillfredsställa annat än strikt monetära eller materiella 

behov genom sitt arbete. De arbetsvärderingar som enligt Zetterberg et al. (1984) 

vann mark i början av 1980-talet var i stor grad inriktade mot ett givande av 

arbetsengagemang i utbyte mot utmaning och utveckling. Andra svenska studier 

från slutet av 1970-talet visar på liknande resultat, se till exempel (Korpi, 1978). I 

nyare studier har det visat sig att vad en svensk arbetstagare främst värdesätter i 

arbetet är trevliga kollegor (85 procent). Därefter kommer, på delad andra plats, att 

ha ett intressant arbete och ett arbete som innebär att det finns en möjlighet att 

”uppnå någonting” (73 procent). Först på tredje plats kommer ”att ha ett arbete 



39 

med hög lön”(61 procent) (Vecerník, 2003). Gillberg (2010) kommer fram till att 

unga vuxna14 på dagens arbetsmarknad navigerar efter kulturella föreställningar 

om att arbetet ska vara utmanande och utvecklande. Arbetet betraktas som en 

arena för självförverkligande, och det är en källa till känslor av skuld och skam att 

ha fastnat i ett arbete som inte är det. Det skulle alltså kunna sägas att vi lever i en 

tid som präglas av såväl uppfattningar, krav och önskemål om att arbete är något 

som ska vara utmanande och utvecklande. Ett annat sätt att uttrycka den saken är 

att säga att vi lever i en kultur som präglas av normer och värderingar om 

utmaning och utveckling i arbetet.  

 

Vad som är speciellt, eller nytt, med employability-begreppet är att det framställer 

nedmonterad anställningstrygghet i kombination med ökat individuellt ansvar för 

sin egen kompetensutveckling som en form av ökad individuell frihet, en win-win 

situation (Pruijt & Dérogée, 2010). Idén om att standardanställningen i vertikalt 

integrerade organisationer har spelat ut sin roll utvecklas parallellt med idéer om 

att människor borde förstå att de måsta ta ett ökat ansvar för utvecklingen av sin 

anställningsbarhet (Arthur, 1994, Arthur & Rousseau, 1996, Defilippi & Arthur, 

1994). Talet om anställningsbarhet är intimt förenat med hela tanken på den 

flexibla organisationen (Greenwood & Stuart, 2006, Pruijt & Dérogée, 2010) och det 

löper som en röd tråd genom litteraturen om gränslöst arbete (Arthur, 1994, Arthur 

& Rousseau, 1996, Defilippi & Arthur, 1994, DeVos & Soens, 2008, Van Buren III, 

2003). Det finns däremot inte några studier som visar att en majoritet av människor 

skulle vilja lämna standardanställningar till förmån för ett gränslöst arbete som 

inhyrd personal. Studier i Sverige och internationellt visar att en majoritet av de 

människor som har sådana anställningar faktiskt önskar att de hade en 

standardanställning istället (Bidwell & Briscoe, 2009, Isaksson & Bellaagh, 1999). 

 

Däremot visar studier hur människor som är involverade i vad som kan kallas för 

gränslösa karriärer ägnar en stor del av tiden både på och utanför arbetet åt att 

arbeta på utveckling av anställningsbarhet (Barley & Kunda, 2004, Benner, 2002, 

Sennett, 1998). På samma sätt har det visat sig att personal som hyrs ut från 

bemanningsföretag för att utföra mindre kvalificerat arbete upplever det som en 

central del av tillvaron att upprätthålla och utveckla sina kompetenser för att säkra 

sina möjligheter till nya uppdrag (Rogers, 2000). Kompetenser som bidrar till att 

upprätthålla anställningsbarhet är med andra ord en viktig resurs i arbetet som 

inhyrd personal. Tidigare forskning visar faktiskt att utvecklingen av 

anställningsbarhet är av avgörande betydelse för faktiska möjligheter, eller hopp 

om, att röra sig vidare på arbetsmarknaden (Sennett, 1998, DeVos & Soens, 2008, 

                                                           
14

 Av Gillberg definierat som individer som just lämnat tonåren i begrepp att etablera sig på 

arbetsmarknaden (2010, 31) 
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Rogers, 2000, Barley & Kunda, 2004). Anställningsbarheten som resurs blir därför 

starkt sammanvävd med både upplevelser av, och kravet på, personlig kontroll 

som karaktäriserar arbetet som inhyrd (Sennett, 1998, DeVos & Soens, 2008, 

Rogers, 2000, Barley & Kunda, 2004).  
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4. TEORI 

4.1 Tillit 

En ofta citerad definition av tillit, eller trust, ges av Luhmann (1979): [trust is]”...the 

generalized expectation that the other will handle his freedom, his disturbing 

potential for diverse action in keeping with his personality.” (1979, 39). Tillit är 

med andra ord ett fenomen som reducerar osäkerhet i interaktion med andra 

parter. Luhmanns definition implicerar även en okänd framtid. Tillit är endast 

relevant när vi är sårbara inför en annan part som har möjlighet att påverka vår 

framtid (Sztompka, 1999).  Sådana parter kan till exempel vara en arbetsgivande 

organisation, kollegor på arbetet (Möllering, Bachmann & Soo, 2004), andra 

människor i vår omgivning (Sztompka, 1999) eller system skapade av människor 

(Giddens, 1990, Sztompka, 1999). Tillit ger en reduktion av komplexitet genom att 

möjliggöra ett risktagande, ett blottläggande av vår sårbarhet inför andra parter 

(Luhmann, 1979, Misztal, 1996, Seligman, 1997).  

 

Tillit främjas av att människor känner till och delar kulturella normer15 och 

värderingar, det vill säga informella spelregler angående önskvärt beteende i en 

given situation. I en värld av potentiellt socialt kaos kan vi skapa ordning genom 

tillit till att vi alla spelar efter samma regler. I interaktion med andra människor 

litar vi på att de ska agera på ett sätt som är förenligt med gängse sociala normer. 

Tillit i denna bemärkelse fyller därmed samma funktion som en vana "trust as 

habit" (Misztal, 1996, 103) då tillit reducerar osäkerhet i social interaktion. Vår 

dagliga interaktion med varandra, den ständigt pågående sociala konstruktionen 

av verkligheten, kan betraktas som en process där vi söker upprätthålla någon 

form av social ordning. Detta gör vi genom att agera i enlighet med oskrivna 

sociala regler och upprätthålla ett tillstånd av normalitet. Vi utgår från antaganden 

om att vissa outtalade förväntningar är desamma, att vi delar en uppsättning 

kollektiva representationer rörande regler för socialt samspel. På samma gång 

omförhandlas dessa regler ständigt genom social interaktion. Misztal (1996) tar sin 

utgångspunkt i detta resonemang och menar att upprätthållandet av social 

ordning och stabilitet kan betraktas som en kombination av rutiniserade 

handlingar och strävan efter att respektera sociala spelregler. Därmed kan vi som 

                                                           
15

 Therborn (2002) definierar normer som ”a prescriptive or a proscriptive statement telling 

us Do! or Don’t! (It may also take the form of an encouragement or a discouragement, 

Please Do! or Please don’t!)” (Therborn, 2002, 864). Therborn gör en distinktion mellan 

olika typer av normer. Juridiska normer är den typ av normer som institutionaliserats i 

formell lagstiftning. Moraliska normer beskrivs som individuellt uppfattade normer som 

enbart återfinns i det individuella medvetandet. Sådana informella regler som är gemensamt 

delade i ett socialt system och som omförhandlas och definieras i interaktion mellan 

systemets medlemmar, definieras av Therborn (2002) som sociala normer.  
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människor tordas interagera med varandra utan att riktigt känna till hur vi 

kommer att reagera på varandras agerande. Tilliten möjliggör med andra ord ett 

risktagande. Sådana kollektivt förhandlade regler, eller kollektiva representationer, 

gör att vi kan interagera med varandra utan att behöva vara ständigt vaksamma, vi 

litar på att våra medaktörer lever upp till samma underförstådda regler. Därmed 

främjar de även social interaktion genom att de reducerar antalet möjliga 

handlingsalternativ (Misztal, 1996). 

 

Seligman (1997) poängterar hur sådana normer som är centrala i Misztals (1996) 

teori är knutna till olika typer av sociala roller. Poängen är att behovet av tillit 

träder in i mellanrummen mellan institutionaliserade sociala roller.16 När det 

kända krackelerar är det i sprickorna som tillit blir relevant. Seligman gör även en 

distinktion mellan å ena sidan förtroende eller tilltro (confidence) och å andra 

sidan tillit (trust). Skillnaden mellan tillit och tilltro kan i huvudsak sägas ligga i 

graden av risktagande. I interaktionen mellan välbekanta, institutionaliserade, 

roller vet vi vad som förväntas av oss och av andra och vi tar inte lika stora risker i 

interaktionen. Behovet av tillit uppstår först när utgången av interaktionen är 

verkligt oviss, när interaktionen går bortom institutionaliserade roller. Seligman 

betonar hur olika sådana rollförväntningar till exempel är knutna till arbetslivet. 

Vad vi gör och förväntar oss av andra i arbetet är knutet till föreställningar om vad 

arbete är och ska vara. Sådana förväntningar knyts till olika roller. Av våra 

arbetskamrater förväntar vi oss ett visst beteende medan vi förmodligen förväntar 

oss ett annat beteende av exempelvis en verkställande direktör eller en 

styrelseordförande. I ett annat sammanhang än i arbetet har vi andra förväntningar 

på samma individers beteende (Seligman, 1997).   

 

Det följer av Seligmans resonemang att behovet av tillit uppstår först när vi 

befinner oss i sammanhang som inte omfattas av våra kunskaper om hur samhället 

fungerar. I det fall vi helt och hållet känner till de normer och värderingar som 

gäller i ett givet sammanhang, i det fall vi är helt familjära med sammanhanget, så 

finns det inte något behov av tillit. Ju längre bort vi rör oss från det välbekanta, 

desto större risk tar vi i interaktion därför att vi inte är familjära med de spelregler 

som gäller i det aktuella sammanhanget. En sådan risk står givetvis i relation till 

                                                           
16

 Talcott Parsons (1952) är kanske en av dem som allra mest förknippas med tal om roller 

och rollförväntningar i en sociologisk tradition. Seligmans syn på institutionaliserade roller 

tar dock sin utgångspunkt i Turner (1962, 1978) och kan beskrivas som gemensamt 

utformade och ömsesidigt upprätthållna förväntningar på beteende, knutna till olika sociala 

positioner. Kortfattat kan det sägas att den huvudsakliga skillnaden mellan Parsons och 

Turner ligger i synen på individens handlingsutrymme där Turner till skillnad mot Parsons i 

stor utsträckning ser individens möjliga handlande som resultatet av interaktionen med 

andra sociala aktörer. Se Seligman (1997, 22-30) för en utförligare diskussion om detta.  
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våra medmänniskors frihet att agera på ett sådant sätt som inte är förenligt med 

gängse normer. Sztompka (1999) och Luhmann (1988) har poängterat att även om 

tillit blir relevant först när interaktion går bortom det familjära så kan sådan 

osäkerhet hanteras genom att vi utnyttjar kunskaper om sådant som är välbekant 

för att i någon mån kunna avgöra om det är möjligt att lita på en motpart eller inte. 

Det familjära bidrar med ledtrådar om vad som är att förvänta, vilket främjar tillit.  

 

Antag en kontext med givna institutionaliserade rollförväntningar där de sociala 

aktörerna X och Y är situerade. X är välbekant med den aktuella kontexten, medan 

Y befinner sig i en position som gör att hen inte har någon möjlighet att bli familjär 

med de normer som råder i den givna kontexten. I det fall förändringar sker och 

nya sociala roller introduceras i det aktuella sammanhanget så skulle X ha bättre 

förutsättningar än Y att reducera osäkerheten då den familjära kontexten ger 

ledtrådar om utgången av situationen17.  

 

Enligt somlig tillitsteori blir tillit en fråga om ett aktivt val i sådana osäkra 

situationer (Coleman, 1988). Även om det nog inte kan uteslutas att somliga 

individer under vissa omständigheter kan uppfatta tillit på det sättet så kan det 

argumenteras för att tillit är en mera komplex social process än så. Som 

poängterats av Rothstein (2005) och Sztompka (1999) så är den formella 

regulatoriska kontexten av avgörande betydelse för att göra tillit möjlig. I de båda 

hypotetiska situationerna med aktörerna X och Y skulle tillit vara svårt att upprätta 

i det fall det inte fanns någon fastställd ordning för hur dylika situationer ska 

hanteras. Tillit skulle däremot främjas väsentligt i båda fallen om det fanns 

fastställda regler för vilken sorts agerande som är acceptabelt. Det vill säga att om 

rollförväntningarna är så väletablerade att de institutionaliserats i formella regler 

som sanktionerar en avvikelse så blir risktagandet mindre. X och Y kan möta det 

okända med tillit eftersom de inte tar några särskilt stora risker.  

 

I exemplet där de sociala aktörerna X och Y interagerar i en kontext som är föremål 

för formell reglering, men som ändå går bortom deras välbekanta och familjära 

interaktionssfär, så krävs det att de litar på sin egen förmåga att hantera den 

okända situationen för att de ska ha någon större nytta av de ledtrådar som finns 

att hämta från de kontexter som är familjära för dem. Tilliten till det egna jagets 

förmåga att klara av externa påfrestningar, vilket kan beskrivas i termer av 

självtillit (Luhmann, 1979, Misztal, 1996), fyller en komplexitetsreducerande 

funktion i det att möjliga utgångar av en situation binds upp på en intern 

                                                           
17

 Det behöver inte nödvändigtvis betyda att X inte kommer att bli besviken och känna sig 

lurad. Det kan ju vara så att ledtrådarna från den aktuella kontexten inte passar särskilt väl 

för att förutse utgången av situationen.  
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förvissning om den egna förmågan att hantera situationen. Luhmann uttrycker 

denna idé som: ”The inner assurance which comes from being equal to the 

demands of self-presentation in all situations, and of always knowing a practicable 

way out even from bungled situations, is one of those inner resources which serve 

as a foundation for readiness to trust”  (Luhmann, 1979, 82). Denna tanke har i sin 

tur hämtats från Goffman (1959) och hans beskrivning av social interaktion som en 

livets teater.  Social interaktion är till sin natur alltid karaktäriserad av att ställas 

inför någonting okänt då utgången av interaktionen är avhängig andra människor 

vars intentioner vi aldrig till fullo kan känna på förhand. Presentationen av en roll 

för andra innebär med andra ord ett risktagande i det att den roll som presenteras 

för andra kan tolkas på ett sätt som inte är förenligt med de ursprungliga 

intentionerna. Att fullt ut våga interagera med andra kräver således ett visst mått 

av självtillit. Även om vi inte tror på rollen vi spelar krävs det att vi litar på vår 

förmåga att spela den.  Därmed kan det sägas att vår självtillit, vår tillit till de roller 

vi spelar, står i förbindelse med vår tillit till andra människor med vilka vi är 

inbegripna i ett socialt samspel.  Vår självtillit och interaktionen med andra 

människor kan med andra ord betraktas som en dialektisk process, där utkomsten 

blir tilliten till andra människor. Självtillit kan därmed betraktas som en personlig 

resurs. Med en liten tilltro till det egna jaget blir det svårare att lita på andra 

eftersom den upplevda sårbarheten är större.  

 

Relationen mellan tillit och sårbarhet kan uttryckas i termer av kontroll i relation 

till andra parter. Med liten grad av kontroll blir vi mera sårbara liksom vi blir 

mindre sårbara med en hög grad av kontroll (Möllering, 2005). Sztompka (1999) 

beskriver en liknande idé som att olika former av kollektiva och individuella 

resurser är av relevans i en analys av tillit. Sztompka (1999) beskriver hur 

människor med en god tillgång till resurser blir mindre sårbara eftersom de har 

råd att ta större risker i interaktion med andra parter. I det fall Sztompkas och 

Möllerings teorier kombineras följer det att vår sårbarhet inför andra parter kan 

reduceras med resurser som gör oss mindre sårbara och att tillit kan analyseras i 

termer av resurser och kontroll.  

