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Sammendrag 

Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie av arbeidslivsrelasjoner blant midlertidig 

ansatte i finansbransjen, innleid via bemanningsbyråer. Begrepet arbeidslivsrelasjoner viser til 

hvordan man som arbeidstaker forholder seg til andre mennesker på arbeidsplassen, til 

arbeidsplassen i seg selv, og ulike formelle og uformelle rammer som finnes rundt 

ansettelsesforholdet. Med denne oppgaven ønsker vi å undersøke hvordan midlertidig ansatte 

som er leid inn i finansbransjen opplever disse relasjonene. Det tas utgangspunkt i følgende 

problemstilling;  

 

Hvordan påvirker det å være ansatt på midlertidige, vikarbaserte kontrakter 

arbeidslivsrelasjonene til arbeidstakere i den norske finansnæringen?  

 

Oppgaven har i utgangspunktet et individorientert perspektiv, fordi vikarenes forståelse av sin 

egen situasjon er sentralt for problemstillingen. Oppgavens utvalg består imidlertid også av 

representanter fra Finansforbundet, Manpower, i tillegg til en HR-informant, og dermed blir 

vikar-informantenes beskrivelser del av en bredere kontekst. Funn fra analysen blir i 

diskusjonen belyst gjennom et utvalg relevante teorier, deriblant Atkinson (1985) og Sennett 

(2014).  

 

Studien har kommet frem til følgende hovedfunn:  

 

Tolkningen av vikarenes egen situasjon gjør den enklere å håndtere  

Vikarene opplever tross endringene i finansbransjen, at deres arbeid er nødvendig for 

oppdragsvirksomheten. De forstår slik at det også ligger en verdi i deres arbeid. Samtidig vil 

en erkjennelse av at situasjonen også er midlertidig for dem, og at de ikke ønsker å bli 

værende i oppdragsvirksomheten over tid, skape en følelse av kontroll over egen 

arbeidssituasjon.  
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Vikarene legitimerer sin egen forskjellsbehandling  

Vikarene opplever i noen tilfeller forskjellsbehandling mellom fast og midlertidig ansatte i 

oppdragsvirksomheten. Samtidig beskriver de seg selv som “bare vikarer”, noe som bidrar til 

å legitimere deres egen posisjon som underlegne i forhold til den øvrige arbeidsstokken. 

Dermed ønsker de heller ikke å etterspørre rettigheter eller kreve goder som er forbeholdt de 

fast ansatte.  

 

Følelser av underlegenhet kan fremme etableringen av et vikarkollektiv  

I noen tilfeller vil vikarene knytte seg sterkere til hverandre enn til de øvrige ansatte, fordi de 

opplever å være i samme situasjon. At de anser seg selv som en del av oppdragsvirkomhetens 

periferi bidrar også til å forsterke denne opplevelsen.  

 

Midlertidig ansettelse som springbrett videre  

Vikarene opplever at deres nåværende stillinger ikke passer dem av ulike grunner, noe som 

skaper et ønske om å bevege seg videre. De oppfatter gjerne at de er overkvalifiserte, at 

stillingen ikke er innenfor deres interessefelt eller kompetanseområde, noe som svekker deres 

følelser av tilknytning til oppdragsvirksomheten. Dette reduserer imidlertid ikke ønsket om å 

gjøre en god jobb, fordi gode referanser og erfaring vil være nyttig for dem i fremtidige 

rekrutteringsprosesser.   

 

Fraskrivelse av arbeidsgiveransvar  

Ved å leie inn vikarer fra bemanningsbyråer, kan virksomheter fraskrive seg store deler av 

arbeidsgiveransvaret. Slik fristilles oppdragsvirksomhet fra risiko i forbindelse med for 

eksempel sykefravær og feilrekrutteringer, mens noe av den samme risikoen vil tilfalle 

vikaren selv. Samtidig vil også bemanningsbyråets ansvar for vikaren være avhengig av at 

denne er i oppdrag hos en oppdragsvirksomhet.  

 

 

Nøkkelbegreper: arbeidslivsrelasjoner, midlertidig ansettelse, innleie av vikarer, 

arbeidsgiveransvar, arbeiderkollektiv, vikar, finansbransjen.  

 

 



VII 

 

Forord 

Arbeidet med masteroppgaven har vært en spennende og lærerik prosess. Oppgaven 

representerer både et høydepunkt og en avslutning på det som for oss begge har vært seks år 

med studier. Veien hit har vært lang, ekstremt lærerik og utfordrende, og det skal bli både rart 

og godt å avslutte dette kapittelet i livet. 

Først og fremst ønsker vi å rette en stor takk til vår veileder Eivind Falkum. Eivinds 

faglige engasjement, gode innspill og positive holdning har vært til stor hjelp, og vi har forlatt 

(nesten) alle veiledningstimer med styrket tro på eget prosjekt. Uten Eivinds bidrag ville ikke 

denne prosessen eller oppgaven blitt den samme. 

Vi ønsker også å takke alle informanter som har delt personlige erfaringer og tanker 

med oss, og latt oss få innblikk i deres arbeidshverdag. Vi vil også takke informantene fra 

Manpower og Finansforbundet, samt HR-informanten, for deres bidrag og kunnskap om 

finansnæringen og vikarbruk. En takk rettes også til Matilde, Bjørn, Sissel og Kjell, for 

gjennomlesing og gode kommentarer. 

Til sist ønsker vi å rette en takk til hverandre, for det vi har opplevd som et svært godt 

samarbeid og en hyggelig skriveperiode. Vårt samarbeid oppstod ganske tilfeldig under 

Prosjektforum, men ble starten på et langvarig, faglig samarbeid og et godt vennskap. 

 

 

Oslo, 22. mai 2018 

Kristine Stokke Hoddevik og Oda Sæter Brohjem 
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1. Introduksjon 

I løpet av de siste årene har norske medier til stadighet fokusert på midlertidig ansettelse og 

bruk av innleide vikarer (Dinh, 2017; Grimsrud, 2017; Halvorsen, 2017; NTB 2017; VG, 

2017). Fokuset kommer blant annet av en oppfatning om økt bruk av midlertidig ansettelse, 

skapt av endringer i arbeidslivet de siste tiårene. I Norge og i verden for øvrig har det skjedd 

en overgang fra et stabilt og industrielt arbeidsliv, til et mer fleksibelt arbeidsliv. Overgangen 

er blant annet et resultat av globalisering, økt konkurranse, teknologisk utvikling og 

påfølgende krav til omstillinger (Aagestad et al., 2015:38). Dette påvirker både virksomheter 

og arbeidstakere, og har skapt endringer i måten disse forholder seg til hverandre på. 

Arbeidslivsrelasjonene har blitt løsere, det forekommer hyppigere utskiftning av arbeidskraft 

og det er større forekomst av atypiske og fleksible arbeidsforhold (Standing, 2011; Sennett, 

2014). I Storbritannia har dette allerede fått store ringvirkninger ved at en betydelig del av 

befolkningen har mistet stabil tilknytning til arbeidslivet (Standing, 2011:41). I Norge merker 

vi foreløpig mindre av dette, blant annet fordi den nordiske modellen har bidratt til å sikre at 

det norske arbeidslivet i større grad har vært mer stabilt i møte med globalisering og 

konkurranse. Likevel er det også her mulig å se tendenser til endring. 