 

En ökad upplevelse av kontroll implicerar minskad sårbarhet och alltså lägre grad 

av uppfattad risk. Då tillit har beskrivits som ett fenomen av relevans för att 

hantera risk kan det tyckas motsägelsefullt att hävda att ökad kontroll är gynnsamt 

för tillit. Relationen mellan tillit och kontroll är inte okomplicerad. För en person 

som är i stånd att sälja en fastighet är det exempelvis brukligt att på förhand 

komma överens med en fastighetsmäklare om ett arvode i ett avtal. Genom en 

sådan institutionaliserad form av misstro (Zucker, 1986, Papakostas, 2012) ges både 

säljare och mäklare en kontrollmekanism som gör det möjligt för dem att lita på 
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varandra. Säljaren behöver inte vara orolig för vad det slutliga priset ska bli och 

mäklaren kan lita på att få ett rättmätigt arvode. En sådan kontrollmekanism är 

även helt förenlig med kulturella beteendenormer (Zucker, 1986) och ett exempel 

på vad Möllering (2005) beskriver som att tillit och kontroll båda förutsätter 

varandra, att de utgör en dualitet. Inom äktenskapet är det på liknande sätt vanligt 

förekommande med äktenskapsförord. Vad som däremot torde vara mindre 

vanligt förekommande är ett kontrakt där den exakta innebörden i att älska någon 

specificeras. Ett sådant kontrakt skulle signalera misstro, bryta mot etablerade 

rollförväntningar och därför sannolikt vara missgynnsamt för utvecklingen av en 

tillitsrelation mellan det äkta paret (Sztompka, 1999, Zucker, 1986).  

 

Den familjaritet med normer och värderingar i en social kontext som beskrevs 

tidigare skulle med Sztompkas (1999) terminologi kunna beskrivas som en god 

tillgång till det sociala systemets kollektiva resurser. En sådan familjaritet utgör en 

resurs som ger kontroll och som därför gynnar tillit. På ett liknande sätt beskriver 

Sztompka (1999) hur individuella resurser är av relevans i en analys av tillit. I 

exemplet med fastighetsaffären kan till exempel en människa med god tillgång till 

ekonomiska resurser kosta på sig att lita på en säljare som erbjuder ett lägre pris 

för en fastighet i utbyte mot en friskrivningsklausul mot eventuella fel och brister. 

En resurssvag människa har inte råd att riskera eventuellt omfattande 

renoveringar. Misstron om att säljaren känner till dolda fel som denne försöker 

undslippa ansvar för genom sitt erbjudande kan hanteras genom att välja ett högre 

pris, utan friskrivningsklausul.  

 

En sista detalj krävs för att detta resonemang ska gå ihop. Tillit har beskrivits som 

ett fenomen som reducerar komplexitet i situationer när vi är sårbara och möter 

risker i glappet mellan institutionaliserade sociala roller. Det sades även att 

ledtrådar från det familjära kan gynna tillit i mötet med det okända eftersom det 

gör det möjligt att uppskatta den sannolika utgången av vår interaktion och att 

detta förutsätter att individer är fria att avvika från etablerade normer. Det 

implicerar att tillit på något sätt står i relation till antalet sociala roller. Låt oss anta 

att det bara finns en möjlig social position att inta. I ett sådant samhälle finns det 

inte någon risk i interaktioner med andra (alla skulle ju veta vad det var de mötte) 

och därför inte något behov av tillit. Med en differentiering av ett samhälles sociala 

positioner ökar däremot risken i interaktion. Delvis därför att det blir möjligt för 

individer att avvika från varandra, och delvis därför att det familjära 

sammanhanget splittras. I sin studie av arbetsdelning och social sammanhållning 

visade Durkheim hur båda dessa faktorer samvarierar.   För att förstå fenomenet 

tillit så behöver vi alltså också förstå hur rolldifferentiering står i relation till 

familjaritet med kollektivt delade normer.  
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4.2 Arbetsdelning och familjaritet 

Durkheims teori om arbetsdelning och solidaritet fokuserar huvudsakligen på 

människors familjaritet med normer och värderingar i samhället samt hur graden 

av moralisk integrering påverkar deras möjligheter att agera i strid med gängse 

normer. Poängen är att dessa faktorer står i relation till graden av, och typen av, 

arbetsdelning. Med en låg grad av arbetsdelning, i vad Durkheim refererade till 

som mekaniska samhällen, delar människor erfarenheter och värderingar med 

varandra i stor utsträckning. I extremfallet, i det fall alla människor delar exakt 

samma sociala roller och funktioner, finns enbart kollektiv. Med en enda kollektiv 

identitet blir det inte möjligt med individuella variationer. En individuell avvikelse 

från kollektivet blir därför ett angrepp på kollektivet självt. Sammanhållningen i 

mekaniska samhällen blir därmed baserad på delade erfarenheter och 

föreställningar, det vill säga individers integrering i vad Durkheim beskrev som ett 

kollektivt medvetande. En sådan teori kan uttryckas i termer av en tvingande 

sammanhållning baserad på familjaritet med delade normer och värderingar 

(Seligman, 1997, Misztal, 1996). Med en tilltagande differentiering av samhällets 

funktioner, en ökad rolldifferentiering, blir innehavare av respektive roll i ökad 

utsträckning beroende av varandra för sin överlevnad. En ökad arbetsdelning 

implicerar att vi i större utsträckning blir utlämnade till individuella transaktioner 

eftersom de behov vi har endast kan tillfredsställas i utbyte med någon annan part. 

Durkheim menar dock att helt fria utbyten inte existerar eftersom människor alltid 

agerar i en given social och legal kontext. Människors normer och värderingar om 

vad som är en giltig transaktion, eller hur transaktioner kan genomföras, påverkar 

de parter som ingår utbyte med varandra. Möjligheterna att agera bortom 

samhällets normer är begränsade. Somliga normer har institutionaliserats i formell 

reglering, som t.ex. lagar och kollektivavtal. Andra normer är informella, men 

utövar ändå ett inflytande över människor som gör det svårt att agera bortom dem. 

En ökad arbetsdelning leder dock till att familjära kontexter differentieras. En 

tvingande sammanhållning baserad på tillhörighet till kollektivet blir därmed svår 

att upprätthålla. Arbetsdelning ger därför en ökad möjlighet för människor att 

agera bortom andra människors förväntningar på dem. Frågan om social 

sammanhållning i ett samhälle karaktäriserat av rolldifferentiering, vad Durkheim 

refererade till som organiska samhällen, blir därför relevant. Durkheims poäng är 

att sammanhållning i differentierade samhällen är möjlig genom att normer och 

värderingar uppstår i interaktion mellan människor och att de över tid 

institutionaliseras i formell reglering som korresponderar med samhällets behov. 

Det vill säga den form av spontan reglering som beskrivs som organisk solidaritet.  
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En central del i Durkheims teori är idén om hur det kollektiva medvetandet 

försvagas med en ökad arbetsdelning och hur individen därmed intar en allt mera 

central position. Enligt Durkheim är en sådan utveckling en transformation av den 

solidaritet som håller samman samhället, det vill säga övergången från mekanisk 

till organisk solidaritet. Seligman (1997) har påpekat att den upphöjda position 

som individen intar i Durkheims beskrivning av det organiska samhället i sig självt 

är en form av familjaritet, det vill säga familjaritet baserad på respekt för 

individens egenvärde (som tar sig uttryck i restitutiv lag). Med en sådan tolkning 

kommer Durkheims teori att handla om transformerad familjaritet som bas för 

solidaritet i samhället snarare än om transformation av solidaritet i sig självt. Även 

om kollektiva föreställningar utövar mindre tvång över individer i organiska 

samhällen så kan vi med Seligmans (1997) tolkning av Durkheims teori om 

arbetsdelning även förstå solidaritet som avhängigt individers integrering i 

familjära kontexter. Även om basen för solidaritet har transformerats (och ytterst 

alltså har sin grund i synen på individens position i samhället) så främjas 

sammanhållning mellan människor i ett givet sammanhang av familjaritet med 

dominerande normer och värderingar i de aktuella sammanhang som individen 

ingår i (Luhmann, 1988).  

 

Den sammanhållningsproblematik som uppstår i takt med en tilltagande 

arbetsdelning föranleds inte enbart av att vi har en större möjlighet att avvika från 

det som är förväntat. Eftersom formell reglering kan betraktas som en 

institutionaliserad form av ett givet samhälles normer krävs det att formell 

reglering, oavsett grad av arbetsdelning, korresponderar med samhällets normer 

och värderingar. Poängen är att förutsättningarna för formell reglering att 

utvecklas i harmoni med sådana normer utmanas med en ökad arbetsdelning. Om 

arbetsdelningen går så långt att människor inte längre kan stå i kontakt med 

varandra i tillräcklig utsträckning för att uppfatta normer och värderingar kommer 

inte heller den formella regleringen att kunna utvecklas i samklang med dem. 

Detta beskrevs inledningsvis som anomisk arbetsdelning. Därtill beskriver 

Durkheim hur det, i det fall somliga människor har tillgång till resurser som gör att 

de kan påverka kontraktsvillkoren till sin egen fördel utan att de korresponderar 

med den andra partens vilja, uppstår maktasymmetri i samhället. Ett samhälle som 

förutsätter att spontan solidaritet uppstår i transaktioner mellan människor kan 

inte hålla samman i det fall somliga kommer att vara tvungna att ingå i 

transaktioner på villkor som de själva inte uppfattar som rättvisa. Det var detta 

som beskrevs som den tvingade arbetsdelningen i inledningen. Tvingad 

arbetsdelning kommer att så in konflikt i relationerna mellan de parter som är 

involverade i utbyte med varandra. Det kommer att vara en konflikt på ojämna 
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villkor och det är inte en rättvis konflikt18. Durkheims teori rör sig dock primärt på 

samhällsnivå. På en organisatorisk nivå analyserar Williamson (1975) en liknande 

problematik i en teori om transaktionskostnader.   

 

Williamsons (1975) teori bygger på ett antagande om att människor kan förväntas 

agera opportunistiskt. I kombination med vår begränsade förmåga att fullt ut ta 

del av och förstå relevant information (Williamsons definition av bounded 

rationality) antas det skapa ett behov av att kontrollera transaktioner. På en öppen 

marknad måste det ske genom att upprätta formella kontrakt. Sådana kontrakt är 

kostsamma, det vill säga ger höga transaktionskostnader. Anskaffandet av all 

nödvändig information är kostsamt, liksom kontrollmekanismer för att försäkra 

kontraktens efterlevnad är kostsamma att upprätthålla. Därför menar Williamson 

(1975, 1979) att det kan vara mera lönsamt att integrera verksamhet vertikalt i 

organisationer trots de kostnader som det kan innebära. Genom ospecificerade 

anställningskontrakt begränsas människors frihet att agera opportunt i relation till 

organisationen som kontraktspart då de själva tillhör organisationen. Givetvis kan 

organisationsmedlemmar fortfarande agera i egenintresse. Genom den formella 

organisationstillhörigheten begränsas dock människors eget handlingsutrymme 

(Williamson, 1975, Ahrne, 1994). Behovet av att specificera villkor i kontrakt och att 

upprätta juridiska kontrollmekanismer minskar med vertikal integrering.  

 

På sätt och vis kan det sägas att Williamson inverterar Durkheims grundläggande 

idé, om än kontentan i slutändan blir detsamma, utvecklad i en teori på 

organisationsnivå. En hög grad av differentiering antas utmana förutsättningarna 

för människors familjaritet med varandras sätt att tänka, tycka och agera. Intern 

organisering av arbete i organisationer däremot ger gynnsamma förutsättningar 

för människor att utveckla gemensamma informella spelregler.  

 

Det går även att se en parallell till, om än inte en perfekt korrelation med, 

Durkheims idé om den tvingade arbetsdelningen. En ojämlik tillgång till resurser - 

eller en oförmåga att ha full kännedom om motpartens resurser - är ett antagande i 

Williamsons teori. På samma gång görs det även ett antagande om att en sådan 

problematik måste hanteras. Williamson beskriver hur en ojämlik tillgång till 

resurser kan antas leda till att parten med störst tillgång till resurser utnyttjar sitt 

överläge för att i strategiskt självintresse tillskansa sig fördelar på bekostnad av 

den resurssvage parten. En sådan problematik är dock relaterad till antalet möjliga 

kontraktsalternativ. De som har få alternativa kontraktsparter att välja mellan blir 

mera sårbara för motpartens opportunism. I sådana situationer, vad Williamson 

                                                           
18

 Se Rawls (2003) för en grundligare analys av Durkheims konfliktteori, och för en analys 

av skillnaderna mellan Marx och Durkheims respektive konfliktteorier.  
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(1975) beskriver som small-numbers bargaining, äger den resursstarka parten stor 

frihet att utnyttja sitt övertag till att påverka kontraktsvillkoren till sin egen fördel. 

Den resurssvage parten med få, eller inte några, andra handlingsalternativ kan 

förvisso ha en önskan om, eller ett behov av, att samarbeta med den resursstarke 

parten. För att undvika en situation där en ojämlik tillgång till resurser ger ett 

orättvist utbyte för den resurssvagare parten krävs det att transaktionen regleras 

formellt genom kontrakt. Sådana kontrakt är i sig själva kostsamma för den 

resurssvaga parten som därmed skulle tjäna på att söka vertikal integrering som 

alternativ. I en situation där den resursstarke parten önskar att integreras i den 

resursstarka partens verksamhet, men inte äger inflytande att påverka 

transaktionen, blir resultatet en ofrivillig arbetsdelning. Det följer logiskt av 

Williamsons teori att den resurssvaga parten kommer att söka andra 

samarbetsparter när flera alternativ uppstår. I likhet med Durkheims teori följer 

det av Williamson att makten att reglera villkoren för en transaktion i strid med 

kontraktspartens vilja ger negativa konsekvenser för relationen mellan parterna. 

Valet att avstå från att ingå kontrakt med en sådan part blir ytterst ett tecken på 

misstro gentemot motparten.   

 

Organisk solidaritet som den spontana solidaritet sprungen ur utbytet mellan fria 

individer som Durkheim beskriver det förutsätter att alla människor är jämlikar. I 

annat fall kommer det alltid att finnas obalanser som stör utbytet och skapar 

grogrund för misstro. Till skillnad från Durkhiem så utvecklar inte Williamson 

någon samhällskritik i sin teori. Williamsons lösning är istället att kapitulera inför 

de imbalanser som omöjliggör ett fritt utbyte och skapa en regulativ 

sammanhållning genom vertikal integrering, det vill säga upprättandet av mindre 

gemenskaper där sådan information som på den öppna marknaden skulle behöva 

regleras i kostsamma kontrakt istället kan delas av människor som förutsätts tro på 

- och arbeta mot - samma mål. Vertikal integrering så som det beskrivs av 

Williamson är alltså en strategi för att skapa sammanhållning inom ramarna för ett 

ojämlikt system. En sådan ansats kan naturligtvis beskyllas för att legitimera 

maktasymmetrier i samhället (Perrow, 1986). Durkheim menade istället att 

differentierade sociala system kräver en upplösning av ojämlikheter för att fullt ut 

kunna realisera organisk solidaritet. En ojämlik resursfördelning hindrar ett fritt 

utbyte mellan människor. Kontrakt i ett ojämlikt system kommer inte att vara 

möjliga utan att någon part har skäl att misstänka att den andra dragit fördel av 

utbytet på något sätt, vilket inte skulle vara detsamma som realiserandet av ett helt 

ömsesidigt beroende. Till skillnad från Williamson så tror alltså Durkheim att ett 

fritt utbyte är möjligt, men att det aldrig kommer att kunna realiseras så länge som 
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det finns ojämlikheter i samhället.19 Därtill bygger teorin på synnerligen starka 

antaganden om mänskligt beteende, eller människors natur, som tar liten hänsyn 

till social kontext.20  

                                                           
19

 Samtidigt förutsätter, som Seligman (1997) påpekat, den organiska solidariteten att alla 

människor delar respekten för den suveräna individens rätt. Det innebär att erkännandet av 

den suveräna individen blir ett ultimat familjarietskriterium i organiska samhällen. Några 

andra kollektiva trossatser är heller inte möjliga att upprätthålla i ett differentierat samhälle. 

Individualiseringen är det differentierade samhällets stora svaghet, men, i det fall 

ojämlikheter utraderas så kommer idén om den suveräna individen, den enda kollektiva 

trossats som är möjlig, att utgöra basen för sammanhållning i samhället. I ett samhälle där 

produktionen av varor och tjänster är uppdelad på specialiserade funktioner måste idén om 

individen respekteras av alla. Utan några störande moment (ojämlika resurser) och en 

ohämmad social interaktion (avsaknad av anomisk arbetsdelning) kan den spontana 

solidaritet som Durkheim beskrev realiseras. Ett sådant samhälle kan nog  framstå som 

något av en utopi (det förutsätter exempelvis, som Durkheim utvecklar i detalj i 

Proffessional Ethics and Civic Morals, en upplösning av arvsrätten). I det fall Durkheims 

teori om organisk solidaritet accepteras som en idealtyp så blir dock teorin möjlig att 

använda för att utvärdera de idéer om tillit som regulativ mekanism i ett differentierat 

arbetsliv såsom den presenterats inom managementforskningen. Rawls (2003) 

argumenterar för att hela bok II i Division ska betraktas som en idealtyp för hur organisk 

solidaritet kan fungera, och att bok III ska förstås som ett argument för de förutsättningar 

som måste vara uppfyllda för att organisk solidaritet ska kunna fungera. Därmed 

vederlägger Rawls (2003) Pope och Johnsons (1983) kritik mot Durkhiems teori om 

organisk solidaritet. Rawls uppfattning om att Pope och Johnsons (1983) kritik bygger på 

”a tremendous misinterpretation” (2003:304) av Division delas av författaren till denna 

avhandling. Poängen med teorin om den organiska solidaritet som Durkheim beskriver i 

bok II är att organisk solidaritet förutsätter den rättvisa som beskrivs i bok III. I den mån 

Pope och Johnson (1983) tar hänsyn till bok III tycks de snarare tolka det som att rättvisa 

kan bli möjlig i ett organiskt samhälle. 
20

 Ghoshal och Moran (1996) har i en inflytelserik artikel riktat skarp kritik mot 

Williamsons antagande om opportunism. Ghoshal och Morans (1996) kritik innehåller flera 

träffsäkra poänger. Williamsons teori bygger onekligen på starka antaganden om mänskligt 

beteende, eller människors natur, som inte tar någon hänsyn till social kontext. Till 

Williamsons försvar skulle det kunna anföras att sådana aspekter adresseras i en kortare 

passage där det beskrivs hur ett samhälles ”atmosfär” kan påverka transaktioner 

(Williamson, 1975). Liknande tankegångar impliceras i utvecklingar av teorin (Williamson, 

1979) där bland annat Macneils (1973) teori om relationella kontrakt används för att 

beskriva hur samhälleliga normer påverkar transaktioner mellan människor och 

organisationer. I denna avhandling delas dock Ghoshal och Morans (1996) ståndpunkter om 

att detta är passager som kan tjäna på att utvecklas ytterligare. Det behövs ytterligare 

teoretisk utveckling av hur, och under vilka omständigheter, som människors opportunism 

varierar i relation till en kontraktspart. Ghoshal och Moran (1996) väljer dock att bygga sin 

kritik av transaktionskostnadsteori på Williamsons idé om att hierarkisk kontroll i vertikalt 

integrerade organisationer möjliggör kontroll över människors opportunism. Även om 

också det är en del av Williamsons teori som sannolikt skulle tjäna på att utvecklas 

ytterligare så blir kritiken märklig då den inte tar hänsyn till Williamsons beskrivning av 

hur människors intressen blir orienterade mot samma mål genom att de kommer att tillhöra 
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I det fall sådana problem sätts inom parentes så erbjuder teorin emellertid en 

intressant möjlighet att nå en djupare förståelse för personalinhyrning som 

fenomen och de problem som eventuellt är behäftade med personalinhyrning som 

form av arbetsorganisering. I likhet med Durkheim beskriver Williamson (1975) 

hur typen av arbetsdelning, vertikal integrering eller inköp på en fri marknad, är 

av betydelse för människors förutsättningar att kommunicera och reglera social 

interaktion. Positionen i arbetets organisering ger individer olika förutsättningar 

att kommunicera och ta del av information, normer och värderingar. Därmed ges 

även olika förutsättningar att utveckla tillit till andra parter. Vertikal integrering 

ger resurser i form av delade normer och tillgång till information mellan 

organisationsmedlemmar. I det fall arbetet organiseras genom inköp på en fri 

marknad krävs det att tillgången till den information och de resurser som behövs 

för att organisationsmedlemmar och utomorganisatoriska parter ska kunna 

interagera med - och lita på - varandra istället regleras i formella kontrakt. Mot 

bakgrund av den avsaknad av den avsaknad av direkt reglerad 

organisationstillhörighet som inledningsvis illustrerades i figur 2 blir det språng 

som managementlitteraturen gör från individnivå till samhällsnivå och den 

koordinerings- och tillitsproblematik som en ökad arbetsdelning för med sig möjlig 

att förstå på organisationsnivå med Williamsons (1975) teori.  

 

4.2.1 Tillgången till resurser står i relation till arbetsdelning  

Sztompka (1999) har betonat hur resurser som ges inom anställningsrelationen är 

av betydelse för tillit. Mera specifikt har det ovan beskrivits hur arbetsdelning 

påverkar förutsättningarna för familjaritet med de normer som präglar en 

organisatorisk kontext. För inhyrd personal innebär det att deras position i 

arbetsdelningen utmanar deras förutsättningar ta del av de normer som präglar en 

kundorganisation (McKnight & Kummings, 1998). Kravet på social kontroll i 

kundorganisationer står alltså i relation till ett behov av tillgång till resurser som 

främjar tillit. Tillit är emellertid inte enbart avhängigt tillgång till kollektiva 

resurser. Som beskrivits är även tillgång till andra typer av resurser, som möjliggör 

risktagande i interaktion, också av betydelse för tillit.  

                                                                                                                                                    
samma organisation, och därmed även i någon mån delar liknande normer och värderingar. 

Detta är förvisso en idé som inte heller ägnas någon mera omfattande uppmärksamhet inom 

transaktionskostnadslitteraturen. Tanken att människor som tillhör organisationer kommer 

att identifiera sig med dem och deras mål och att människors egna handlingsutrymme i 

någon mån blir begränsat av deras organisationstillhörighet är dock väletablerad inom 

organisationsforskning i stort (se t.ex. Ahrne, 1994. Angående att göra organisationens mål 

till sina egna inom ramen för en standardanställning se även Burawoy, 1979).  
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Med utgångspunkt i Sennett (1998) beskrevs det inledningsvis hur en 

standardanställning ger människor kontinuitet och en möjlighet att sätta in sin 

tillvaro i ett sammanhang och att se sitt förflutna som ståendes i relation till en 

framtid. I ett sådant sammanhang bidrar arbetet till att upprätthålla personlig 

kontroll. Genom personalinhyrning flyttas ansvaret för karriärutveckling och 

position på arbetsmarknaden över till individen samtidigt som förutsättningarna 

för att ta det ansvaret påverkas av villkoren i de kundorganisationer där de 

arbetar. Den inhyrda personalens relation till kundorganisationer är dock inte 

föremål för någon formell reglering. Där tillgången till de resurser som krävs för 

att upprätthålla personlig kontroll är något som regleras genom 

anställningskontraktet och organisationstillhörigheten för standardanställda 

saknas en motsvarande reglering för inhyrd personal. Därmed står kravet på 

personlig kontroll i relation till arbetsdelning. Kontroll över det egna jaget, och en 

tilltro till den egna förmågan att hantera externa utmaningar har beskrivits som en 

personlig resurs som är en förutsättning för att utveckla tillit till andra parter 

(Luhmann, 1979).  

 

I kapitel tre beskrevs det hur uppdaterade och aktuella kompetenser som ger 

anställningsbarhet är en fundamental resurs för möjligheter att förflytta sig på 

arbetsmarknaden och hur aktuella kompetenser kan sägas vara av särskild 

betydelse i arbetet som inhyrd då arbetet är strukturerat som en serie av 

förflyttningar mellan olika positioner på arbetsmarknaden. För inhyrd personal 

innebär det att de är beroende av de villkor som erbjuds i kundorganisationer för 

att kunna upprätthålla sin anställningsbarhet. Med Misztal (2011) kan det 

uttryckas som att den inhyrda personalen är sårbara i relation till 

kundorganisationer då kundorganisationerna har inflytande över den inhyrda 

personalens tillgång till den resurs som de är beroende av. Kravet på 

anställningsbarhet genom aktuella kompetenser är starkt sammanvävt med kravet 

på personlig kontroll. Empirisk forskning har visat hur anställningsbarhet 

predicerar upplevelser av personlig kontroll (Berntsson, 2008). De kompetenser 

som ger anställningsbarhet blir därför en personlig resurs som kan antas vara 

relaterad till förutsättningarna att utveckla tillit till kundorganisationer.  

 

De krav som inhyrd personal möter i sitt arbete förutsätter tillgång till sådana 

resurser. Sådana resurser kan i en standardanställning erhållas genom den 

organisationstillhörighet som ges genom anställningskontraktet. I arbetet som 

inhyrd personal saknas det formella kontrakt med den arbetsuppgiftsgivande 

organisationen som säkerställer tillgången till sådana resurser. I det fall tillit är en 

fråga om tillgång till resurser är det därför sannolikt att den inhyrda personalens 
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förutsättningar att utveckla tillit till kundorganisationen och till arbetskollegor i 

kundorganisationer är annorlunda relativt den direktanställda 

standardpersonalen. Avsaknaden av kontrakt lämnar även öppet för den inhyrda 

personalen att formulera egna informella, eller psykologiska, kontrakt.  

 

4.3 Organisationstillit 

Tillit rymmer ett antagande om en motparts välvilja (eller i vart fall avsaknad om 

misstro om motsatsen). Tillit har därför uppmärksammats som en värdefull resurs 

i arbetslivet eftersom det är lättare för människor att samarbeta om de litar på 

varandra. Att dela med sig av kunskap och idéer till en kollega kräver exempelvis 

tillit (Abrams, Cross, Lesser & Levin, 2003, Chow & Chan, 2008). Litteraturen inom 

området organisationstillit är omfattande och varierad. Långt ifrån alla studier har 

ett fokus på gränslöst arbete eller arbetsmarknadsflexibilitet. Idén om tillit i 

organisatoriska sammanhang har dock uppmärksammats i sådana sammanhang 

då tillit antas lösa det koordineringsproblem som uppstår i ett 

personalinhyrningssammanhang (Bijlsma-Frankema & Costa, 2005, Vlaar, Van, 

den Bosch & Volberda, 2007). För inhyrd personal blir tillit avgörande eftersom de 

inte delar den gemensamma historia och sammanhang som kundorganisationens 

direktanställda personal får genom tillhörigheten till samma organisation 

(McKnight, Cummings & Chervany, 1998, Meyerson, Weick & Kramer, 1996, 

Rousseau, 1997). Tillit har alltså beskrivits som en resurs som kan nyttjas för att ge 

arbetsuppgiftsgivande organisationer kontroll över personal (Vlaar, Van den Bosch 

& Volberda, 2007).  

 

Tillit är ett fenomen av relevans i interaktion med människor som kan leva upp till, 

eller avvika från, våra förväntningar (Sztompka, 1999). Det kan därför tyckas 

märkligt att tala om tillit till organisationer. I interaktion med komplexa och 

abstrakta system riktas vår tillit inte till en enskild individ som representant för 

systemet utan till systemet i sin helhet. Giddens (1990) beskriver till exempel hur 

vårt samhälle kräver tillit till abstrakta expertsystem. Det framstår exempelvis som 

märkligt att säga att vi litar på kalksten. Kalksten i sig självt äger inte någon 

förmåga att agera. Däremot är det möjligt att hysa tillit till att det system av 

människor som mal kalksten och blandar det med andra ingredienser för att i 

slutändan tillverka en bro fungerar. Genom att köra på bron manifesteras inte 

enbart tillit till det komplex av regler och förordningar (i sin tur författade av 

människor) som reglerar brobyggnationer. Färden över bron blir även en 

manifestation av tillit till de organisationer som har utfört själva byggnadsarbetet. 

Sztompka (1999) uttrycker detta som att tillit är en resurs som reducerar 

komplexitet i interaktion med system som är skapade av människor.  

Organisationstillit har studerats som tillit mellan företrädare för olika 
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organisationer (Bachmann, 2001, Vlaar, Van den Bosch & Volberda, 2007), 

arbetstagares tillit till arbetsgivande organisation (Gilbert & Tang, 1998), 

arbetstagares tillit till överordnade (Shamir & Lapidot, 2003) och arbetstagares tillit 

till varandra i arbete i en och samma organisation (Kim, Cooper, Dirks & Ferrin, 

2013). Då tillit är ett fenomen som rymmer en förväntan om att en motpart 

kommer att agera på ett sätt som är förenligt med rollförväntningar och 

samhälleliga normer utgör tillit till organisationer även en central del av teorin om 

det psykologiska kontraktet (Atkinson, 2007, Robinson, 1996, Rousseau, 1989). 

 

 

4.4 Rousseaus teori om psykologiska kontrakt 

Teorin om psykologiska kontrakt handlar om vilken uppfattning en anställd har 

om vad som ryms i anställningsrelationen, utöver de villkor som formellt eller 

explicit har slagits fast. Ursprungligen syftade metaforen ’psykologiskt kontrakt’ 

på en underförstådd överenskommelse mellan arbetslag och förman rörande visa 

aspekter av gruppens prestation ställt i relation till den nivå av autonomi 

arbetslaget tilläts (Argyris, 1960). Sedan dess har teorin utvecklats mot att i högre 

grad gälla samspelet mellan en enskild anställd och dennes arbetsgivare 

(Levenson, 1962, Schein, 1965, 1980) och senare även hur dessa mer eller mindre 

lever upp till varandras outtalade förväntningar på vad anställningsrelationen ska 

rymma (Kotter, 1973). Från slutet av 1980-talet har en annan definition av det 

psykologiska kontraktet dominerat forskningen. Kontraktet definieras nu av 

Rousseu som:”An individual´s beliefs regarding the terms and conditions of a 

reciprocal exchange agreement between that focal person and another party” 

(Rousseau, 1989, 123). Enligt denna definition består alltså det psykologiska 

kontraktet av den enskilda individens övertygelser om vad anställningsrelationen 

rymmer, vad individen har åtagit sig att utföra i utbyte mot vad denne uppfattar 

sig ha blivit lovad i utbyte. Därmed inte bara förväntar sig den anställde att denne 

skall få vad som lovats (Robinson & Rousseau, 1994), den anställde tror att denne 

kommer att bli behandlad i enlighet med vad som ryms i kontraktet (Rousseau, 

1995). Kontraktet vilar alltså på ”ett fundament av tillit” (Nilsson, 2006:13) där 

arbetstagaren litar på att arbetsgivaren agerar på ett sätt som inte leder till skada, 

även om denne skulle kunna göra det (Rousseau, 1995, Peterson, 2007). Ett brott 

mot villkoren i kontraktet kan därför förväntas resultera i minskad tillit till den 

arbetsgivande organisationen. Samtidigt beskriver Rousseau (2001) hur kontraktet 

kan revideras över tid med erfarenheter i en organisatorisk kontext med bibehållen 

tillit.  

 

Med Rousseaus (1989, 1995) definition av det psykologiska kontraktet, och det sätt 

som det tillämpats i forskning, blir kontraktet ett isolerat individuellt fenomen på 
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samma gång som det också antas ge uttryck för en implicit överenskommelse 

mellan anställd och chef. Teorin har på grund av denna formulering kritiserats för 

att var otydlig (se t.ex. Guest, 1998, Marks, 2001). Uppfattningen om vem eller vad 

som är arbetsgivare kan nämligen variera från anställd till anställd på en och 

samma arbetsplats (Marks, 2001, Purvis & Cropley, 2003) och trots det ger 

anställda på samma arbetsplats uttryck för ett likartat psykologiskt kontrakt i 

empirisk forskning (Richard, McMillan-Capehart, Bhuian & Taylor, 2009). Det blir 

därför motsägelsefullt att säga att kontraktet är ett isolerat individuellt fenomen. 

Rousseau (Rousseau, 2001, Rousseau & Schalk, 2000) betonar dock hur innehållet i 

psykologiska kontrakt formas av det samhälleliga sammanhang där 

anställningsrelationen äger rum. Det psykologiska kontraktet ska betraktas som, 

samhälleligt formade, individuella uppfattningar om utbytet i 

anställningsrelationen (Rousseau, 2001, Rousseau & Schalk, 2000). På ett likande 

sätt har Zetterberg (1984) beskrivit hur ”kontraktet utformas med särprägel i olika 

värderingsklimat” (Zetterberg, 1984, 158) och Sels, Janssens, Van den Brande och 

Overlaet (2000) uttrycker det som att det psykologiska kontraktet är ett uttryck för 

den historiska, sociala och legala kontext som en arbetsmarknad är belägen inom. 