Temaet midlertidighet fikk spesielt mye oppmerksomhet i forbindelse med endringene 

som ble innført i arbeidsmiljølovens bestemmelser i 2015, som åpner for at virksomheter kan 

ansette midlertidig på generelt grunnlag i en periode på inntil 12 måneder (Strøm, von 

Simson & Østbakken, 2018). Endringene ble innført etter en langvarig debatt om hvorvidt det 

bør tilrettelegges for at virksomheter skal kunne benytte mer midlertidig arbeidskraft. Det var 

særlig private aktører, næringslivet og den politiske høyresiden som ønsket å åpne for slik 

bruk, fordi de mener dette skaper bedre forutsetninger for konkurranse og produktivitet i 

Norge. Det ble også argumentert for at dagens unge i mindre grad er opptatt av faste stillinger 

(Lahn, 2016; Svalund, 2013), og at midlertidig ansettelse gir flere en vei ut i arbeidslivet via 

den såkalte springbretteffekten1. Fagforbundene og den politiske venstresiden ønsker derimot 

å regulere og innskrenke bruken, fordi de mener at dette vil bidra til å skape tryggere rammer 

for ansettelse gjennom faste og mer stabile arbeidsforhold (Folkestad, 2014; Lysbakken, 

2014; Lahn, 2016; Regjeringen, 2017). I tillegg mener de at det ikke er noe som tyder på at 

                                                 
1 Springbretteffekten tilsier at midlertidig ansettelse kan fungere som en forløper til å gå inn i 

fast stilling fordi det gir mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaring som gjør arbeidstaker 

mer attraktiv på arbeidsmarkedet (Engebregtsen, Salvanes & Vassengen 2012:36-37). 
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fast ansettelse har blitt mindre viktig for dagens unge, men at det heller tvert imot er et større 

ønske om fast arbeid (Lahn, 2016). Det er også blitt argumentert for at ønsker om fleksibilitet 

blant arbeidstakere kan sikres gjennom fleksibilitet og autonomi i arbeidssituasjonen, og at 

dette ikke trenger å gå på bekostning av trygge rammer rundt ansettelsesforholdet 

(Johannessen & Tobiassen, 2016).  

I møte med et endret arbeidsmarked, har unge som gruppe blitt trukket frem som 

taperne (Halvorsen, 2017; NTB 2017; VG, 2017). Unge er i flertall når det kommer til 

midlertidig ansettelse i Norge (Nergaard, 2017), og mange har problemer med å komme seg 

inn på arbeidsmarkedet. Av de som finner en plass, havner flere i vikariater som stadig 

fornyes, uten at man får tilbud om fast stilling (Espeland, 2017). Svalund og Nielsen (2017) 

viser samtidig til at for personer med lav utdanning og for unge mellom 20 og 29 år, vil ikke 

økt tilgang på midlertidige stillinger nødvendigvis gi større muligheter for en stabil posisjon 

på arbeidsmarkedet over tid. Et sentralt argument for økt tilgang til midlertidig ansettelse har 

nettopp vært å gjøre det enklere for utsatte grupper å komme i arbeid, men foreløpig ser ikke 

dette ut til å ha hatt ønsket effekt (Lydersen & Tollerud, 2018).  

I denne oppgaven ønsker vi å bidra til økt innsikt i hvordan det å være ung, midlertidig 

ansatt påvirker individets relasjoner til og på arbeidsplassen, her omtalt som 

arbeidslivsrelasjoner. Vi har valgt å fokusere på den norske finansbransjen, fordi den på 

mange måter kan sies å være relevant for en slik studie. Vi har også valgt å konsentrere oss 

om en bestemt type midlertidig ansatte, nemlig vikarer som er innleid via bemanningsbyråer. 

Disse har en arbeidsgiver som ikke befinner seg på den fysiske arbeidsplassen, og de får 

dermed også en annen formell tilknytning til arbeidsplassen enn de som er fast ansatt (NHO 

Service, 2016). Vikarene har relasjoner både til arbeidsgiver (bemanningsbyrået), 

arbeidsplassen (oppdragsvirksomheten), samt ulike mellommenneskelige relasjoner til 

kollegaer, ledere og andre ansatte i begge disse virksomhetene. Vi tror dette gjør det spesielt 

interessant å studere deres tilknytning til både virksomheten de er innleid til, til 

bemanningsbyrået som er deres primære arbeidsgiver, og deres øvrige relasjoner til og på 

arbeidsplassen.  

 Det er flere grunner til at det er viktig å forstå hvordan midlertidighet påvirker 

arbeidslivsrelasjoner. For det første viser forskning at arbeidstakere som er ansatt på 

midlertidige kontrakter har svakere tilknytning til arbeidslivet enn fast ansatte (Falkum, 

Ingelsrud og Nordrik, 2016:39). Ansatte som opplever svak tilknytning til arbeidsplassen, 

kollegaer og ledere vil videre være mindre motiverte og forpliktet til organisasjonen, oppleve 
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dårligere trivsel og ha et svakere ønske om å gjøre en god jobb for virksomheten (Linley, 

Harrington & Garcea, 2013). Dette vil igjen kunne ha implikasjoner for virksomhetens 

resultater. Forskning viser også at virksomheter kan være mindre villige til å investere i 

midlertidig ansatte på grunn av deres tidsbegrensede tilknytning (Steen, Ellingson & Nygaard, 

2017:36). Dette kan igjen skape usikkerhet om egen jobbsituasjon og verdi på 

arbeidsmarkedet blant de ansatte, samt stress og generelt lavere tilfredshet i jobbsituasjonen 

(Standing, 2011; Sennett; 2014). Samtidig vil også de midlertidige selv kunne bli mindre 

motiverte til å involvere seg i bedriftens styring og organisering, og på denne måten heller 

ikke ønske å investere for mye i virksomheten eller å bidra i aktiv medvirkning på 

arbeidsplassen (Falkum, et. al., 2016:39). En sentral antakelse i denne sammenheng er at det å 

være ansatt på en midlertidig arbeidskontrakt vil påvirke den ansattes opplevelser av 

tilhørighet og lojalitet til både virksomhet, arbeidsoppgaver og kollegaer, nettopp fordi 

arbeidskontrakten er tidsbegrenset. I følge Sennett (2014:30) vil midlertidighet nettopp 

undergrave både tillit, lojalitet og forpliktelse til virksomheten. 

Ulike studier om midlertidighet i det norske arbeidslivet har blitt gjennomført allerede, 

for eksempel av midlertidig ansatte innenfor spesialiserte fagområder som forskning (Eide & 

Slåttun, 2017) og journalistikk (Øistad, 2014), eller generelle studier om midlertidighet i 

Norge (Nergaard, 2017). Med denne studien mener vi imidlertid at vi kan bidra til å dekke et 

hull i feltet, både fordi vi studerer oppfatninger om arbeidslivsrelasjoner, og fordi vi 

konsentrerer oss om en bransje hvor dette er lite utforsket fra før. 