 

En sådan koppling blir än mera tydlig med Macneils (Macneil, 1973, Macneil, 1985) 

teori om relationella kontrakt som är Rousseaus (1989) utgångspunkt i den artikel 

där teorin om det psykologiska kontraktet först formulerades. Macneils 

huvudpoäng är att varje form av transaktion mellan två eller flera parter är 

inbäddad i en komplex väv av samhälleliga normer, som påverkar de parter som 

är involverade i ett utbyte. Macneil skiljer på två huvudsakliga typer av kontrakt. 

Rent transaktionella kontrakt, vad Macneil (1974) även refererar till som diskreta 

transaktioner, kännetecknas bland annat av att de är av en övergående, kortsiktig, 

karaktär, omfattar väl avgränsade och specificerade villkor och att de endast 

kräver en låg grad av personlig interaktion. Diskreta transaktioner är alltså 

transaktioner av engångskaraktär som inte förutsätter något långsiktigt, eller något 

framtida, personligt engagemang. En relationell transaktion däremot är i princip 

motsatsen till en diskret transaktion där utbytet är ospecificerat men där problem 

kan lösas efterhand de uppstår genom samarbete mellan de parter som ingår i 

uppgörelsen (Macneil, 1974, 627). Ett äktenskap är ett utmärkt exempel på en 

relationell transaktion då det, i strikt juridisk bemärkelse, är ett kontrakt mellan två 

parter där villkoren i tämligen liten utsträckning specificerats. Trots det omgärdas 

den juridiska relationen av samhälleliga normer om vad parterna i ett äktenskap 

förväntas ge till, och få av, varandra. Sådana normer går långt bortom vad som i 

faktisk juridisk bemärkelse blivit bestämt (Scott & Scott, 1998). Ett annat exempel, 

av större relevans för denna avhandling, är anställningsrelationen (Bird, 2005). 

Betraktat från en personalinhyrande kundorganisations perspektiv blir däremot 
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transaktionen mellan dem själva och den inhyrda personalen en diskret 

transaktion (Rousseau, 1995). Williamson (1979) beskriver, med utgångspunkt i 

Macneils teori, hur utbyten av en relationell karaktär mest effektivt integreras 

vertikalt, medan transaktionella utbyten ger lägst transaktionskostnader på den 

öppna marknaden.   

 

Det förnyade intresset för det psykologiska kontraktet som begrepp kan sägas vara 

föranlett av sådana samhälleliga faktorer som i beskrivs i termer av socio-legala 

faktorer i den psykologiska kontraktslitteraturen, en transformation av villkoren 

på arbetsmarknaden till en ny och gränslös era (Arthur & Rousseau, 1996). Sådana 

nya tider antas behöva ett nytt psykologiskt kontrakt (Robinson & Rousseau, 1994, 

Shore & Tetrick, 1994, Herriot & Pemberton, 1997, Anderson & Schalk, 1998). Det 

”gamla arbetslivets” värderingar, som i detta sammanhang beskrivits som 

centrerade kring lojalitet och långsiktighet, antas vara obsoleta på den flexibla 

arbetsmarknaden där det finns ett behov av människor som vet att förstå att de är 

utbytbara. Det har även sagts att själva basen för kontraktet förändrats där 

“Market forces and abilities” har ersatt “tradition and fairness” (Shore & Tetrick, 

1994, 93). Talet om flexibilitet och anställningsbarhet kan alltså ses som stående i 

relation till den forskning om psykologiska kontrakt som varit mycket omfattande 

sedan början av 1990-talet (Pruijt & Dérogée, 2010). Detta illustreras väl av följande 

citat: “employability as opposed to employment security is now considered the 

new form of psychological contract between employers and employees” (Garavan, 

1999, 4).  

 

Med utgångspunkt i Macneil (1973, 1985) och Williamson (1979) menar Rousseau 

(1989, 1995) att ett psykologiskt kontrakt kan antas vara utpräglat transaktionellt, 

eller i avsaknad av egentligt relationellt innehåll, av den anledningen att kontraktet 

är tidsbestämt och upprättat mellan köpare och säljare på en ”spot-market”. Detta 

resonemang bygger dock på premissen att båda parter involverade i relationen vill 

att utbytet ska anta formen av en sådan diskret transaktion. Enbart det faktum att 

arbetsgivare väljer att organisera arbete enligt den triangulära principen behöver 

dock inte nödvändigtvis betyda att människor ser detta som önskvärt. Tidigare 

forskning har visat hur människor i allra högsta grad skapar mening i arbetet och 

navigerar efter normer om vad arbete ska vara snarare än att utgå från villkoren i 

ett formellt kontrakt (Bird, 2005).  I en västerländsk kontext har det visat sig hur de 

allra flesta människor uppfattar att arbete och anställning är ett utbyte som bör 

vara utformat enligt standardanställningens principer (Bidwell & Briscoe, 2009). 

Dessa principer åtnjuter till och med status som normaltillstånd i europeisk 

gemenskapslagstiftning (Europaparlamentet, 2008). Rousseau formulerar dock 

slutsatsen att eftersom kontrakten läggs på en fri marknad så borde människor ha 
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psykologiska kontrakt med väldigt få relationella inslag eftersom allt annat skulle 

vara mot teorin om hur en organisation når högst effektivitet. Rousseaus teori kan 

alltså kritiseras för att vara både underutvecklad och normativ. Trots det kan den 

bidra till en ökad förståelse för fenomenet personalinhyrning. 

 

Betraktat från ett sociologiskt perspektiv ligger det nära till hands att säga att de 

villkor som uppfattas, eller kommuniceras, i en organisatorisk kontext är ett 

uttryck för samhällets normer och värderingar. Som påpekats av Furåker (2012) 

bär teorin om det psykologiska kontraktet stora likheter med Durkheims 

(1893/1997) teori om hur kollektivt delade normer och värderingar påverkar 

interagerande parter och reglerar förväntningar knutna till innehavare av sociala 

roller. Durkheim (1894/1982) beskriver just hur kollektiva representationer blir en 

del av människors individuella sätt att tycka och tänka, och hur sådana 

representationer konstrueras och rekonstrueras i social interaktion (Durkheim, 

1894/1982,  1912/2008). Macneils teori (Macneil, 1973, 1987) sätter in ett sådant 

teoretiskt resonemang i ett sammanhang där kontrakt mellan arbetstagare och 

arbetsgivare är den explicita analysnivån.  Rousseaus (1989, 2001, Sels et al., 2000) 

teori isolerar det faktum att sådana individuellt manifesterade samhälleliga 

normer ger upphov till förväntningar på - och uppfattningar om - vad utbytet med 

en arbetsuppgiftsgivande organisation ska rymma. Därmed kan Rousseaus teori, 

trots de problem som beskrivits, bidra till en ökad förståelse för det glapp mellan 

formalitet och informalitet i utbytet mellan kundorganisation och inhyrd personal 

som illustrerades i figur 2. Där det saknas en formell reglering av den diskreta 

transaktion som den inhyrda personalen är involverade i uppstår ett tomrum som 

knappast kan fyllas av någonting annat än samhälleligt formade förväntningar på 

vad arbetet ska innehålla (Claes, 2005, Rousseau, 2001).   



58 

5. METOD 

Avhandlingens syfte är relaterat till en specifik grupp på arbetsmarknaden. 

Därmed krävs det metoder som gör det möjligt att beskriva karakteristika för 

denna grupp och inte enbart för enskilda individer. Detta implicerar ett krav på att 

fånga flera individers uppfattningar om sin arbetssituation eller andra attityder 

som kan sägas vara relaterade till arbetssituationen. Av den anledningen har en 

kvantitativ ansats valts för denna avhandling. I de båda delstudierna har olika 

datamaterial valts som utgångspunkt. En översikt över dessa redovisas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1.  Översikt över delstudier och inkluderade artiklar 

 
 

5.2 Datamaterial  

I de fyra delstudierna har tre olika datamaterial använts. Två av dem är 

egeninsamlade data och ett har hämtats från Folkhälsomyndighetens 

befolkningsundersökning om hälsa, ”Hälsa på lika villkor”.   
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5.2.1 Material 1 

Detta datamaterial samlades in21 under perioden maj-juni 2008 på tre företag som 

hyr in personal (kundföretag). Urvalet skedde i samarbete med 

bemanningsföretagens branschorganisation Almega. Almega tillfrågade sina 

medlemmar om de var intresserade av att delta i studien. Därefter togs kontakt 

med de företag som visat intresse. I sin tur valde de ut vad de ansåg vara lämpliga 

kundföretag. De kriterier som ställdes upp för vilka företag som kunde betraktas 

som lämpliga lämnades därmed till bemanningsföretagen att avgöra, då det var de 

som skötte kommunikationen med sina kunder. I dessa företag gjordes slutligen ett 

utskick till samtliga anställda inom en specifik avdelning eller till samtliga 

anställda, såväl bemanningskonsulter som ordinarie personal, på företaget. 

Därmed handlar det i detta fall om vad som kan kallas för ett klusterurval eller 

flerfallsdesign (Yin, 2014). De företag som slutligen ingick i studien var ett företag 

som tillverkar elektronisk kommunikationsutrustning (n = 46), ett callcenter för 

inkommande samtal (n = 38) och ett företag inom mekanisk tillverkningsindustri (n 

= 53) i åldrarna 18-65 år. Av totalt 271 utskickade enkäter lämnades 137 in vilket 

ger en svarsfrekvens på 51 procent. Då bemanningsföretagen tillhandahöll 

information om ålder och kön fanns det möjlighet göra en bortfallsanalys avseende 

dessa variabler. Analysen visade att det inte fanns några statistiskt signifikanta 

skillnader mellan de som svarat och de som avstått från att svara avseende dessa 

variabler. 

 

Från detta ursprungliga urval har sedan olika grupper valts ut i de båda 

delstudierna. I båda studierna har personal med en ledande funktion (n = 14) 

sorterats bort. I studie 1 ingick enbart extern bemanningskonsulter (n = 67). I 

delstudie 2 ingick både kundföretagens inhyrda personal samt deras egen 

ordinarie personal. I delstudien sorterades extraarbetande studenter (n=1) bort. 

Detta resulterade i ett slutgiltigt urval om 54 ordinarieanställda och 64 inhyrda 

bemanningskonsulter.  Analyserna av Material 1 utfördes i SPSS 18.0 och STATA 

12.0. 

 

Som beskrivits tidigare har tidigare forskning visat på sociala spänningar mellan 

ett kundföretags ordinarieanställda personal och bemanningskonsulter.  Därför 

kan det tänkas att arbetets organisering på kundföretagen, huruvida 

bemanningskonsulter och ordinarieanställd personal arbetar tillsammans eller inte, 

kan vara av relevans för de frågeställningar som studeras här. Datamaterialet 

innehåller inte några frågor som möjliggör en direkt kontroll av detta. Däremot har 

det i kontakt med representanter för kundföretagen framkommit att de inhyrda 
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 Inom ramen för det av FAS (nu, Forte) finansierade forskningsprojektet 

Personalinhyrningens Konsekvenser vid Mittuniversitetet. 
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bemanningskonsulterna som här studerats arbetade tillsammans med 

kundföretagens ordinarieanställda personal.  

 

5.2.2 Material 2 (HLV) 

Det andra datamaterialet utgjordes av Statens Folkhälsoinstituts nationella 

folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” (HLV) från 2004. Folkhälsoenkäten 

distribuerades detta år till 20 100 slumpmässigt utvalda individer i Sverige i 

åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen var 61 procent. Av dessa sorterades alla 

pensionärer, sjukskrivna, studenter eller icke-förvärvsarbetande individer bort, 

vilket resulterade i ett slutgiltigt urval om 5320 respondenter. För att korrigera för 

den sorts systematiska fel som ett svarsbortfall kan ge upphov till har en 

kalibreringsvikt kalkylerats på basis av uppgifter hämtade från ”Registret över 

totalbefolkningen” (RTB) och ”Utbildningsregistret”. Detta har gjorts genom att 

matcha de personer som har svarat mot ett antal målvariabler som till exempel 

hälsa, kostvanor, fritidsvanor, kön, ålder och utbildning. Därefter har de kategorier 

av respondenter som avstått från att svara på enkäten i större utsträckning än 

andra räknats upp så att deras representation i stickprovet motsvarar 

populationen. Beräkningen av kalibreringsvikten utfördes av SCB. För fullständiga 

detaljer, se SCBs tekniska rapport (FHI/SCB, 2004). I enlighet med SCBs 

rekommendationer har vikten använts i analyser baserade på datamaterialet. 

Resultaten vid analyser med respektive utan vikt avviker endast i mycket liten 

utsträckning från varandra och användandet av vikten påverkar inte de slutsatser 

som kan dras på basis av analyserna. Analyserna med vikten har utförts med hjälp 

av SVY-kommandot i STATA 12.0 med vikten behandlad som en ”probability 

weight” (StataCorp., 2011) 

 

5.2.3 Material 3 

Det tredje materialet samlades in22 under 2011 i två avdelningar i en statlig 

myndighet. En inbjudan att delta i enkätundersökningen skickades ut till alla 

former av direktanställd och extern personal via ett webbaserat enkätsystem till de 

e-postadresser som kundorganisationen tillhandahöll. Det framkom genom 

automatiska e-postsvar att 20 av de ursprungliga 2135 respondenter som enkäten 

skickades till hade avslutat sin anställning eller sitt uppdrag i kundorganisationen. 

Därutöver exkluderades sju personer från undersökningen genom en 

kontrollfråga, då de inte arbetade tillsammans med inhyrd personal. Detta innebär 

att enkäten gick ut till 2108 potentiella respondenter varav 1058 enkäter skickades 

in (svarsfrekvens 50,2 procent). Genom att enkäten distribuerats via e-postadresser 

i kundorganisationen har det kunnat säkerställas att den inhyrda personal som 

                                                           
22

 Delstudien finansierades av VINNOVA, anslag nr. 2009-03060 
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mottagit enkäten faktiskt arbetar i organisationen. Då kontrollfrågan gjorde det 

möjligt att sortera ut den direktanställda personal som inte arbetar tillsammans 

med inhyrd personal omfattar delstudie III och IV standardanställd personal och 

inhyrd personal som arbetar tillsammans. 

 

Från detta material har sedan olika grupper valts ut i till artiklarna III och IV. I 

delstudie III var syftet att närmare studera ofrivillighet i relation till tillit till 

organisationen. Frilansande konsulter exkluderades av de anledningar som 

anfördes i inledningen. Av de frilansande konsulterna var det endast åtta som 

uppgav att de hellre skulle vara anställda av kundorganisationen än att arbeta som 

frilansande konsulter. Med ett fokus på ofrivillighet var det inte meningsfullt att 

inkludera dem i analysen.  Till den direktanställda personalen ställdes inte frågan 

om de skulle föredra att vara konsulter eller direktanställda23. Av den anledningen 

sorterades de ut. Totalt omfattar delstudie III 259 respondenter. I studie IV 

sorterades deltidsarbetande- och tidsbegränsat anställd personal ut. Totalt omfattar 

delstudie IV 711 respondenter. Analyserna av Material 3 utfördes i STATA 13.0. Ett 

så kallat user written command (KHB decomposition) användes för analyserna av 

huruvida normativ konsensus medierade sambandet mellan personalkategori och 

tillit till medarbetare (se Karlson & Holm, 2011). 

 

5.3 Tillförlitlighet och generalisering 

Frågor om tillförlitligheten hos en undersöknings resultat utgår från frågan om 

studien verkligen mäter vad den avser att mäta på ett tillförlitligt sätt och om dess 

resultat kan sägas vara giltiga i andra sammanhang än där data samlats in. Vid 

statistisk analys tas utgångspunkten i det faktum att ett slumpmässigt stickprov ur 

en population med en viss sannolikhet kan sägas representera förhållanden i 

populationen som helhet. I det fall insamlingen av ett datamaterial sker på ett 

sådant sätt att tillförlitligheten i de mått som används är hög men principen om ett 

obundet slumpmässigt urval frångås, vilket är fallet med Material 1 och 3, uppstår 

frågan om resultaten går att generalisera till ett vidare sammanhang. I de studier 

som ingår i denna avhandling har de operationaliseringar av teoretiska begrepp 

som använts, hämtats från tidigare publicerade studier och frågornas 

begreppsvaliditet har blivit föremål för prövning (se t.ex. Chen, Gully & Eden, 

2001, Grimmer & Oddy, 2007, Isaksson, 2003, Isaksson & Bellaagh, 2005). Vad 

gäller frågorna om det psykologiska kontraktet och utveckling av individers 
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 Då det finns teoretiska skäl att anta att ofrivillighet står i relation till tillitsrelationer 

inkluderas variabeln även i analyserna i delstudie IV. Både frivillig och ofrivillig inhyrd 

personal hade emellertid lägre tillit till sina medarbetare varför variabeln uteslöts till 

förmån för de frilansande konsulterna som då kunde inkluderas i analysen. 
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anställningsbarhet handlar det dock om ett frågebatteri sammansatt av såväl egna 

som olika andra forskares frågor, där vissa blivit omformulerade.  Anledningen till 

detta står att finna i de specifika särdrag som karaktäriserar arbetet som inhyrd 

personal. De etablerade frågebatterierna skulle helt enkelt inte vara tillämpliga i ett 

personalinhyrningssammanhang. Att till exempel ställa frågan om en person som 

arbetar som inhyrd uppfattar sig ha blivit lovad ”... a reasonable chance to 

promotion if I work hard ” (Millward & Hopkins, 1998) blir lätt vilseledande om 

inte frågan specificeras ytterligare. I vilken organisation kan personen förvänta sig 

befordran, i ett kundföretag eller i bemanningsföretaget? Just den frågan har i 

denna studie formulerats på svenska som ”...en chans till karriär inom 

kundföretaget om Du arbetar hårt och anstränger Dig?”  

 

För att skapa ett frågebatteri som representerar arbetet som inhyrd personal väl 

presenterades frågor från Millward & Hopkins (1998) och Isaksson & Bellaaghs 

(2005) studier kompletterade med ett antal egna frågor för en referensgrupp 

bestående av 13 personer som antingen arbetade som inhyrda eller hade tidigare 

erfarenhet av att ha gjort det. I samråd med denna referensgrupp valdes de 

slutgiltiga frågorna och dess formuleringar ut. Genom ett sådant förfarande stärks 

begreppsvaliditeten och därmed även möjligheterna att göra giltiga uttalanden om 

förhållandet i den undersökta kontexten (Yin, 2014, Haynes, Richard & Kubani, 

1995).  

 

Vad gäller teorin om det psykologiska kontraktet kan det förvisso sägas vara en 

aning överraskande att, vilket framgår av kommande kapitel, 

bemanningskonsulterna i så stor utsträckning uppfattande sig ha ett relationellt 

kontrakt med kundföretagets representanter. Enligt teorin kan det förväntas att 

just sådana relationella aspekter som studeras här inte ingår i 

bemanningskonsulters psykologiska kontrakt i någon nämnvärd utsträckning 

(Rousseau, 1995). Samtidigt säger teorin att kontrakten är ett uttryck för delade 

normer inom en given social kontext (Sels, Janssens, Van den Brande & Overlaet, 

2000). Det faktum att kontrakten som bemanningskonsulterna uppfattar med 

ledning och kollegor i stort är identiska med varandra är överensstämmande med 

detta. Därutöver kan det sägas att resultaten från artikel 1 stämmer väl överens 

med andra studier av synen på arbete i en svensk kontext (jfr. t.ex. med Vecerník, 

2003). När det gäller frågorna om utveckling av anställningsbarhet var syftet 

dessutom att fånga aspekter som rörde utveckling i arbetet i en given 

kundorganisation.  

 

Av ovan nämnda anledningar modifierades frågor från tidigare studier som 

studerat uppfattad anställningsbarhet (Berntson, 2008, Fugate & Kinicki, 2008), till 
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att fånga aspekter av utveckling av anställningsbarhet i en given 

kundorganisation. Sambandet mellan den modifierade skalan och andra teoretiska 

begrepp som operationaliserats med validerade instrument i material 3 är 

samstämmiga med resultat från tidigare studier. Till exempel sambandet mellan 

self-efficacy och anställningsbarhet (Berntson, 2008). Den beroende variabeln i 

artikel III är en ordinal variabel som ursprungligen hade fem svarsalternativ som 

dikotomiserats till hög tillit respektive låg tillit. Det hade varit möjligt att välja en 

analysmetod som tillåter en analys av ordinalskalevariabler. Det problem som 

skulle uppstå i en sådan analys är att det krävs ett mycket stort antal respondenter 

för att för varje möjlig kombination av kategoriska oberoende variabler ge 

observationer i samtliga kategorier på den beroende variabeln. För att ge en 

robustare analys valdes därför att dikotomisera frågan. Det kan invändas att 

frågan i sig är ett något trubbigt mått på tillit. Den är dock formulerad i likhet med 

den välvaliderade fråga som används i World Value Survey, och i Material 2 

(HLV), för att mäta generell tillit till människor i samhället (så kallad generalized 

trust). 

 

När principen om ett obundet slumpmässigt urval, ett randomiserat urval, frångås 

finns det en risk för att urvalskriteriet korrelerar med den beroende variabeln, det 

vill säga urvalsbias. I de fall där randomiserade urval inte är möjliga, eller där det 

går att genomföra men endast med små urval, kan det trots allt vara motiverat att 

frångå randomiseringsprincipen (King, Keohane & Verba, 1994). Vid 

randomiseringsförfarande i fall av små n finns det en ökad risk för att egenskaper 

hos de slumpmässigt valda observationerna korrelerar med den beroende 

variabeln   (King, Keohane & Verba, 1994). En sådan urvalsbias kan vara värre än 

vad som riskeras i det fall randomiseringsprincipen frångås. I detta fall har 

urvalskriteriet varit företag som hyr in personal för att utföra arbete utan krav på 

eftergymnasial utbildning. Ett krav har även varit att företagen ska hyra in 

personal i en sådan omfattning att det ur en strikt teknisk synpunkt blir 

meningsfullt att analysera dem som en kategori i jämförelse med den 

ordinarieanställda personalen. Därmed har det möjliga antalet organisationer att 

genomföra delstudierna i varit relativt begränsat.  

 

Vad gäller material 1 framgår det av Bemanningsföretagens egna uppgifter att det 

största yrkesområdet under 2007/2008 var lager och tillverkning. Två av de tre 

företag som ingår i denna studie kan därmed sägas vara representativa för den 

största delen av bemanningsföretagens uthyrande verksamhet. Vad gäller 

callcenterverksamheten var den det yrkesområde som under 2007 ökade allra mest 

sett till omsättning. Sett till andel av total sysselsättning var det endast områdena 

bygg och försäljning/marknadsföring som var mindre vid den tidpunkt som 
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undersökningen genomfördes. Det kan alltså sägas att det urval som ligger till 

grund för de analyser som utförts i denna avhandling representerar både den 

största och en av de minsta delarna av bemanningsföretagen. Därmed torde det i 

någon mån ge en god översiktsbild. 

 

Samtidigt som det alltså kan vara befogat med ett icke randomiserat urval finns det 

en risk att den beroende variabeln korrelerar med urvalskriteriet. När det gäller 

Artikel II finns det belagt i tidigare studier att tillit är korrelat med socioekonomisk 

position. Det är alltså rimligt att anta att resultatet av den analys i Artikel II som 

bygger på material 1 är påverkat av urvalskriteriet som sådant. En sådan 

systematik i förhållandet mellan urvalskriterier och de beroende variablerna går 

alltså inte att bortse från i detta sammanhang. Samtidigt är det inte möjligt att 

åstadkomma ett obundet systematiskt urval vid den typ av studier som varit 

aktuella här, utan att gå via bemannings- och kundföretag; tillstånd krävs innan 

studier genomförs på arbetsplatser. För att komma tillrätta med urvalsbias kan 

ytterligare data samlas in där teorin kan prövas på nytt (King, Keohane & Verba, 

1994). Detta har uppnåtts genom att analyserna av Material 1 kompletterats med 

de analyser som genomförts med Material 2, HLV vilket är ett obundet 

slumpmässigt urval.  

 

Urvalet av organisationer att undersöka i Material 1 var något som till största del 

låg i bemanningsföretagens kontroll. Vad gäller urvalsbias kan det alltså inte 

uteslutas att den branschorganisation som ombesörjde urvalet medvetet valde 

arbetsplatser där de kände till att arbetsförhållandena var förhållandevis goda. 

Även i det fallet skulle den beroende variabeln vara korrelerad med själva 

urvalsvillkoret. En sådan eventuell effekt kan inte uteslutas. En diskussion om 

riskerna för en sådan bias torde dock främst påkallas av de resultat som 

framkommer i artikel I, vilka kan tolkas som att samarbetet mellan inhyrd och 

direktanställd personal tycks vara förhållandevis goda. Sådana resultat har 

rapporterats från andra fallstudier av svensk personalinhyrning (Kantelius, 2010a, 

2010b).  Därtill talar det faktum att resultaten i Artikel II, där både det 

slumpmässiga populationsurvalet och det egeninsamlade datamaterialet 

analyserades, visar på samstämmiga resultat. Detta får nog sägas styrka 

tillförlitligheten i resultaten.  

 

Då Material 1 och Material 3 alltså inte har samlats in enligt principen om ett 

obundet slumpmässigt urval kan resultaten av de analyser som genomförts med 

datamaterialet inte generaliseras till någon annan population än de som studerats i 

respektive fall. Det betyder emellertid inte att de saknar värde.  
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En övervägande majoritet av den tidigare forskning som genomförts i såväl en 

svensk som en internationell kontext av fenomenet personalinhyrning har varit 

kvalitativa fallstudier med syftet att nå en djupare förståelse för enskilda fenomen. 

Som presenterades inledningsvis har sådana tidigare studier funnit unika 

karaktärsdrag hos grupper av inhyrda som studerats i kundorganisationer. Som 

argumenterades för i teorikapitlet korresponderar sådana karaktärsdrag med 

sociologiska teorier om arbetsdelning och tillit. Det studierna i denna avhandling 

framförallt bidrar med är att sätta flera sådana unika särdrag i relation till 

varandra. Därmed blir det möjligt att analysera större mönster och att sätta in 

resultaten av tidigare studier i ett bredare teoretiskt sammanhang. Därigenom kan 

även en djupare förståelse för fenomenet personalinhyrning nås.  

 

Även om det kan argumenteras för, som gjorts här, att valda datamaterial är 

representativa för en viss bransch, så blir resultaten inte generaliserbara till några 

andra populationer (med undantag för artikel II) än de som studerats. Trots goda 

skäl att anta att en studie i andra organisationer skulle ge likvärdiga resultat 

stannar det vid ett antagande i avvaktan på att sådana ytterligare studier 

genomförs. Det som kan konstateras på basis av de resultat som presenteras i 

denna avhandling är teoretiska slutsatser. Sådana slutsatser är empiriskt giltiga i 

de populationer som studerats, det vill säga de kundorganisationer som studerats. 

Sådana empiriska iakttagelser styrker de teorier som konsumerats. Därmed blir det 

möjligt att tala om och förstå fenomenet personalinhyrning i sådana teoretiska 

termer. Ytterligare empiriska studier i flera organisatoriska kontexter behövs för 

att eventuellt göra det möjligt att slå fast någon generell empirisk slutsats som är 

giltig för fenomenet personalinhyrning i allmänhet (Yin, 2014). 

 

Vad gäller avhandlingens andra datamaterial, HLV, finns det inte några egentliga 

skäl att ifrågasätta materialets tillförlitlighet då det handlar om ett obundet 

slumpmässigt urval med en förhållandevis god svarsfrekvens. Resultaten från de 

analyser som är utförda på detta urval är möjliga att generalisera till den 

förvärvsarbetande svenska befolkningen. Däremot kan det naturligtvis diskuteras 

hur valida de frågor som använts egentligen är. Den huvudsakliga fråga som 

använts i detta material lyder ’Tycker Du att man i allmänhet kan lita på de flesta 

människor?’ ’Ja/Nej’. Det kan kanske framföras synpunkter mot sättet att formulera 

den frågan, den är onekligen något grovkalibrig. Å andra sidan kan det sägas att 

respondenterna trots allt har valt att ta ställning till den. Det interna bortfallet på 

frågan (ca två procent) ligger långt under acceptabla gränsvärden (Rosengren & 

Arvidson, 2002).  
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6. DELSTUDIERNAS RESULTAT 

Avhandlingen bygger på fyra artiklar. Innehållet i dessa återges här i korthet och 

sätts därefter i relation till varandra och den teoretiska referensramen. För mera 

specifika uppgifter hänvisas till respektive artiklar som finns bilagda. 

 

6.1 Artikel I 

 

“Temporary agency workers and their psychological contracts” 

 

Artikeln besvarar forskningsfrågan hur bemanningskonsulters psykologiska 

kontrakt gestaltar sig vid arbetet i kundföretag.  Avhandlingen tar utgångspunkt i 

de delar av teorin om det psykologiska kontraktet som betonar kontraktet som 

individuella manifestationer av gemensamt delade normer om vad arbete är och 

vad det ska innehålla. För att besvara den ställda forskningsfrågan prövas i 

artikeln teoretiska antaganden om att en anställd uppfattar sig ha psykologiska 

kontrakt med flera parter i ett kundföretag, och att innehållet i kontrakten 

revideras över tid i mötet med villkoren som präglar arbetet. Frågorna i studien 

bygger på ett frågebatteri avsett att mäta ett relationellt kontraktsinnehåll. Den 

relationella dimensionen av ett psykologiskt kontrakt rymmer ett innehåll som rör 

kompetensutveckling och mellanmänskliga relationer. Med andra ord är det just 

den relationella dimensionen som är av specifik relevans för de egenskaper som 

beskrivs under etiketten employability. Det är även den typen av innehåll som kan 

förväntas i en kulturell kontext där utmaning och utveckling i arbetet är av central 

betydelse. Samtidigt är det ett sådant innehåll som utifrån tidigare forskning om 

bemanningskonsulters arbetsvillkor och de villkor de verkar under, kan antas bli 

missgynnat. Av den anledningen är det särskilt intressant att studera 

bemanningskonsulters uppfattningar om ett eventuellt relationellt 

kontraktsinnehåll med representanter för kundföretagen de arbetar i.  

 

Resultaten från studien visar att bemanningskonsulterna i stor utsträckning 

uppfattar ett psykologiskt kontrakt med relationellt innehåll mellan dem själva och 

flera representanter (både ledning och kollegor) för de kundföretag där de arbetar. 

Detta resultat tolkas som att kontraktsvillkoren är delade mellan organisationens 

medlemmar och inte begränsade till individuella kognitioner, det vill säga att 

kontraktet betraktas som baserat på delade kulturella värderingar. Det kan 

konstateras att de löften som de flesta bemanningskonsulter i denna studie 

uppfattade rör olika typer av samarbete och gemenskap med representanter för 

kundföretagen. Samtidigt konstateras att de till stor omfattning uppfattade den typ 

av löften i sitt psykologiska kontrakt som rör sådana aspekter av arbetet som kan 
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beskrivas under rubriken utmaning och utveckling, eller utveckling av 

anställningsbarhet. Just de frågor som rör utmaning i arbetet och 

kompetensutveckling utgör en egen subdimension i den relationella dimensionen 

och delar av denna utmanings- utvecklingsdimension minskar i omfattning med 

tiden de inhyrda arbetar i kundföretagen.  

 

Vad gäller utvecklingen över tid är resultaten blandade. Vid en jämförelse, utförd 

med Fishers exakt-test, mellan bemanningskonsulter som arbetat mer respektive 

mindre än ett år i kundföretagen var minskningen statistiskt signifikant för totalt 8 

av 11 löften, till allra största del för de löften som rör utmaning och utveckling i 

arbetet. De löften som ingår i den dimension som rör gemenskap i kundföretagen 

minskade också i denna jämförelse, men minskningen var betydligt mindre i 

omfattning och inte statistiskt signifikant. Med komponentanalys kunde de båda 

dimensionerna gemenskap och utveckling/utmaning separeras. 

Komponentladdningarna kunde därefter användas i en regressionsanalys. 

Resultaten från regressionsanalysen visar att tiden i kundföretagen inte kunde 

förklara revideringen av utmanings/utvecklings dimensionen med det kontrakt 

som bemanningskonsulterna uppfattat med ledningens representanter, om det 

samtidigt togs hänsyn till bemanningskonsulternas ålder. 

Utmanings/Utvecklingskontraktet med kollegorna minskade dock både med 

hänsyn till ålder och med tid i organisationen. Det kan även konstateras att den 

gemenskapsrelaterade dimensionen av kontraktet med ledningens representanter 

minskar för varje månad som bemanningskonsulterna varit i kundföretagen.  

 

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att utmanings/utvecklingsdimensionen av 

kontraktet minskar med tid i organisationen vid en jämförelse med de som arbetat 

mer, respektive mindre, än ett år i kundföretagen. En regressionsanalys med både 

ålder och tid i organisationen ger dock något mindre tydliga resultat. 