 

1.1 Oppgavens fokus: Den norske finansnæringen 

Finansnæringen er en fellesbetegnelse for all næring i Norge som omhandler bank, finans og 

forsikring. Bransjen kjennetegnes av gjennomsnittlig høye lønninger, ansatte med høy 

utdannelse, jevn kjønnsfordeling, få arbeidsinnvandrere, få ansatte i deltidsstillinger og gode 

forutsetninger for kompetanseutvikling (Steen, et. al., 2017:56-57). Finansnæringen er en 

forholdsvis liten bransje i Norge, og bare 3 prosent av arbeidsstyrken arbeider innenfor denne 

(Steen, et. al., 2017:43). Dette tilsvarer rundt 47.000 personer. Sysselsettingsnivået følger de 

økonomiske svingningene i samfunnet, og hadde en topp i 1987/1988, med over 70.000 

ansatte. I dag er nivået historisk lavt, med 5000 færre sysselsatte enn før finanskrisen i 

2008/2009 (Finans Norge, 2017). 
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Finansnæringen preges i stor grad av endringer og omstillinger, noe som igjen 

påvirker virksomhetenes behov for arbeidskraft. Teknologisk utvikling har muliggjort 

digitalisering, og dermed har datatekniske verktøy og metoder kunnet erstatte en rekke 

manuelle oppgaver (Bratbergsengen, 2017). I Norge har finansnæringen blant annet 

effektivisert egen produksjon og etablert elektroniske kundetjenester (Kreutzer & Staavi, 

2017). Dette fører igjen til at virksomheter må omorganiseres og arbeidsoppgaver endres. 

Ansatte i bransjen føler seg mer berørt av digitaliseringsprosessen og trusselen fra 

robotisering enn øvrige deler av arbeidslivet, og det knyttes stor usikkerhet til hvordan 

bransjen etter hvert vil bli seende ut (Steen, et. al, 2017:56). Reformer, omorganiseringer og 

usikkerhet knyttet til virksomheters fremtidige situasjon regnes videre for å være sentrale 

årsaker til bruk av atypisk arbeidskraft (Ødegård, 2017).  

Ved første øyekast ser det ikke ut til at andelen midlertidig ansatte i finans er særlig 

høy. I følge SSB (2017a) var 2 prosent av arbeidsstyrken ansatt på slike kontrakter i 2017. 

Finans Norge oppgir på sine nettsider at det i 3. kvartal 2016 var i underkant av 1000 

midlertidig ansatte i finansnæringen. De skriver også at dette antallet ikke har økt i særlig 

grad etter endringen i lovverket i 2015 (Finans Norge, 2016). Om man studerer Finans Norges 

nettsider og tallene fra SSB (2017b) nærmere blir det imidlertid klart at innleie av arbeidskraft 

forekommer i større skala enn hva som presenteres eksplisitt. Grunnen til at andelen 

midlertidige blir lavere i den offisielle statistikken, er at arbeidskraft som er innleid via 

bemanningsbyråer kategoriseres under “forretningsmessig tjenesteyting”. Dermed regnes ikke 

denne gruppen som ansatt i finansbransjen. Mange midlertidig ansatte i finansbransjen er 

nettopp innleid via bemanningsbyråer, og i et slikt arbeidsforhold vil bemanningsbyrået være 

hovedarbeidsgiver, og ikke oppdragsvirksomheten (Bjørntvedt, 2011). Dermed vil ikke 

innleide arbeidstakere bli synlige i finansnæringens sysselsettingsstatistikk. På SSB (2018) 

sine sider kan vi lese at innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer ikke er inkludert i deres 

sysselsettingstall. På denne måten blir den reelle andelen ansatte med midlertidige kontrakter 

«gjemt» i statistikken, bak et tall som utelukker innleide arbeidstakere. Slike feil i 

sysselsettingsstatistikken er ikke unikt for finansnæringen, men gjelder for de fleste bransjer, 

hvilket gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange som er ansatt på slike kontrakter i 

Norge.  

Vi har valgt å fokusere på finansnæringen fordi denne blant annet kjennetegnes av 

jevn kjønns- og aldersfordeling og et høyt utdanningsnivå, i tillegg til å ha få 

arbeidsinnvandrere, sesongarbeidere og deltidsansatte. På denne måten vil vi kunne unngå 
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faktorer som ellers vil kunne påvirke opplevelsen av arbeidslivsrelasjoner blant de ansatte. 

Ved å fokusere på finansnæringen håper vi å få et tydeligere inntrykk av hvordan individets 

arbeidslivsrelasjoner påvirkes av type arbeidskontrakt, enn om vi hadde valgt å fokusere på en 

mer heterogen bransje hvor andre forskjeller vil kunne tenkes å påvirke de ansattes 

opplevelser.  

 

Med bakgrunn i dette reiser vi følgende problemstilling:  

 

Hvordan påvirker det å være ansatt på midlertidige, vikarbaserte kontrakter 

arbeidslivsrelasjonene til arbeidstakere i den norske finansnæringen? 
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2. Arbeidslivsrelasjoner 

I forbindelse med fremveksten av det moderne arbeidslivet ble en form for 

organisasjonsbasert tilknytning etablert blant den arbeidende befolkningen. Dette ble senere 

kjent som arbeidslivsrelasjoner, og kan defineres som «forbindelser mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker, deres organisasjoner, og mellom disse og staten» (Korsnes, 2003:17). Begrepet 

viser til hvordan man som arbeidstaker forholder seg til arbeidslivet, arbeidsplassen, kollegaer 

og ulike formelle og uformelle rammer som finnes rundt ansettelsesforholdet. Begrepet har en 

personlig betydning, og kan brukes for å si noe om de uformelle og dagligdagse relasjonene 

mellom arbeidstakere, deres arbeidsoppgaver, deres ledere og virksomheten i seg selv 

(Ivancevich, Konopaske & Matteson, 2009; Stairs & Galpin, 2013). Arbeidslivsrelasjonene 

blir slik en del av de individuelle opplevelsene av arbeidet, og sier noe om den grad av 

trygghet, trivsel, arbeidsmiljø og engasjement som arbeidstakere opplever at arbeidsplassen 

og arbeidsgruppen kan og bør tilby (Hetland & Hetland, 2011:116). 

Relatert til dette er begrepet industrial relations (Collins dictionary, 2018). Dette viser 

til den kollektive delen av slike relasjoner, eksempelvis de avtaler, lover og reguleringer som 

finnes mellom arbeidstakere, fagorganisasjoner og stat (Korsnes, 2003:17). 

Arbeidslivsrelasjoner blir ofte diskutert opp mot dette fordi de i stor grad påvirkes av dem. 

Selv om det ville vært interessant å undersøke hvordan midlertidig ansatte påvirkes av og 

opplever de kollektive relasjonene, vil vi i denne oppgaven begrense oss til å fokusere på 

individuelle opplevelser av arbeidslivsrelasjoner. Begrepet arbeidslivsrelasjoner vil derfor 

brukes om arbeidstakeres relasjoner til den enkelte arbeidsgiver, arbeidsvirksomhet, 

kollegaer, ledere og arbeidsoppgaver. Relatert til dette kan det være hensiktsmessig å skille 

mellom relasjoner til arbeidsplassen og relasjoner på arbeidsplassen. 

Relasjoner til arbeidsplassen omhandler tilknytning til arbeidsplass, arbeidsoppgaver 

og overordnet virksomhet. Det handler også om de formelle rammene og avtaler som 

regulerer arbeidstaker og arbeidsgivers arbeidsforhold (Korsnes, 2003:17), eksempelvis hvem 

som er ansvarlig for den enkelte arbeidstaker. Slike relasjoner handler dermed om grad av 

tilknytning og lojalitet arbeidstaker har til arbeidsgiver og arbeidsvirksomhet. Kvaliteten på 

relasjonen kan regulere arbeidstakers motivasjon, engasjement og investering i virksomheten, 

samt arbeidstaker evne til personlig utvikling (Worrall og Cooper, 1998; Knardahl, 2011; 

Saksvik, 2011). Siden denne typen arbeidslivsrelasjoner oppstår mellom den enkelte 

medarbeider og virksomheten som aktør og ikke person, er det derfor snakk om en mer 

institusjonell opplevelse av relasjoner. Slike relasjoner diskuteres ofte i mer omfattende grad 
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innenfor organisasjonspsykologi og organisasjonsteori, og kalles her arbeidslivstilknytning 

(Saksvik, 2011:213). Dette begrepet vil videre i denne oppgaven brukes for å vise til denne 

typen relasjoner. 