Utmanings/utvecklingsdimensionen minskar förvisso även i denna analys, men till 

skillnad mot kontraktet med kollegorna kan tid i organisationen inte sägas förklara 

denna minskning för kontraktet med ledningen. Om däremot kontraktet i strikt 

mening betraktas som ett uttryck för kulturella värderingar, upprättat med själva 

organisationen om vad utbytet ska rymma och inte någon enskild kontraktspart, 

kan både ålder och anställningstid förklara denna minskning i omfattning.  
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6.2 Artikel II 

 

“Flexible working conditions and decreasing levels of trust” 

 

 

Artikeln prövar ett teoretiskt antagande om att anpassning till den flexibla 

ekonomins villkor har ett samband med lägre nivåer av självtillit och 

mellanmänsklig tillit. Studien bygger på två dataset där analyser av det ena (vilket 

beskrivs som Material 2, HLV i metodkapitlet), som är representativt för hela 

Sveriges befolkning, visar att de som har flexibla arbetsvillkor, så kallat 

”nonstandard work” (Kalleberg, 2000) har lägre tillit till sig själva. Denna lägre 

nivå av självtillit också är förknippad med en lägre nivå av generaliserad tillit (så 

kallad generalized trust) till andra människor. I analyserna generaliserad tillit hölls 

ålder, kön och socioekonomisk position konstanta. Studiens andra dataset är det 

som i metodkapitlet beskrevs som Material 1. I analyser av dessa data prövas på 

nytt sambandet mellan att ha anpassat sig till flexibla villkor och tillit genom att 

den nivå av tillit till andra människor i allmänhet som inhyrd personal hyser 

jämförs med den tillit som kundföretagens direktanställda personal har för andra 

människor. Resultaten visar att bemanningskonsulter har en lägre nivå av 

generaliserad tillit till andra människor i jämförelse med kundföretagens 

direktanställda personal. 

 

Utifrån Artikel II kan det konstateras att människor som anpassat sig till krav på 

flexibilitet, non-standard workers, har en lägre tillit till sig själva. Det framkommer 

även att nonstandard personal generellt, och inhyrd personal specifikt, har en lägre 

tillit till andra människor i allmänhet.  

 

 

6.3 Artikel III 
 

“Organizational Trust: How to Include the Division of Labor” 

 

I den tredje artikeln avgränsas organisationstillit till tillit mellan kollegor, vad som 

kallas för co-worker trust. Artikeln svarar på forskningsfrågan hur inhyrd personal 

skiljer sig från direktanställd standardpersonal avseende tillit till de kollegor som 

de arbetar tillsammans med. I artikeln argumenteras det för att den inhyrda 

personalen är sårbar i relation till den standardanställda personalen då den 

standardanställda personalen har möjlighet att påverka de inhyrdas möjligheter till 
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social integrering i kundorganisationen och deras möjligheter att få 

kompetensutveckling i arbetet.   

 

Datamaterial 3 analyseras för att pröva dessa argument i en analys av 398 

standardanställda och 313 inhyrda respondenter som arbetar tillsammans i en 

kundorganisation. Den inhyrda kategorin består av bemanningskonsulter inhyrda 

från ett bemanningsföretag, konsulter inhyrda från konsultföretag samt 

frilansande konsulter. Resultaten visar att inhyrd personal har signifikant lägre 

odds att känna stark tillit till sina kollegor. Sambandet mellan anställningsform och 

tillit till kollegor medieras av uppfattad normativ konsensus i organisationen. Det 

innebär att de som uppfattar att normer och värderingar i den organisatoriska 

kontexten i stor utsträckning delas mellan medlemmar av kundorganisationen har 

högre odds att lita på sina kollegor. Variationen i uppfattad normativ konsensus 

står dock i relation till vilken personalkategori som respondenterna tillhör. Tvärt 

emot vad som förväntades visar dock resultaten att den inhyrda personalen har 

högre odds att uppfatta en stark normativ konsensus. En liten majoritet av den 

inhyrda personalen uppfattade sig frivilligt arbeta som inhyrd personal. 

 

I artikeln analyserades även uppfattad utveckling av anställningsbarhet i arbetet. I 

motsats till tidigare svenska studier inom området visar denna studie inte på några 

skillnader mellan inhyrd och direktanställd personal avseende uppfattad 

utveckling av anställningsbarhet i arbetet. 

 

6.4 Artikel IV 

 

”Organizational Trust: A Matter of Being In or Under Control” 

 

I artikeln studeras det hur personliga resurser i form av självtillit, 

kompetensutveckling (utveckling av anställningsbarhet) och kollektiva resurser i 

form av delade normer står i relation till så kallad organisationstillit, i detta fall 

tillit till en kundorganisation. Med utgångspunkt i tidigare forskning, som studerat 

aspekter av frivilligt respektive ofrivilligt engagemang i arbetet som inhyrd, 

utreder artikeln även hur ett uppfattat frivilligt engagemang i arbetet som inhyrd 

kan betraktas som en form av personlig resurs. Det argumenteras för att även om 

de frivilligt inhyrda är beroende av kundorganisationen för att få utvecklig och 

meriter som gör dem fortsatt attraktiva och gångbara på marknaden så söker de bli 

minimalt involverade i kundorganisationen. De ofrivilligt inhyrda  önskar däremot 

en standardanställning i kundorganisationen och  söker därför  aktivt att bli 

involverade med en part som har inflytande över deras framtida 

anställningsstatus. Därmed kan det betraktas som att de ofrivilligt inhyrda har 
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mindre kontroll och således är mer sårbara i relation till kundorganisationen än 

vad som kan sägas gälla för de frivilliga. Datamaterial 3 analyseras för att pröva 

argumenten i analyser av 230 inhyrda konsulter från bemannings- eller 

konsultföretag. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att resultaten visar att en liten majoritet av den 

inhyrda personalen uppfattar att de frivilligt arbetar som inhyrd personal och att 

upplevd frivillighet respektive ofrivillighet är av betydelse för tillit till 

kundorganisationen. Sambandet mellan ofrivillighet och organisationstillit är 

negativt. Det finns en positiv relation mellan utveckling av sådana kompetenser 

som gör människor anställningsbara och tillit till kundorganisationen. Det tolkas 

som att personliga resurser i form av kompetens och färdigheter står i relation till 

den inhyrda personalens sårbarhet gentemot kundorganisationen. Sambandet ser 

dock olika ut för dem som är frivilligt och dem som är ofrivilligt engagerade i 

arbetet som inhyrd. Ofrivillighet och utveckling av anställningsbarhet interagerar i 

sambandet med tillit till kundorganisationen. Det resultatet tolkas som att de som 

ofrivilligt arbetar som inhyrd personal är mera sårbara i relation till 

kundorganisationen och att kompetensutveckling i arbetet därför blir en viktigare 

personlig resurs för de ofrivilliga.    

 

Resultaten visar även att personliga resurser i form av självtillit är av betydelse för 

tillit till organisationen. Effekten av självtillit blir dock insignifikant när 

uppfattningar av normativ konsensus förs in som en kontrollvariabel i modellen. 

Resultaten tycks alltså indikera att familjaritet med de normer som reglerar 

tillvaron i det sociala systemet i fråga, det vill säga kundorganisationen, är av 

större betydelse för tillit till kundorganisationen än vad tillit till det egna jaget är.  
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Tabell 2.  Översikt över delstudiernas resultat 
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

När personal hyrs in från ett bemannings- eller konsultföretag för att utföra arbete 

i kundorganisationer upprättas en triangulär anställningsrelation mellan 

kundföretag, bemannings- eller konsultföretag och de personer som arbetar som 

inhyrda. Den inhyrda personalen är en del av kundorganisationens verksamhet 

utan att ha någon formell tillhörighet till kundorganisationen genom något 

anställningskontrakt. Då de saknar organisationstillhörighet ges inte den inhyrda 

personalen tillgång till resurser på samma villkor som kundorganisationens 

direktanställda personal. Ansvaret för anskaffande av resurser har förskjutits från 

arbetsuppgiftsgivande kundorganisationer till den inhyrda personalen. I en 

traditionell standardanställning fungerar organisationstillhörigheten och de 

resurser som arbetsgivande organisationer kan erbjuda den standardanställda 

personalen som ett slags medel varigenom den arbetsgivande organisationen kan 

reglera och koordinera arbetskraften. Samtidigt ger sådana resurser i sin tur den 

standardanställda personalen förutsättningar för kontroll. När ansvaret för 

anskaffande av resurser förflyttas från arbetsgivande eller arbetsuppgiftsgivande 

organisationer till enskilda arbetstagare, utan att den inhyrda personalens 

förutsättningar att anskaffa nödvändiga resurser direkt regleras, uppstår en 

koordineringsproblematik. För kundorganisationer kommer en sådan problematik 

att handla om koordinering och reglering av den inhyrda arbetskraften när de är 

involverade i arbete i kundorganisationerna. För de som arbetar som inhyrda blir 

arbetsformens koordineringsproblematik till krav som de måste hantera.  

 

Från ett arbetsuppgiftsgivande perspektiv har lösningen på en sådan problematik 

diskuterats i termer av individuell informell kontroll. Genom att arbeta med 

psykologiska kontrakt har det antagits att inhyrd personal ska justera sina 

förväntningar på arbetet och därmed upprätthålla tillit till arbetsuppgiftsgivande 

organisationer (Rousseau, 1995). Tillit mellan personal i olika anställningsformer 

förväntas möjliggöra samarbete mellan människor som inte är familjära med 

varandras sätt att agera och arbeta (Bijlsma-Frankema & Klein Woolthuis, 2005). 

Exakt hur sådant arbete med organisationstillit och psykologiska kontrakt rent 

konkret ska fungera är inte särskilt väl beskrivet i forskningslitteraturen. Det tycks 

dock som om det antas vara ett ansvar som vilar på organisationers 

personalavdelningar (på engelska HRM-avdelningar. Se, Grant, 1999, Lepak & 

Snell, 1999, Sims, 1994). Synen på arbete och tillit till organisationer och tillit till 

kollegor är emellertid sociala fenomen som inte enkelt låter sig styras av 

arbetsgivare och arbetsuppgiftsgivande organisationer. Avhandlingens resultat 
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visar att detta är fenomen som är relaterade till de resurser som blir tillgängliga för 

inhyrd personal i deras arbete i kundorganisationer.   

 

Resultaten från Artikel I visar hur den inhyrda personalens psykologiska kontrakt 

med representanter för kundorganisationer präglas av uppfattningar om 

gemenskap i arbetet och utmaning och utveckling. Det framgår av Artikel I att 68 

procent av de bemanningskonsulter som arbetat mindre än ett år uppfattar att 

arbetet i kundföretaget ska erbjuda dem en utmaning. I kapitel fyra beskrivs en 

potentiell motsättning mellan utveckling i arbetet å ena sidan och flexibilitet å den 

andra sidan. Som framkommit i tidigare svenska och internationella 

forskningsresultat tilldelas den ordinarieanställda personalen, i enlighet med 

”personalinhyrningens logik”, de mera kvalificerade arbetsuppgifterna, vilket 

därmed leder till försämrade möjligheter till kompetensutveckling för de inthyrda 

(Kantelius, 2010a, Kantelius, 2010b. Se även Davis-Blake, Broschak & George, 2003, 

Davis-Blake & Uzzi, 1993, Pearce, 1993, Rogers, 2000, Smith, 1994, för liknande 

resultat). Sådana faktiska förhållanden i en organisatorisk kontext kan enligt teorin 

om det psykologiska kontraktet förväntas komma till uttryck hos dem som arbetat 

under en längre tid i en organisation och därmed reviderat sina kontrakt 

(Rousseau, 2001). I enlighet med ett sådant antagande är det exempelvis endast 33 

procent av de bemanningskonsulter som arbetat längre än ett år som anger att de 

uppfattat samma löfte om utmaning i arbetet.  

 

Resultaten från Artikel I är dock inte entydiga vad gäller revideringen av 

kontraktet. Vad gäller utmanings/utvecklingsdimensionen av kontraktet med 

ledningen är det ålder som förklarar den minskade omfattningen medan tid i 

organisationen inte är statistiskt signifikant. Det skulle kunna tolkas som att yngre 

människor med mindre erfarenhet har lägre krav och anspråk på utveckling i 

arbetet och därför inte heller bär med sig särskilt höga förväntningar in i 

organisationen. Empiriska studier talar dock emot en sådan slutsats.  Till exempel 

framkom det av Gillberg (2010) hur unga vuxna i allra högsta grad ger uttryck för 

en syn på arbetet som en arena för självutveckling. När det gäller 

gemenskapsdimensionen av kontraktet med ledningen är det tid i organisationen 

och inte ålder som förklarar minskningen i omfattning. På samma gång tycks 

gemenskapsdimensionen av kontraktet med de direktanställda kollegorna i stort 

sett förbli oförändrad med tid i organisationen. Varken ålder eller tid i 

organisationen bidrar till att förklara den lilla förändring som sker över tid. Den 

minskade omfattningen av utmanings/utvecklingsdimensionen i kontraktet skulle 

med Rousseaus (1989, 1995) teori kunna förklaras med att bemanningskonsulterna 

reviderar sina kontrakt mot en mera utpräglat transaktionell inriktning. Mot en 

sådan tolkning talar att gemenskapsdimensionen förblir relativt oförändrad över 
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tid. Det tycks alltså som att mötet med förhållanden i den organisatoriska 

kontexten inte har föranlett någon större revidering av gemenskapsdimensionen. 

Detta tycks däremot ha varit fallet när det gäller 

utmanings/utvecklingsdimensionen.  

 

Det skulle alltså gå att argumentera för att den kategori av bemanningskonsulter 

som studerats upplever tämligen goda arbetsvillkor vad gäller kamratskap och 

socialt umgänge i arbetet på kundföretagen. Samtidigt pekar resultaten, i enlighet 

med tidigare forskning, mot ett förbättringsutrymme när det kommer till 

möjligheter till kompetensutveckling i arbetet. Utifrån det teoretiska resonemang 

som förs i Artikel II kan det förväntas att en arbetssituation präglad av ständiga 

uppbrott och nystarter utan möjlighet till utveckling av karriär eller kompetens 

underminerar grunden för en stabil identitet och i förlängningen tillit till det egna 

jaget. Enligt Sennett (1998) kan detta förväntas leda till negativa konsekvenser för 

social sammanhållning i samhället. Hur personer involverade i så kallat non-

standardarbete och arbete som inhyrd personal erfar en lägre tillit till sig själv och 

till andra människor är just vad de empiriska resultaten visar. Tagna tillsammans 

uppvisar de båda delstudierna en överensstämmelse med vad som kan förväntas 

utifrån tidigare forskning inom området och de teoretiska utgångspunkterna om 

hur tillit är relaterad till resurser som ger kontroll. En slutsats på basis av Artikel I 

och Artikel II skulle därmed kunna bli att krav på flexibilitet och krav på 

kontinuerlig kompetensutveckling tycks vara svåra att förena och att utgången av 

mötet med dessa krav blir en lägre nivå av tillit till andra människor i allmänhet.  

 

En sådan slutsats motsägs dock av Artikel III. Resultaten visar förvisso, på ett sätt 

som är förenligt med den dominerande gemenskapsdimension som återfinns i 

Artikel I, hur inhyrd personal skiljer sig från den standardanställda personalen 

genom att de har en högre sannolikhet att uppfatta normer och värderingar som 

delade mellan kundorganisationens medlemmar. Ett sådant resultat visar närmast 

att ett möte med ett krav på social integrering i kundorganisationer inte kan 

förväntas leda till några större komplikationer. Däremot visar resultaten inte 

någon skillnad i upplevelse av kompetensutveckling i arbetet. I den mån skillnad 

finns (den är inte signifikant) visar resultaten till och med att den inhyrda 

personalen i större omfattning uppfattar att deras anställningsbarhet utvecklas 

genom kompetensutveckling i arbetet. Dessa resultat till trots framgår det av 

artikelns resultat att de som arbetar som inhyrd personal har en lägre sannolikhet 

att känna stark tillit till sina kollegor.  