Relasjoner på arbeidsplassen har et mer personlig preg, og omhandler sosiale forhold, 

tilhørighet og trivsel blant de ansatte. Slike relasjoner kan ha stor betydning for den enkeltes 

trivsel og velvære på arbeidsplassen (Sekerka & Fredrickson, 2013). Dette kan være enkle 

forhold, for eksempel til sine nærmeste kollegaer, eller mer komplekse forhold, som 

anerkjennelse fra leder (Stairs & Galpin, 2013). Flere studier viser at gode relasjoner på 

arbeidsplassen gir positive konsekvenser både for arbeidstakere og virksomheten i seg selv. 

Medarbeidere med gode relasjoner trives bedre på jobb, forblir lengre i sine stillinger, er mer 

motiverte i sitt arbeid og viser sterkere ønske om utvikling i virksomheten (Worrall & 

Cooper, 1998; Knardahl, 2011; Saksvik, 2011). Det er derfor mange grunner til at man som 

arbeidsgiver bør være opptatt av hvordan de ansatte har det på arbeidsplassen, og hvordan de 

opplever sine daglige relasjoner. 

  

2.1 Arbeidslivsrelasjoner i Norge 

Selv om denne oppgaven ikke skal handle om kollektive avtaler, lovverk og statlige 

reguleringer, er det viktig å kjenne til hvilke rammer som finnes rundt norske arbeidsforhold. 

Slike relasjoner utgjør nettopp en bakgrunn for å forstå opplevelsen av arbeidslivsrelasjoner 

blant norske arbeidstakere. 

  

2.1.1 Den nordiske modellen som grunnlag for stabile arbeidslivsrelasjoner 

I Norge har det de siste hundre årene vært enighet om at arbeidstakere skal ansettes fast og i 

fulltidsstillinger (Kalleberg, 2000). Fast ansettelse anses som standard, og defineres gjennom 

en bestemt type arbeidskontrakt som etablerer en bindende avtale mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Arbeidsavtalen gir et rammeverk som sier noe om arbeidstakers og arbeidsgivers 

forhold, som at arbeidstaker skal ha full stilling og fast kontrakt i et løpende tidsforløp 

(Arbeidstilsynet, 2018a). Dette har bidratt til å skape fast arbeidslivstilknytning blant norske 

arbeidstakere, samtidig som at relasjonene på arbeidsplassen har vært tilsvarende stabile, i 

form av langvarig interaksjon og lite utskifting (Bjørnson, 2003:70). 

I Norge har spesielt lovverket og den nordiske modellen vært viktig for etableringen 

av slike stabile arbeidslivsrelasjoner (Dølvik, 2013:25). Den nordiske modellen antas å ha 
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bidratt til mindre ulikhet, høyere tillit og mer jevnbyrdige makt- og samarbeidsforhold i 

Norden (Dølvik, 2013:25). Sammenlignet med andre land er arbeidslivet i de nordiske 

landene sterkt regulert av lover og bestemmelser om arbeidstakers rett til medvirkning, 

partssamarbeid, arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljø (Rolfsen, 2017:175). Sterke 

fagforeninger og høy organisasjonsgrad fremheves også som kjennetegn ved de nordiske 

arbeidslivsmodellene (Barth & Nergaard, 2015:83).  

Fram til 1900-tallet var Norge et paternalistisk jordbrukssamfunn, der paternalistiske 

eiere, enten av gods eller stat, fungerte som arbeidsgivere overfor ansatte som underordnet seg 

denne, og byttet arbeidskraft mot lønn og sikkerhet for seg og sin familie (Bjørnson, 

2003:45). Arbeidslivsrelasjonene baserte seg på at paternalisten hadde ansvar for den ansatte 

og hans familie, og innfridde sitt arbeidsgiveransvar ved å betale for dennes arbeid, samt 

betale etterlønn når arbeideren ikke lenger var i stand til å arbeide. Arbeideren underla seg på 

sin side paternalistens meninger og arbeidsforhold, og hadde liten mulighet til å påvirke disse 

(Bjørnson, 2003:45). Fra 1900-tallet ble paternalismen erstattet av markedsliberale ideer. De 

paternalistiske eierne ønsket ikke lenger å sitte med forsørgeransvaret for arbeidstakerne. 

Arbeidstakerne ble på denne måten selv ansvarlige for å ta vare på seg og sin familie. Den 

individuelle arbeidstaker fikk dermed en mer løsrevet arbeidslivstilknytning og ansvaret for å 

selv finne arbeid og en vei til stabil inntekt. Dette skapte igjen en mye mer usikker situasjon 

for arbeidstakerne (Bjørnson, 2003:46). 

Selv om arbeidstakerne i større grad var ansvarlige for seg selv, fikk de etter hvert 

større makt og forhandlingsmulighet gjennom sterke kollektive avtaler. Fra 1900 til 1925 steg 

LOs medlemstall fra 5.000 til over 140.000 (Bjørnson, 2003:56). I tillegg ble arbeidere en 

svært ettertraktet arbeidskraft, siden de ikke lenger «tilhørte» en eier (Bjørnson, 2003:45). Det 

skjedde altså et skifte i arbeidslivsrelasjonene, der arbeidstakerne ble mektigere og partene i 

arbeidslivet ble mer likestilt (Bjørnson, 2003:46). Dette førte til at ordninger som tidligere 

hadde vært ivaretatt under paternalismen, ble krevd gjeninnført av arbeiderne gjennom 

forhandlinger. For de norske arbeidslivsrelasjonene førte dette til framveksten av et lovverk 

som skulle sikre arbeidstakere mot oppsigelse, og samtidig gi dem flere former for vern i 

arbeidssituasjonen (Heiret, 2003:99-101). Tjenestemannsloven fra 1918 bidro blant annet til 

et lovfestet grunnlag for etableringen av stabile arbeidslivsrelasjoner (Heiret, 2003:106). I 

Norge ble også hovedavtalen mellom LO og NHO undertegnet i 1935, og med dette ble det 

skapt et samarbeidsorientert klima mellom partene i det norske arbeidslivet. Dette var et 

historisk forlik som blant annet beskrev partenes rettigheter og plikter i forhandlinger og 
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hvordan konflikter skulle håndteres (Falkum, 2015:62). Avtalen etablerte orden og gjensidig 

respekt i arbeidslivet, og samarbeid mellom partene ble med dette mulig (Døvik, 2013:38). 

Arbeidslivsrelasjonene ble på denne måten svært stabile, selv i tider med konflikt og 

uenigheter mellom partene (Bjørnson, 2003). 