 

Till skillnad från artikel III, där det inte framkom några skillnader i tillit till 

kollegor mellan frivillig respektive ofrivilligt inhyrda, visar resultaten från artikel 
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IV hur frivilligt inhyrda har en högre tillit till kundorganisationen än vad de som 

är ofrivilliga har. Skillnaden kan förklaras av möjligheterna till utveckling av 

anställningsbarhet i arbetet. Sambandet mellan ofrivillighet och tillit till 

kundorganisationen interagerar med utveckling av kompetenser som uppfattas ge 

anställningsbarhet. De olika resultaten från artiklarna III och IV är i sig själva inte 

särskilt uppseendeväckande med utgångspunkt i det fokus på tillit som stående i 

relation till sårbarhet som har använts som utgångspunkter i avhandlingen. Det är 

inte någon orimlig tanke att de ofrivilligt inhyrda upplever en större sårbarhet i 

relation till den inhyrande organisationen. Den inhyrande organisationen har 

inflytande över deras möjlighet att lämna en ofrivillig position som inhyrd. Det 

uppseendeväckande med resultaten är snarare att de frivilliga, precis som de 

ofrivilliga, utmärks av en lägre tillit till den standardanställda personalen. Detta 

trots att det, förutom för ålder, kön och socioekonomiska faktorer, kontrollerats för 

kompetensutveckling i arbetet och upplevd normativ konsensus.  

 

Resultaten av avhandlingens artiklar tolkade var för sig, eller som en helhet med 

teorier på den individnivå där managementforskningen operationaliserar sina 

teorier, leder inte till någon möjlig sammantagen slutsats om den inhyrda 

personalens möte med de krav som präglar deras arbete. Skillnaden mellan 

frivilligt och ofrivilligt inhyrda i artikel IV indikerar dock att själva formen för 

personalinhyrning kan vara av relevans för att förstå resultaten. Med 

personalinhyrning definierat som en form av arbetsdelning kan de teorier om 

arbetsdelning som presenterades inledningsvis bidra till en sammantagen 

förståelse för resultaten, och visa vägen mot framtida forskning. 

 

7.1. Arbetsdelning och tillit i det gränslösa arbetet 

I Williamsons teori, som i grund och botten är en teori om organisationers 

anskaffande av resurser, diskuterats resursanskaffning i termer av 

transaktionskostnader. Som beskrivs i inledningen menar Williamson att tillgång 

till information är en avgörande faktor för att förstå organisationers 

resursanskaffning. Människors begränsade förmåga att vara bekant med alla 

möjliga former av att tycka, tänka och agera är en av anledningarna att det kan 

vara mera effektivt att integrera kontraktsparter vertikalt än att förlita sig på en 

horisontell differentiering. Därtill menar Williamson (1975) att människor kan 

förväntas agera opportunt och söka strategiskt egenintresse. Opportunism är 

ytterligare en faktor som kan kontrolleras genom att knyta människors 

egenintresse till en och samma juridiska enhet, det vill säga en organisation. 

Transaktionskostnadsteori kan förstås som en arbetsdelningsteori då den handlar 

om centrering respektive differentiering av produktiva funktioner. Teorin antar en 

inköpande organisations perspektiv och tar inte hänsyn till några eventuellt 
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abnorma aspekter av arbetsdelning, åtminstone inte uttryckt i någon annan form 

än som risker för skenande transaktionskostnader för den inköpande 

organisationen.  

 

En teori som omfattar en köpande part måste dock av logiska skäl även omfatta en 

säljande part. I fallet med anställningsrelationen är den säljande parten en 

arbetstagare. I den triangulära anställningsrelationen är det den inhyrda 

personalen som är arbetstagare. De har sålt sin arbetskraft till ett bemannings- eller 

konsultbolag. Därmed blir den inhyrda personalen bemanningsföretagets resurs 

som de i sin tur kan sälja på en öppen marknad. Samtidigt är det i kundföretagen 

som arbetet utförs. Bemannings- eller kundföretegat blir en organisation som 

förmedlar arbetskraft, men det är den inhyrda personalen som köps in för att 

utföra arbete i kundorganisationerna. Som illustrerades i figur 2, upprättas en 

formell juridiskt bindande relation där bemannings- eller konsultföretag (A i figur 

2) åtar sig att leverera arbetskraft till kundorganisationen. Däremot finns det inte 

någon direkt reglering av relationen mellan den organisation där arbetet utförs, det 

vill säga kundorganisationen (A) och den inhyrda personalen (C i figur 2). Den 

inhyrda personalen har alltså inte någon formell tillhörighet genom vare sig 

anställningskontrakt eller någon annan form av kontrakt. 

 

Då det saknas en direkt reglering av utbytet mellan kundorganisationen och den 

inhyrda personalen blir utrymmet stort för den inhyrda personalen att själva bilda 

sig en uppfattning om de villkor som gäller för transaktionen. Tidigare studier har 

visat hur inhyrd personal knyter an till kundorganisationer på ett liknande sätt 

som de knyter an till bemanningsföretag. Det har visats hur inhyrd personal har ett 

psykologiskt kontrakt med likartat innehåll med både kundorganisation och med 

formellt arbetsgivande organisation (Claes, 2005). Som visats av avhandlingens 

artikel I kan sådana uppfattningar handla om ett utbyte av ansträngningar i arbetet 

mot en möjlighet till en framtida karriär inom kundorganisationen, om möjligheter 

till kompetensutveckling eller om möjligheter till socialt utbyte med kollegor i 

kundorganisationen. Eftersom det inte finns något avtal upprättat måste inhyrd 

personal lita på att kundorganisationen ska erbjuda sådana villkor i arbetet. Artikel 

I visar att sådana löften även har uppfattats som givna av de standardanställda 

kollegorna. Resultaten av artiklarna III och IV visar att när inhyrd personal ges 

villkor i enlighet med ett psykologiskt kontrakt centrerat kring social integrering i 

kundorganisationerna och kompetensutveckling i arbetet, stärks tilliten till 

kundorganisationens personal samt till kundorganisationen som sådan. Tilliten till 

kundorganisationen blir därmed beroende av uppfyllelsen av villkor som inte 

blivit specificerade i kontrakt. Där arbetsformen inte upplevs erbjuda nödvändig 

kompetensutveckling visar artikel IV hur tilliten till organisationen blir svag. I det 



77 

fall tillit är relaterat till arbetets organisering blir det relevant att analysera hur tillit 

är relaterat till arbetsdelning. 

 

7.1.1 Personalinhyrning analyserat i termer av anomisk arbetsdelning 

Tidigare forskning har visat hur inhyrd personal upplever sig isolerad från den 

sociala gemenskapen i kundorganisationer (Rogers, 2000, Barley & Kunda, 2004). 

Sociologisk tillitsteori gör även gällande att familjaritet med delade normer är 

gynnsamt för tillit i ett socialt system (Luhmann, 1988, Sztompka, 1999). En analys 

av personalinhyrning och tillit skulle därför kunna göras i termer av familjaritet 

med delade normer. I artikel III prövades hypotesen att den inhyrda personalen i 

lägre utsträckning skulle uppfatta klimatet i kundorganisationen som präglat av 

normativ konsensus, och att en svagare uppfattning av normativ konsensus skulle 

förklara variationer i sannolikheten att hysa stark tillit till kollegor. Resultaten 

följer inte det förväntade mönstret. Den inhyrda personalen uppfattade i större 

utsträckning normativ konsensus. I enlighet med sociologisk tillitsteori (Luhmann, 

1988, Sztompka, 1999, Misztal, 1996) visar resultaten att en stark uppfattning av 

normativ konsensus är positivt relaterad till tillit.  Den inhyrda personalen hade 

trots det, oavsett status som frivillig eller ofrivillig, lägre odds att hysa stark tillit 

till sina kollegor.  

 

Att den inhyrda personalen i större utsträckning uppfattar klimatet i 

kundorganisationen som präglat av normativ konsensus innebär att de uppfattar 

klimatet som annorlunda i jämförelse med den direktanställda personalen. Det är 

som om de uppfattar sig tillhöra en annan social sfär än vad den direktanställda 

personalen gör. Det skulle förvisso kunna argumenteras för att den inhyrda 

personalen starkare uppfattning av organisationsklimatet som präglat av normativ 

konsensus betyder att de upplever sig normativt desintegrerade, att de uppfattar 

sig som exkluderade från det sociala utbytet i kundorganisationer och att de därför 

inte kan lita på den direktanställda personalen. För att ett sådana logiskt giltigt 

resonemang skulle vara giltigt i det aktuella fallet skulle det krävas att upplevelsen 

av normativ konsensus vore negativt relaterat till tillit till kollegor för den inhyrda 

personalen. Med den tillitsteori som det redogjordes för i kapitel fyra skulle en 

situation där en kategori inte tillåts bli inkluderad i det sociala utbytet med en 

annan kategori av sociala aktörer närmast kunna beskrivas som att de inte tillåts 

bli familjära med informella spelregler i det aktuella sammanhanget och att de 

därför har sämre förutsättningar att utveckla tillit. Samtidigt implicerar ett sådant 

resonemang att upplevelsen av normativ konsensus, oaktat svag eller stark, vore 

positivt relaterad till tillit för den direktanställda personalen som ju, för att 

resonemanget ska vara logiskt, måste förutsättas dela en underförstådd förståelse 

som den inhyrda personalen är exkluderad från. I de analyserna som genomförts i 
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artikel III har det dock inte kunnat påvisas någon sådan interaktion mellan 

anställningskategori och den medierande variabeln uppfattad normativ konsensus. 

Relationen mellan uppfattad normativ konsensus och tillit är positiv för båda 

personalkategorierna. Däremot säger resultaten från artikel III att den inhyrda 

personalen har en lägre nivå av tillit till de kollegor som de arbetar tillsammans 

med. En annan möjlig förklaring till den inhyrda personalens lägre tillit till sina 

kollegor skulle kunna vara av att de som tillfälliga och informella 

organisationsmedlemmar inte har lika god kännedom om inomorganisatoriska 

rutiner. Det är även tänkbart att de, trots att de i stor utsträckning uppfattar 

normativ konsensus, inte får tillgång till information från den direktanställda 

personalen, eller att det råder konflikt mellan inhyrd och direktanställd personal. 

Oavsett om någon eller några, av dessa alternativa förklaringar äger giltighet så 

leder de till syvende och sist till slutsatsen att roten till problemen är den inhyrda 

personalens tvetydiga organisationstillhörighet.   

 

Av Durkheims resonemang följer att det går att dela en förståelse för informella 

spelregler, men att sådana spelregler till syvende och sist, på något sätt, måste vara 

institutionaliserad i formell reglering. Papakostas (2012) och Zucker (1986) 

beskriver hur formell reglering som en form av institutionaliserad misstro stärker 

förutsättningarna för människor att lita på varandra. Williamson (1975) beskriver 

samma fenomen på organisationsnivå. Enligt Williamson ger vertikal integrering 

möjligheten att kapitalisera på människors opportunism. Genom att knyta parter 

till en organisation istället för att differentiera produktiva aktiviteter horisontellt 

på externa aktörer knyts människors opportunism till organisationen, vilket antas 

ge lägre transaktionskostnader eftersom behovet av kontrollmekanismer blir 

mindre. Poängen med detta arrangemang är att det, trots en relativt hög kostnad, 

gör att interagerande parter slipper förhandla om varje enskild transaktion. Det 

ospecificerade anställningskontraktet blir en kontrollmekanism som täcker in ett 

stort antal situationer, men vars innehåll kan omförhandlas efter skiftande behov.  

I relation till kundorganisationen saknar den inhyrda personalen formell 

anknytning. Därmed saknar de även den typ av regulativ mekanism som det 

ospecificerade anställningskontraktet utgör. För dem blir varje ny typ av situation 

som saknar reglering en situation där de måste ta ställning till om de kan lita på 

sina kollegor eller inte. Vertikal integrering reducerar behovet av att specificera 

varje enskild transaktion i kontrakt. Det informella är alltså inte i sig självt 

tillräckligt för att koordinera utbytet mellan människor. Durkheim beskriver detta 

på följande vis: ”For organic solidarity to exist it is not enough for there to be a 

system of organs necessary to one another that feel their solidarity in a general 

way. The manner in which they should co-operate, if not on every kind of occasion 

when they meet, at least in the most common circumstances, must be 
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predetermined” (Durkheim, 1893/1997, 301). Med Williamson (1975) och 

Papakostas (2012) kan det förstås hur organisationens gränser även sätter gränser 

för deras utbyte med varandra. Därmed ger vertikal integrering människor 

gynnsamma förutsättningar att interagera. Organisationstillhörigheten bidrar till 

att utgången av deras interaktion med varandra blir möjlig att förutse. Då den 

inhyrda personalen inte har en formell organisationstillhörighet har de sämre 

förutsättningar än den direktanställda personalen att lita på de människor som de 

arbetar tillsammans med. På sätt och vis ges Williamsons 

transaktionskostnadsteori därmed resonans i Durkheims teori om den anomiska 

arbetsdelningen. Anomisk arbetsdelning är, som beskrivits, ett tillstånd där parter 

involverade i en arbetsdelning inte regleras så att de fungerar i samklang med 

varandra. Durkheim beskriver anomisk arbetsdelning som ett tillstånd där ”the 

mutual obligations would have to be negotiated anew in their entirety for each 

individual case” (Durkheim, 1893/1997, 301).  Förvisso uppfattar den inhyrda 

personalen delade normer i kundorganisationen. Det förtar inte den negativa 

effekt som deras status som icke-medlemmar medför för deras förutsättningar att 

hysa tillit till kollegor. Däremot bidrar det till att mildra den negativa effekt för 

tillit som deras status som icke-medlemmar medför.   

 

7.1.2 Personalinhyrning analyserat i termer av tvingad arbetsdelning 

 

En transaktionskostnadsansats med fokus på den säljande parten möjliggör även 

en annan tolkning av delstudiernas resultat, som också korresponderar med 

Durkheims teori. I det fall en organisation önskar köpa en produkt på en marknad, 

och de har informationsöverläge relativt den säljande parten, följer det av 

Williamsons (1975) teori att det vore lämpligt för den säljande parten att eftersträva 

vertikal integrering. För den säljande parten blir det nämligen kostsamt och 

svårgörligt att upprätta kontroll i relation till den köpande organisationen. I en 

situation där det inte finns någon möjlighet för den säljande sidan att välja några 

andra kontraktspartners råder ett omvänt, och extremt, läge av vad Williamson 

(1975) refererar till som small-number bargaining. I det fall antal möjliga 

kontraktsparter upplevs som stort blir den säljande parten mindre sårbar. Om ett 

givet kontrakt skulle visa sig leda till en situation som inte är önskvärd är det 

enkelt att istället välja en annan partner, det vill säga arbetsgivare i detta fall, på 

marknaden. Med ett mindre antal partner blir parterna i transaktionen mer sårbara 

för motparternas opportunism.  I det fall den köpande partens övertag är så stort 

att det för säljaren inte finns någon annan möjlighet än att ingå transaktion med 

köparen blir säljaren motvilligt tvingad att lita på att den köpande parten kommer 

att erbjuda villkor som gör det möjligt för säljaren att upprätthålla sin verksamhet. 

För de som arbetar som inhyrd personal innebär ett upprätthållande av 
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verksamhet detsamma som att upprätthålla en position på arbetsmarknaden. De 

villkor som krävs på en arbetsmarknad organiserad efter tillfälliga uppdrag i 

organisationer blir kompetensutveckling i arbetet.  

 

För den inhyrda personalen är det nödvändigt att upprätthålla och utveckla sina 

kompetenser så att de förblir attraktiva på marknaden och därmed möjliga att hyra 

ut till nya kundorganisationer. Samtidigt är det kundorganisationen som är den 

part som har information om arbetsvillkor och möjligheter till 

kompetensutveckling. Betraktat utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv så är 

alltså kundorganisationen A en köpare av resurser som har informationsövertag 

medan den inhyrda personalen C blir leverantörer. Med övertaget följer det även 

att kundorganisationen har möjlighet att agera opportunt gentemot den inhyrda 

personalen och erbjuda villkor som inte möjliggör en nödvändig 

kompetensutveckling. De inhyrda konsulter som upplever sig vara ofrivilligt 

inhyrda i artikel IV befinner sig i en sådan situation. Deras preferens är att vara 

anställd av kundorganisationen. Resultaten visar hur deras tillit till 

kundorganisationen stärks av upplevd utveckling av anställningsbarhet. Uttryckt 

med en durkheimsk terminologi kan vi förstå detta som en tvingad arbetsdelning. 

I det fall den inhyrda personalen inte får det utbyte i arbetet som är förenligt med 

den typ av psykologiskt kontrakt som framträdde i resultaten i artikel I, kan en 

minskad tillit till kundorganisationen konstateras (artikel IV).  Med ökad tillgång 

till anställningsbarhetsutveckling minskas den ofrivilligt inhyrda personalens 

sårbarhet i relationen till kundorganisationen. Anställningsbarhet blir till den typ 

av resurs som gynnar tillit, som beskrevs i teorikapitlet. Med Williamsons teori kan 

det alltså förstås hur personalinhyrning, i det fall arbete som inhyrd är just 

ofrivilligt, kan förväntas ge konsekvenser för människors tillit till en inhyrande 

organisation.  