 

2.2 Endringer som følge av «det nye arbeidslivet» 

De siste tiårene har det skjedd betydelige endringer i næringsstrukturen i Norge. Disse kan 

blant annet knyttes til utviklingen av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 

internasjonal arbeidsdeling, økt konkurranse og følgende krav til omstillinger (Aagestad et al., 

2015:38). Økt internasjonal handel, endrede konkurranseforhold og ny teknologi har 

revolusjonert en rekke produksjonsprosesser og næringer i Norge (NOU 2010, 2010:36), noe 

som igjen har skapt nye rammebetingelser som gjør at mange virksomheter må omstille seg 

for å kunne konkurrere på det nasjonale og internasjonale markedet (Aagestad et al., 

2015:39). Dette har skapt det som kalles det fleksible arbeidsliv (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2011), som blant annet preges av et behov for mer fleksible 

ansettelsesformer og atypiske arbeidsforhold (Aagestad et al., 2015:40). For mange 

virksomheter vil det være hensiktsmessig å kunne øke og redusere størrelsen på 

arbeidsstokken i stedet for å ha en stor og stabil stab bestående av fast ansatte. Virksomheter 

kan heller ha en mindre kjerne av fast ansatte som, ved behov, suppleres med ulike former for 

atypisk arbeidskraft, som midlertidig ansatte, deltidsansatte og vikarer (Aagestad et al., 

2015:39). Disse gjør det mulig for virksomheter å sikre fleksibilitet og overlevelse, fordi det 

er andre regler for ansettelse og oppsigelse i slike kontrakter. Ved å benytte atypiske 

arbeidskontrakter kan virksomheter sikre at de har ansatte med nyttig og aktuell kompetanse, 

og samtidig sikre videre vekst og utvikling gjennom økt fleksibilitet (Skorstad, 2015). 

Ifølge Heiret (2003:212-13) vil disse endringene føre til en endring i 

arbeidslivstilknytningen. Arbeidstakere vil få en mindre stedfestet tilknytning, svakere sosiale 

bånd og kulturelle preferanser vil ikke lenger først og fremst være knyttet til lokalsamfunn. 

Dette kan føre til nye og usikre former for arbeidslivsrelasjoner. Den norske, nasjonale 

forankringen vil i større grad kunne oppløses, fordi man i større grad må tilpasse seg globale 

krav og fleksible løsninger for å kunne opprettholde produktivitet. Det er derfor viktig å 

undersøke hvordan disse nye formene for fleksibel og atypiske arbeidsformer kan tenkes å 

påvirke arbeidslivsrelasjonene i det norske arbeidslivet.  



10 

 

3. Atypisk arbeidslivstilknytning 

Atypisk arbeid kjennetegnes ved at ett eller flere av forholdene som ligger til grunn for 

typiske standard-ansettelser ikke er til stede (Roman, 2011:23). Atypisk arbeid inkluderer 

mange former for ansettelse, og kan forstås som et paraplybegrep for de mange typene 

fleksible og ikke-standard arbeidstilknytninger som finnes. Atypisk versus tradisjonelt arbeid 

kan ses på som et kontinuum som strekker seg fra den mest tradisjonelle formen for arbeid 

(arbeidstaker med fast stilling som arbeider heltid) til den mest atypiske (deltidsansatte med 

midlertidig ansettelse) (Nergaard, 2004). 

 I Norge er midlertidig ansettelse en av de vanligste formene for atypisk arbeid (NHO 

Service, 2016). I følge SSBs arbeidskraftundersøkelse var 9 prosent av arbeidsstyrken i Norge 

ansatt på midlertidige kontrakter i 3. kvartal 2017, hvilket utgjorde i alt 227 000 personer 

(SSB, 2018). Dette er et tall som er relativt lavt sammenlignet med andre europeiske land, 

hvor midlertidige ansettelser i 2012 utgjorde rundt 14 prosent av alt betalt arbeid (Aagestad et 

al., 2015:40). De fleste arbeidsgivere i Norge forholder seg dermed til hovedregelen om fast 

ansettelse, men likevel har det innenfor visse bransjer etter hvert blitt mer utbredt å benytte 

midlertidig eller innleid arbeidskraft. Dette gjelder særlig i bygg- og anleggsbransjen, hotell- 

og servicebransjen og innenfor undervisning (SSB, 2018). I 2016 var for eksempel rundt 14 

prosent av alle ansatte i undervisningssektoren og innenfor sosialtjenester midlertidig ansatt 

(Nergaard, 2017:9). Bruk av bemanningsbyråer og innleie av vikarer har også blitt en svært 

vanlig form for benyttelse av midlertidig arbeidskraft, og den største forekomsten av dette 

skjer innenfor kontor og administrasjon, bygningsbransjen, helsevesenet og industrien (NHO 

Service, 2016).  

 

3.1 Midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak i Norge 

Både midlertidig ansettelse i form av direkte ansettelse i virksomhet og innleie fra 

bemanningsbyrå er to vanlige former for atypisk arbeid i Norge. Når det kommer til langvarig 

tilknytning til oppdragsvirksomhet er derimot innleie fra bemanningsforetak mest utbredt, da 

vikarer ofte blir benyttet for å håndtere deler av oppdragsvirksomhetens arbeidsmengder i 

perioder (Arbeidstilsynet, 2018c). Denne formen for midlertidig ansettelse ses derfor som et 

relevant fokus i denne oppgaven, fordi slik tilknytning kan antas å skape en mer langvarig 

relasjon til både oppdragsvirksomhet og formell arbeidsgiver (bemanningsbyrå). I slike 

tilfeller vil vikarene arbeide side om side med både andre vikarer og fast ansatte i 



11 

 

oppdragsvirksomheten, noe som igjen vil kunne ha implikasjoner for deres 

arbeidslivsrelasjoner.  

 

3.1.1 Bemanningsforetak og innleie av vikarer 

I 2016 var mer enn 80 000 personer ansatt via et bemanningsbyrå i Norge. Fordi mange av 

disse var deltidsstillinger eller midlertidige vikariater, resulterte dette til sammen i nærmere 

25 000 årsverk. I 2016 tilsvarte dette at mer enn 1 prosent av årsverkene i Norge ble utført av 

personer ansatt via bemanningsbyråer. De største bemanningsbyråene er Adecco, Manpower 

Group og Jobzone, og bransjene som i størst grad benytter seg av disse er kontor og 

administrasjon, bygningsbransjen, helsevesenet og industrien (NHO Service, 2016).  

 

3.1.2 Arbeidsgivers ansvar og fleksibilitet overfor innleide vikarer  

Som vikar gjennom et bemanningsbyrå blir man en del av en trepartsrelasjon, mellom sin 

egen funksjon som arbeidstaker, bemanningsbyrået og oppdragsvirksomheten. 

Bemanningsbyrået vil være den faktiske arbeidsgiveren og være ansvarlig for arbeidstakeren i 

henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, og oppdragsvirksomheten vil være stedet 

hvor arbeidstakeren har sin daglige arbeidsfunksjon. Arbeidstaker er fast ansatt i 

bemanningsbyrået, men leies ut til oppdragsvirksomheten og utfører sitt arbeid der (NHO 

Service, 2016).  

Det er i utgangspunktet bemanningsforetaket som bærer det grunnleggende 

arbeidsgiveransvaret for vikaren. Dette innebærer ansvar for arbeidskontrakter, lønn, 

arbeidstid og andre rettigheter arbeidstakere har krav på. Oppdragsvirksomheten gjøres 

dermed fri fra det samme ansvaret, men plikter å sikre at innleie av arbeidskraft gjennomføres 

på lovlig måte, og for at arbeidstaker har et forsvarlig arbeidsmiljø (NHO Service, 2016).  

For virksomheter vil det på denne måten kunne føre med seg en rekke fordeler å leie 

inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer. Det oppstår blant annet en eksternalisering av 

rekrutterings- og personalansvaret for arbeidstakeren, slik at virksomheten ikke har ansvar for 

å verken å anskaffe eller tilsette arbeidstaker, og heller ikke tilknytter seg risiko i tilfeller hvor 

arbeidstaker ikke lenger klarer å utføre sitt arbeid (Roman, 2011:27). I tillegg faller utgifter og 

forpliktelser i forhold til inngåelse av arbeidskontrakt bort for oppdragsvirksomheten, for 

eksempel i form av arbeidsgiveravgift (Roman, 2011:28). Innleie gjør også at risikoen ved å 

kvitte seg med arbeidskraft reduseres, fordi de midlertidige vikarkontraktene kan opphøre 
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uten årsak ved angitt utløpsdato. Innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer kan derfor være 

lønnsomt for virksomheter som ønsker å sikre fleksibilitet i arbeidsstyrken, redusere 

kostnader knyttet til personalhåndtering og redusere risiko for feilansettelser (Roman, 

2011:28). 

 

3.2 Arbeidsmiljølovens bestemmelser  

I Norge er det arbeidsmiljøloven og vikarbyrådirektivet som i hovedsak regulerer bruken av 

midlertidig arbeidskraft. Midlertidig ansettelse fremstår som et unntak fra regelen om fast 

ansettelse, og kan inngås dersom ett eller flere krav oppfylles. Disse beskrives i 

arbeidsmiljøloven §14-9: 

 

§ 14-9. Midlertidig ansettelse 

(1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås: 

(a) når arbeidet er av midlertidig karakter, 

(b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), 

(c) for praksisarbeid, 

(d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og 

velferdsetaten,  

(e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte 

idretten eller 

(f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av 

arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale 

med minst én arbeidstaker.  

 

Slik §14-9 beskriver, kan midlertidig ansettelse tillates blant annet når arbeidet i seg selv er 

tidsbegrenset, når arbeidsoppgaver må tas over av en annen person for eksempel i forbindelse 

med permisjoner, eller ved praksisarbeid. Fra 1. juli 2015 ble det innført en endring i 

arbeidsmiljøloven som åpnet for at virksomheter i tillegg kan ansette midlertidig arbeidskraft 

på generelt grunnlag i en periode på inntil 12 måneder (Strøm, et. al., 2018) som vist i punkt 

1, bokstav f). Hensikten var å gjøre det enklere blant annet for unge med lav utdanning, 

innvandrere og personer med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne å komme inn i arbeidslivet. 

Dette er arbeidstakere som bedrifter ellers ville kunne ha større vanskeligheter med å ansette, 

for eksempel på grunn av usikkerhet om deres produktivitetsnivå (Strøm et al., 2018). 

Arbeidsmiljøloven §14-12 fastslår at benyttelse av innleie fra vikarbyrå kan benyttes i de 
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samme tilfellene som gir mulighet for midlertidig ansettelse etter lovens §14-9 fra bokstav a) 

til e) (Mathisen, 2016). Innleie gjelder dermed ikke for den nylig innførte bokstav f). 

 

3.2.1 Varighet  

Det å være midlertidig ansatt i oppdragsvirksomheten betyr per definisjon at tilknytningen til 

arbeidsplassen og lengden på arbeidsforholdet er av midlertidig karakter (Arbeidstilsynet, 

2018b). Som hovedregel avsluttes derfor det midlertidige arbeidsforholdet etter den avtalte 

tidsperioden. I forkant av denne datoen må det dermed tas stilling til om arbeidstakers videre 

tjenester er ønsket eller nødvendige for arbeidsgivers virksomhet. Er de ikke det, har 

arbeidsgiver rett til å ikke fornye arbeidsavtalen (Arbeidstilsynet, 2018b). Om 

arbeidsforholdet derimot forlenges flere ganger eller varer over lengre tid, kan det tyde på at 

arbeidet ikke lenger er av midlertidig karakter. Dette innebærer at arbeidstaker kan ha krav på 

fast stilling (Arbeidstilsynet, 2018b).  

 Midlertidige kontrakters lengde kan være på alt fra et par måneder til flere år. En 

studie fant at hele 40 prosent av midlertidig ansatte hadde en kontrakt som bare varte noen få 

måneder fram i tid. Rundt halvparten hadde kontrakter med sluttdato innen de neste seks til ni 

månedene, og kun tolv prosent hadde kontrakter som strakk seg utover året (Nergaard, 

2004:22). Andelen langtidsbaserte, midlertidige kontrakter er dermed svært lav. Som nevnt er 

det likevel også mulig å fornye kortvarige kontrakter, slik at man får en tilsvarende kontrakt 

for en ny periode. Selv om arbeidskontrakten bare strekker seg over 2 måneder om gangen, 

kan arbeidsforholdet derfor vare mye lenger, inntil 3 eller 4 år, eller inntil fast ansettelse.  

Arbeidsmiljøloven §14-9 oppgir klare begrensninger for hvor lenge en person lovlig 

kan jobbe midlertidig. Om arbeidstakeren har vært midlertidig ansatt sammenhengende over 

en periode på mer enn tre eller fire år, avhengig av grunnlaget for ansettelsen2, skal 

vedkommende regnes for å være fast ansatt (Moldrem, 2017). Denne bestemmelsen er 

inkludert for å hindre misbruk som følge av gjentatt eller langvarig bruk av midlertidig 

ansettelse (Arbeidstilsynet, 2018b).  

 

                                                 
2 Lovverket spesifiserer at for sesongarbeid, ekstra/tilkallingsvakt og prosjektarbeid er kravet for fast ansettelse 3 

år, og for vikariater, andre typer midlertidige stillinger og på generelt grunnlag er kravet 4 år (Arbeidstilsynet, 

2018b). 



14 

 

3.2.2 Rettigheter ved midlertidig ansettelse  

Selv om ansatte på midlertidige kontrakter i mange tilfeller er eksterne arbeidstakere for 

virksomheten, spesifiserer loven likevel at disse skal behandles på lik linje som øvrige 

ansatte. Innføringen av vikarbyrådirektivet 1.januar 2013, fastsetter 

“likebehandlingsprinsippet”, som sier at bemanningsforetaket skal sørge for at utleide 

arbeidstakere sikres de vilkår som arbeidstaker ville fått, dersom han eller hun hadde vært 

direkte ansatt i oppdragsvirksomheten, i samme stilling og med de samme arbeidsoppgavene 

(Virke, 2013). Dette er også lovfestet i arbeidsmiljøloven § 14-12a, som skal bidra til å sikre 

at innleide arbeidstakere skal få like gode lønns- og arbeidsvilkår som de øvrige ansatte i 

virksomheten (Olsen, 2016). Rettighetene sikres ved at man som midlertidig ansatt har krav 

på en skriftlig arbeidsavtale, som skal følge de samme bestemmelsene som ved fast ansettelse. 

Dette gjelder også om ansettelsesforholdets varighet bare gjelder i én dag (Arbeidstilsynet, 

2018b). 
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4. Teoretisk rammeverk  

På bakgrunn av oppgavens tema har vi valgt å trekke frem fire relevante teoretiske bidrag; 

Atkinson (1985), Sennett (2014), Standing (2011) og Ryan, Sheldon, Kasser & Deci (1996). 