 

I Durkheims teori om arbetsdelning och solidaritet poängteras hur informella 

normer står i relation till ett socialt systems formella reglering. Med Macneils 

(1973, 1985) teori om relationella kontrakt - vars grundläggande idé är att kontrakt, 

i synnerhet i anställningsrelationen (Bird, 2005), är formade av samhälleliga 

normer - kan ett sådant resonemang tas ned till en nivå där utbyte mellan 

individer eller en individ och en arbetsuppgiftsgivande organisation studeras. Med 

Rousseaus (1989, 1995, 2001, Rousseau & Schalk, 2000) definition av psykologiska 

kontrakt skulle det kunna argumenteras för att det psykologiska kontrakt som den 

inhyrda personalen i artikel I ger uttryck för, betraktas som deras syn på vad 

anställningsrelationen borde innehålla. Durkhiem betonar att människors syn på 

vad arbete är måste stå i relation till ett samhälles formella reglering, vilket skulle 

kunna betyda formella lagar eller kollektivavtal.  
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Artikel IV visar hur status som frivilligt respektive ofrivilligt inhyrd spelar en 

avgörande roll för att förklara den inhyrda personalens tillit till 

kundorganisationen. Samtidigt visar resultaten hur tillgång till 

kompetensutveckling i arbetet var positivt relaterad till tillit till organisationen för 

de ofrivilligt inhyrda, medan det inte fanns något samband mellan 

kompetensutveckling och tillit till organisationen för de frivilligt inhyrda. Beaktat 

resultaten från artikeln I, och teorin om det psykologiska kontraktet tolkat som en 

individuell manifestation av samhälleliga normer, blir ett sådant resultat förståeligt 

om personalinhyrning betraktas som tvingad arbetsdelning. Den formella 

reglering som omgärdar den triangulära anställningsrelationen ger inte inhyrd 

personal någon lagstadgad tillgång till kompetensutveckling i arbetet i 

kundorganisationer. Som framgick av kapitel två ligger det formella ansvaret för 

den inhyrda personalen på bemannings- eller konsultorganisation. Det skulle alltså 

kunna argumenteras för att den formella regleringen inte står i samklang med den 

ofrivilligt inhyrda personalens syn på hur arbete och anställning ska vara 

organiserat.  

 

Om informell reglering sätts in i ett sammanhang av transaktioner, som det ju 

faktiskt är frågan om, så ser vi att transaktionerna inte är direkt reglerade och att 

de därmed ger stort utrymme för önskningar, förväntningar och informellt 

uppfattade kontraktsvillkor.   Sådana informella kontraktsvillkor är inriktade på 

socialt utbyte med kollegor och på kompetensutveckling i arbetet i 

kundorganisationerna. När inhyrd personal ges tillgång till sådana aspekter av 

arbetet gynnas deras tillit till organisation och kollegor. En sådan 

förklaringsmodell stämmer väl med resultaten för dem som är ofrivilligt inhyrda i 

artiklarna III-IV.  

 

7.2. Framtida forskning 

Då resultaten i artikel IV visar hur kompetensutveckling i arbetet inte är signifikant 

relaterat till tillit till organisationen reser en sådan slutsats frågan om de som 

frivilligt arbetar som inhyrda har ett annorlunda psykologiskt kontrakt i jämförelse 

med ofrivilligt inhyrd personal.  Det är en av avhandlingens svaga punkter att den 

inte ger något svar på den frågan. Med utgångspunkt i tidigare studier av 

personalinhyrning kan det dock konstateras att det centrala för frivilligt inhyrda 

konsulter (Barley & Kunda, 2004) tycks vara att få vara fria från organisationen. 

Kompetensutvecklingen för dem var snarare ett medel för att nå autonomi från 

organisationer och självständighet till skillnad från de ofrivilliga för vilket 

kompetensutveckling snarare torde vara ett medel för att nå målet med en 

standardanställning. Det är alltså möjligt att de har en annan syn på vad arbete ska 
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vara vilket gör deras upplevda sårbarhet i relation till kundorganisationen mindre. 

Ett sådant resonemang antar dock mera formen av en hypotes än en slutsats och 

behöver därför bli föremål för djupare analys i framtida studier.  

 

Som framgick av resultaten från artikel III uppfattar den inhyrda personalen 

delade normer annorlunda i jämförelse med den direktanställda personalen. Det 

vore önskvärt om det i framtida forskning gjordes en mera finkalibrig 

operationalisering av normer. Therborn (2002) gör tillexempel en distinktion 

mellan allmänna samhälleliga normer (constitutive norms) och normer som mera 

specifikt avser att reglera beteende och utförandet av uppgifter i specifika grupper 

och organisationer (regulative norms). Slutligt beskriver Therborn (2002) vad som 

kan kallas fördelningsnormer (distributive norms), vilka är relaterade till 

fördelning av specifika kostnader och ersättningar. Kvarnlöf (working paper) visar 

hur allmänna samhälleliga normer är en del av människors uppfattningar om hur 

de bör, eller inte bör, agera i den typ av tillfälliga organisationer som uppstår vid 

olycksplatser. En utgångspunkt i en Therborns (2002) klassificering skulle kunna 

bidra till en djupare förståelse för hur inhyrd personal skiljer sig från 

direktanställd avseende uppfattade normer i organisatoriska kontexter som de 

tillfälligt är en del av. En sådan klassificering kan även bidra till att utveckla och 

nyansera teorin om psykologiska kontrakt. I det fall teorin tolkas som ett uttryck 

för individuellt manifesterade samhälleliga normer blir det en uppgift för framtida 

forskning att studera huruvida psykologiska kontrakt varierar för olika 

personalkategorier visavi olika kategorier av normer.  

 

En alternativ tolkning av den anomiska arbetsdelningen med utgångspunkt i den 

utveckling av arbetsdelningsteorin som Durkheim (1957/1992) gör i Professional 

Ethics and Civic Morlas, är att den typ av bristande interaktion som Durkheim talar 

om syftar på arbetskraftens formerande av sitt gemensamma intresse för att ändra 

sina arbetsvillkor (Rawls, 2003). Framtida forskning behöver därför inriktas på 

djupare analyser av förhållandet mellan tillit och personalinhyrning i olika 

arbetsmarknadsregulatoriska kontexter. Sådana analyser bör även inkludera 

förutsättningar för, och omfattning av, facklig organiseringsgrad i kategorin 

inhyrd personal.  

 

För att återvända till Sennett (1998) kan det förhålla sig så att den inhyrda 

personalen upplever en viss kompetensutveckling i arbetet, men ändå begränsade 

karriärmöjligheter. Sådana resultat antyds i Kantelius (2010a, 2010b) arbeten. 

Likvärdig kompetens och kompetensutveckling som standardanställda har men, i 

jämförelse, sämre karriärmöjligheter lär sannolikt leda till en upplevelse av låg 
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personlig kontroll. En sådan hypotes kräver dock utökade studier där jämförelser 

av upplevda och faktiska karriärmöjligheter görs möjliga.   

 

En alternativ förklaring till resultaten i artikel III skulle kunna vara att den inhyrda 

personalen håller ihop i egna grupperingar som kännetecknas av normativ 

konsensus. Om det är så skulle det innebära att den inhyrda personalen uppfattar 

sig så exkluderad från det sociala sammanhanget i kundorganisationen att de 

tolkat frågorna om normativ konsensus och tillit till kollegor med strikt 

utgångspunkt i den egna gruppen konstituerad av inhyrd personal. Resultatet från 

artikel I, som visar hur inhyrd personal uppfattar ett tämligen stabilt psykologiskt 

kontrakt centrerat på social gemenskap med såväl kundorganisationens ledning 

som med sina kollegor, går dock emot en sådan tolkning. Framtida studier av 

personalinhyrning bör dock ta hänsyn till möjligheten att inhyrd personal sluter 

sig helt i egna grupperingar. 

 

7.3. Begränsningar 

Liksom alla vetenskapliga arbeten har även denna avhandling sina begränsningar. 

En del av dessa har redan diskuterats i metodkapitlet där det bland annat 

konstaterades att avvikelsen från principen om ett obundet slumpmässigt urval 

förvisso kan vara berättigat i detta fall, men trots allt gör att några empiriska 

generaliseringar bortom de kundföretag som studerats inte är möjliga att göra. 

Datainsamling med en tvärsnittsdesign medför också att kausala tolkningar av 

resultaten endast kan göras i strikt teoretisk bemärkelse.  I det fall det finns 

specifika karaktärsdrag för gruppen inhyrda respektive direktanställda, eller deras 

respektive anställningssituationer, som inte inkluderats i modellerna finns det en 

risk för att estimaten är biased och därmed en risk för typ I eller typ II fel 

(Antonakis et al., 2010).  

 

I de empiriska studierna har ett antal begrepp operationaliserats med en fråga 

(single intems). Avsikten var att möjliggöra en kort enkät och därmed god 

svarsfrekvens. Ett flertal studier inom skilda ämnesområden har funnit att single-

items ofta ger likvärdiga resultat som multi-item skalor (Gardner et al., 1998, 

Bergkvist & Rossiter, 2007, De Boer et al., 2004, Nagy, 2002). Traditionellt har dock 

multi-item skalor antagits ge högre tillförlitlighet och  täcka in flera aspekter, eller 

nyanser, av det fenomen som studeras (Churchill, 1979, Baumgartner & Homburg, 

1996). Tillit och normer är, som konstaterats, komplexa fenomen och framtida 

studier kan tjäna på att utveckla och utvärdera reliabiliteten i de 

operationaliseringar som nyttjas.   
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Avhandlingens respektive delstudier bygger på analyser av arbetstagare inom 

olika yrkesområden. I artiklarna I och II analyseras arbetstagare inom yrken utan 

krav på högre utbildning. I artiklarna III och IV är det tjänstemän inom yrken som 

kräver högre utbildning som studeras. Andra studier i en svensk kontext har 

funnit att inhyrd personal inom dessa respektive yrkeskategorier uppfattar sitt 

arbete på liknande sätt (Kantelius, 2010b). Trots det finns det ändå anledning att 

anta att typen av yrke inte är oväsentligt för hur integrering i den sociala 

gemenskapen och kompetensutveckling i arbetet uppfattas. Det är heller inte 

nödvändigtvis så att upplevelsen av ofrivillighet är av samma betydelse för en 

ingenjör som för en truckförare. Deras respektive resurstillgångar i termer av 

utbildning och ekonomiskt kapital är sannolikt olika, vilket torde påverka deras 

respektive sårbarhet i relation till en kundorganisation. Framtida forskning bör 

söka inkludera personal inom skilda yrkesområden för att driva analyserna vidare. 

 

7.4. Bidrag till forskningsområdet 

Ännu så länge har fenomenet personalinhyrning i förhållandevis ringa omfattning 

varit föremål för forskning i Sverige. Även om en inte obetydlig del av det som har 

gjorts i en svensk kontext behandlar kompetensutveckling i arbetet bidrar denna 

avhandling med att sätta in betydelsen av kompetensutveckling i ett större 

teoretiskt sammanhang, och empiriskt visa hur kompetensutveckling är en central 

del av arbetet som inhyrd personal.  

 

 Avhandlingens delstudier utgör var för sig viktiga bidrag till de respektive 

teoretiska områden de representerar. Mycket av det som skrivits inom området 

psykologiska kontrakt har tagit sitt avstamp i vad som beskrivits som ett förändrat 

arbetsliv med ökade krav på flexibilitet. Trots det har lite av forskningen hittills 

ägnats åt sådana personalkategorier som kan relateras till organisationers 

flexibilitetsstrategier. Den studie som ingår i denna avhandling fokuserar en 

specifik grupp på arbetsmarknaden som är ett resultat av ett ökat behov av 

flexibilitet. Artikel I visar hur denna grupps psykologiska kontrakt gestaltar sig i 

mötet med arbetsvillkoren hos kundföretagen. Resultaten från Artikel I bidrar 

även till en teoretisk utveckling inom detta område, då resultaten indikerar att 

tidigare indelning av kontraktet i en relationell respektive transaktionell dimension 

behöver problematiseras och utvecklas ytterligare. Delstudien utgör även ett 

värdefullt bidrag i det att dess resultat ger stöd åt en tolkning av teorin om det 

psykologiska kontraktet som ett uttryck för delade normer och värderingar 

rörande arbete. Genom att sätta in idén om organisationstillit i ett sammanhang av 

sociologisk tillitsteori har teorin kunnat utvecklas. Framtida studier inom området 

bör beakta betydelsen av att ta hänsyn till personliga och kollektiva resurser i teori 

och analyser.  
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7.5. Avslutande reflektioner 

Avhandlingens sammantagna slutsats blir att utgången av mötet mellan inhyrd 

personal och de krav som ställs i arbetet beror på om personalen har kunnat 

anskaffa eller upprätthålla de resurser som traditionellt har erbjudits genom den 

organisationstillhörighet som standardanställningar ger. Där sådana resurser fattas 

utmanas förutsättningarna att utveckla tillit. Resultaten visar att de krav som ställs 

i så kallat gränslöst arbete inte specifikt kan sägas leda till lägre nivåer av tillit hos 

gruppen inhyrd personal. Däremot visar avhandlingens resultat att 

arbetsuppgiftsgivande organisationers sätt att organisera sin kompetensförsörjning 

är av betydelse för människors tillit till varandra. Det tycks även som om själva 

utformningen av transaktionen mellan kundorganisation och inhyrd personal är av 

betydelse för den inhyrda personalens förutsättningar att utveckla tillit. Artikel II 

indikerar att sådana effekter inte inskränker sig till tillitsrelationer inom en 

organisatorisk kontext utan även ger effekter för tillit till andra människor i stort. 

 

Det ideal om en individualisering av anställningsrelationen som förmedlas i den 

akademiska managementlitteraturen behöver problematiseras. I det fall arbetets 

organisering medför att människor förväntas ge sin lojalitet till 

arbetsuppgiftsgivande organisationer utan att få de resurser som traditionellt har 

getts genom standardanställningens organisationstillhörighet, riskerar tillit till, och 

tillit i, organisationer att undermineras. Resultaten från de empiriska prövningarna 

av teorin om hur flexibla anställningsformer leder till lägre nivåer av tillit, i artikel 

II, indikerar dessutom att effekter av arbetets organisering inte enbart inskränker 

sig till inomorganisatoriska eller arbetsmarknadsrelaterade angelägenheter; arbetes 

organisering är en samhällelig angelägenhet.  

 

För dem som arbetar som inhyrd personal mot sin vilja, ger avhandlingens resultat 

stöd för en klassificering av arbetet under Durkheims begrepp tvingad 

arbetsdelning. Förutsättningarna för managementlitteraturens ideal om autonoma 

individer reglerade genom tillit tycks därmed vara uppdelade på kategorier av 

frivilligt och ofrivilligt inhyrda. Teorierna om det gränslösa arbetet och de ideal 

som utmålas i managementlitteraturen skulle därför i någon mån kunna betraktas 

som förenliga med de villkor som arbetet erbjuder. Av resultaten framgår 

dessutom att även de som är ofrivilliga kan ges förutsättningar att hysa tillit till 

arbetsuppgiftsgivande kundorganisationer så länge som de ges tillräckligt med 

kompetensutveckling i arbetet. Samtidigt ger avhandlingens resultat indikationer 

om att avsaknaden av direkt reglering av utbytet mellan kundorganisation och den 

inhyrda personalen, oavsett om den inhyrda personalen uppfattar sig som frivilligt 

inhyrd eller ej, ger upphov till en tillitsproblematik. Såväl frivilligt som ofrivilligt 
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inhyrd personal har en lägre nivå av tillit till de kollegor som de arbetar 

tillsammans med. I den mån en sådan analys är korrekt kan personalinhyrning 

klassificeras som en anomisk arbetsdelning. Avslutningsvis kan det därmed 

konstateras att personalinhyrning är en arbetsdelning som ger upphov till en 

uppdelning i kategorier av människor som ges olika förutsättningar att utveckla 

tillit. Det skulle alltså kunna argumenteras för att personalinhyrning leder till en 

uppdelning av människor i kategorier med olika nivåer av tillit beroende på deras 

position i arbetsdelningen, vad som skulle kunna beskrivas som delad tillit. 
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