Dette er fordi at de separat kan gi forståelse for deler av problemstillingen, og fordi at de 

sammen kan tenkes å gi en forståelse for fenomenet i sin helhet, i den grad at det kan dannes 

antakelser med utgangspunkt i dem. Det første bidraget brukes som et rammeverk for å forstå 

hvordan og hvorfor virksomheter benytter fleksible løsninger i sin tilknytning av arbeidskraft, 

og hvordan dette kanskje vil kunne bidra til å skape en todeling i arbeidsstyrken. Det to andre 

bidragene gir en overordnet forståelse for hvilke konsekvenser den økte fleksibiliteten og 

midlertidige arbeidslivstilknytninger kan ha for både arbeidslivet og det øvrige samfunnet 

over tid, samt en forklaring på hvordan de fleksible løsningene og midlertidig tilknytning kan 

utgjøre en trussel mot individuelle arbeidstakeres velvære. Det siste bidraget gir en forståelse 

for hvilke forutsetninger som bør være til stede for at arbeidstakere skal oppfatte sine 

arbeidslivsrelasjoner som gode, og derfor hva man bør forsøke å se etter i studier om 

arbeidslivsrelasjoner. Bidragene kombinert utgjør et teoretisk rammeverk for å forstå hvordan 

det å være tilknyttet en oppdragsvirksomhet via et bemanningsbyrå, på en tidsbegrenset 

arbeidskontrakt, kan tenkes å påvirke vedkommendes arbeidslivsrelasjoner. 

Selv om de fire teoretiske bidragene skiller seg fra hverandre, kan man bruke dem 

sammen for å danne antagelser relatert til den overordnede problemstillingen: Hvordan 

påvirker det å være ansatt på midlertidige, vikarbaserte kontrakter arbeidslivs- 

relasjonene til arbeidstakere i den norske finansnæringen?  

 

4.1 Atkinsons modell: kjerne, periferi og numerisk fleksibilitet 

Innenfor arbeidslivsforskningen blomstret debatten om det fleksible arbeidslivet allerede opp i 

etterkant av John Atkinsons beskrivelse av “the flexible firm” i 1985. Atkinson beskriver her 

framtiden som usikker og uforutsigbar, og argumenterte for at hver enkelt virksomhet trenger 

mest mulig autonomi og spillerom for å kunne sikre bærekraftighet over tid (Skorstad, 2015). 

Måten dette skulle sikres på var gjennom fleksibilitet i virksomheters interne arbeidsmarkeder 

(Atkinson, 1985:11). Tidligere hadde man vært opptatt av hvordan organisering av 

produksjonsprosessen kunne skape fleksibilitet, men for Atkinson var det bruken av 

arbeidskraft som var interessant. Han viste nettopp til at virksomheter sikrer fleksibilitet 

gjennom måten de bruker tilgjengelig arbeidskraft på (Allvin et al., 2011:34).  
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Atkinson skiller mellom tre former for fleksibilitet i arbeidsstyrken; funksjonell, 

numerisk og økonomisk fleksibilitet. I denne oppgaven er det særlig de to førstnevnte som er 

interessante. Funksjonell fleksibilitet viser til allsidigheten i arbeidsstyrken, og de ansattes 

evne til å endre sine aktiviteter i takt med endringer i produkter eller produksjonsmåter 

(Atkinson, 1985:11). Denne formen for fleksibilitet sikres ved at ansatte flyttes internt i 

virksomheter, og har mulighet til å bytte oppgaver og aktiviteter. Numerisk fleksibilitet 

handler på sin side om at virksomheter raskt og billig skal kunne øke eller redusere størrelsen 

på arbeidsstyrken i tråd med endringer i etterspørsel. På denne måten blir det mulig å sikre at 

man til enhver tid har det nøyaktige antallet ansatte som er nødvendig (Atkinson, 1985:11).  

Med dette behovet for ulike typer fleksibilitet, skjer også en endring i 

organisasjonsstrukturen, og det blir nødvendig for virksomheter å ha ansatte med ulik 

kompetanse og tilknytning. Atkinson mener nemlig at det innføres et skille i 

organisasjonsstrukturen, mellom jobber som er spesifikke, og som omfatter virksomhetens 

kjerneaktiviteter, og mer perifere jobber som bare krever generelle ferdigheter (Atkinson, 

1985:15). Det finnes dermed også et skille mellom arbeidstakere som befinner seg i 

virksomheters kjerne og periferi. Kjernearbeidskraften består av personer som sitter på 

virksomhetens nøkkelkompetanse, og som innehar ferdigheter og erfaringer som vil være 

vanskelig å erstatte (Atkinson, 1985:17). Hyppig utskifting av disse fremstår derfor som 

negativt og uheldig for virksomheten. Det er dermed viktig for virksomheter å skape 

langsiktige relasjoner til kjernearbeidsstyrken (Nesheim, Garnæs & Nesheim, 2003). I 

gruppen av kjernearbeidskraft er det viktig med funksjonell fleksibilitet (Atkinson, 1985:15). 

Rundt den numerisk stabile kjernen finner vi de perifere jobbene og arbeidstakerne. Disse har 

mer generelle ferdigheter, jobbene er ikke virksomhetsspesifikke og krever mindre opplæring 

(Atkinson, 1985:17). I virksomhetenes periferi er det den numeriske fleksibiliteten som er 

avgjørende, og for å sikre dette blir det ønskelig å ha ansatte med svake bånd til 

virksomheten, hvilket forutsetter mer fleksible ordninger for ansettelse og oppsigelse 

(Nesheim et al., 2003). Det blir med dette fornuftig å knytte til seg arbeidskraft til de perifere 

jobbene på andre måter enn gjennom direkte ansettelser i virksomheten. På denne måten skjer 

en eksternalisering av arbeid, fordi denne gruppen ansatte knyttes til virksomheten gjennom 

eksterne kontrakter, og ikke gjennom et ansettelsesforhold (Nesheim et al., 2003). Når man 

befinner seg utenfor kjernen har man ofte dårligere betingelser og en svakere posisjon i 

virksomheten (Nergaard, 2004:12). Det antas at denne gruppen ansatte opplever mer 

usikkerhet i sin tilknytning, og at de derfor også har mer usikre arbeidslivsrelasjoner, fordi de 
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ikke opplever at de har samme støtteapparat eller rettigheter som fast ansatte i den aktuelle 

virksomheten de arbeider i (Roman, 2011:9). I følge Atkinson vil virksomheter som søker å 

skape større funksjonell og numerisk fleksibilitet, i større grad benytte seg av nye former for 

arbeidskontrakter, som midlertidig ansatte og deltidsarbeidere (Atkinson, 1985:12).  

Med utgangspunkt i denne teorien kan det antas at bruk av midlertidig ansettelse i stor 

del av arbeidsstokken, vil føre til en todeling av arbeidsgruppen. Virksomhetens kjerne vil 

kunne oppleve sterkere grad av tilknytning, investering og utviklingsmuligheter til 

virksomheten, mens arbeidsoppgavene overlatt til virksomhetens periferi er av mindre 

kompleks karakter, krever mindre opplæring og er i større grad utskiftbare, noe som vil 

reflektere over på deres opplevelse av investering (Atkinson, 1985:17). Det blir dermed mulig 

å snakke om en todelt struktur bestående av kjernearbeidskraft på den ene siden, og personer 

med periferisk tilknytning til virksomheten på den andre siden. 

 

4.2 Sennett og “det fleksible mennesket”  

Richard Sennett (2014) argumenterer i “Det fleksible mennesket” for hvordan dagens 

moderne, fleksible arbeidsliv fører til en karakter-forvitring og usikkerhet blant arbeidstakere. 

Boken er en sosiologisk nærstudie av enkeltindivider fra ulike sosiale klasser i USA, og gir en 

narrativ fremstilling av individuelle opplevelser og hvordan fremveksten av den nye 

kapitalismen har ført til endringer i arbeidslivet. Sennetts (2014) studie gir et godt innblikk i 

hvordan opplevelsen av det å være i arbeid har forandret seg siden 1970-tallet, i tillegg til å 

problematisere hvordan endringene i arbeidslivet har bidratt til usikkerhet og mangelfull 

tilknytning og lojalitet blant arbeidstakerne i “det nye arbeidslivet” (Sennett, 2014).  

Sennett (2014:24) mener at fremveksten av kapitalismen har skapt et ønske om 

fleksibilitet og dynamiske tilknytningsformer i arbeidslivet. Dette har igjen ført til et behov 

for omstillingsevne, noe han mener skaper usikkerhet og mangel på identitet og tilknytning 

blant arbeidstakere. Han viser til at det stabile arbeidslivet på 1970-tallet, preget av 

forutsigbarhet og klare, langsiktige mål for fremtiden, ga en følelse av identitet og muligheten 

til å forme sitt eget liv (Sennett, 2014:20). 

Et av Sennetts (2014:148) hovedbudskap er viktigheten av at arbeidet skal bidra til å 

etablere en identitetsfølelse. Denne skal samsvare med arbeidet og gi en yrkesstolthet eller 

yrkestilhørighet, eller i minste fall gi en følelse av at ens bidrag på arbeidsplassen er synlig og 

viktig. Du skal ikke bare være “et par hender” (Sennett, 2014:149). Han mener at nåtidens 
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fleksible arbeidsmarked ikke kan sies å gi mulighet til å skape denne identitetsfølelsen 

(Sennett, 2014:151), og at dette truer menneskers evne til å føle at de former sin egen karakter 

(Sennett, 2014:38).  

Sennett (2014:33) påpeker at det fleksible arbeidslivet skaper episoder og fragmenter 

av arbeidsrelaterte hendelser, fremfor en stabil fortelling og identitetsfølelse. Den nye 

økonomien handler i større grad om erfaringer som flyter i tid og sted, fremfor et fast 

holdepunkt tilknyttet en fast virksomhet, en fast profesjon eller et fast, geografisk område. 

Dette utgjør en trussel både mot etableringen av sosiale relasjoner og opplevelsen av et stabilt 

selv (Sennett, 2014:33). Jobber blir erstattet med “prosjekter” og “arbeidsområder”, som fører 

til stadig endring i arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette gjør det vanskeligere å etablere 

sin identitet basert på hva man arbeider som eller hva man gjør (Sennett, 2014:28). Videre 

argumenterer han for at ved at dagens organisasjoner har kortere tidsperspektiv og få 

langsiktige planer, vil det bli vanskeligere å bygge opp under forpliktelse, lojalitet og tillit. 

Langsiktighet er en betingelse for at slike forhold skal oppstå hos en arbeidstaker, og sterke 

bånd forutsetter langvarig bekjentskap (2014:30-33). 

Basert på sine studier konkluderer Sennett (2014:86) med at fleksibilitet og 

teknologisk utvikling skaper en forvitring av identitetsfølelse og eierskap til yrket. Mange 

typer arbeid mister yrkeskunnskapen og fagstoltheten ved at arbeidet heller blir automatisert 

eller digitalisert. Det å trykke på en knapp som avgir spesifikke funksjoner er lett, og hvem 

som helst, uavhengig av språk, utdanning og faginteresse, kan gjøre det. Personer som har et 

slikt yrke identifiserer seg derfor ikke lenger med det, og investerer heller ikke tid og 

ressurser i å lære mer om det. Dette gir lav tilknytning til faget, men også til kollegaer og 

virksomhet, fordi det ikke skaper en felles identitet med yrket som utgangspunkt. Sennett fant 

at flere bakere på et bakeri i Boston gikk rundt med inntrykk av at de “ikke skulle gjøre dette 

for resten av livet”, og at de derfor heller ikke var særlig interessert i å tilknytte seg bakeriet 

eller kollegaer i særlig grad (Sennett, 2014:86-90). 

Sennett påpeker videre at det nye arbeidslivet medfører høy grad av risiko og 

personlig risikotaking. Risikoen pålegges arbeidstakerne, fordi det er deres ansvar å tilpasse 

seg etter det arbeidet som finnes (2014:99). Det å leve med risiko skaper en konstant følelse 

av usikkerhet, noe som igjen vil gi få muligheter til å etablere og følge langsiktige mål, 

nettopp fordi det er vanskelig å vite hva som skjer i fremtiden. Konsekvenser av dette er at 

mennesker ikke lenger klarer å skape langsiktige forpliktelser, og at man i arbeidslivet dermed 

får løsere tillitsbånd og mindre forpliktelse i sosiale relasjoner. Den overhengende risikoen 
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gjør at man alltid blir vurdert og må vise at man duger, og muligheten for fiasko er i tillegg 

alltid til stede (Sennett, 2014:39).  

I likhet med Atkinson (1985), skriver Sennett at det har skjedd et skifte i 

tilknytningsform, der store virksomheter outsourcer (setter bort) arbeidsoppgaver for 

eksempel til mindre bedrifter eller enkeltindivider som er ansatt på korte arbeidskontrakter 

(Sennett, 2014:28). Sennett nevner at spesielt prosjektbasert arbeid ofte gjøres av mennesker 

som er tilknyttet bemanningsbyråer. Han viser i denne sammenheng til at Manpower vokste 

med 240% fra 1985 til 1995, og at den største økningen blant yrkesgrupper i USA på 1990-

tallet var personer som jobbet via bemanningsbyråer (2014:185).  

En tolkning av Sennetts bidrag kan gi indikasjoner på at personer som er ansatt via 

bemanningsbyråer vil ha problemer med å skape identitet i og gjennom arbeidet. De vil i stor 

grad ta personlig risiko i sitt arbeid, og derfor leve med konstant usikkerhet og bekymring. 

Dette skaper en trussel mot individets velvære, men også dets mulighet til å etablere sosiale 

relasjoner og oppleve tilknytning til arbeidsplassen. Det kan også antas at de midlertidig 

ansattes relasjoner på arbeidsplassen vil være mer preget av usikkerhet og mangel på 

stabilitet, og at de vil ha en sterkere fragmentert opplevelse av sin arbeidshistorikk. Ifølge 

Sennett (2014:31-33) vil ikke sosiale relasjoner rekke å etablere seg, fordi arbeidets skiftende 

natur og arbeidsoppgavenes mangelfulle variasjon, vil gjøre at de midlertidig ansatte ikke vil 

ha mulighet til å danne stabil tilknytning til verken kollegaer eller ledelse (Sennett, 2014:33). 

Bruken av midlertidige ansettelser kan altså ha konsekvenser både for arbeidslivet og for den 

enkelte arbeidstaker. Det kan ha implikasjoner for blant annet jobbkvalitet, tilhørighet i 

komplekse relasjoner, gruppedynamikk i virksomheter og arbeidstakers relasjoner til ledelsen 

og virksomhet (Olsen, 2016). 

 

4.3 Standing som videreføring av Sennett: Midlertidighet kan skape 

“prekariatet” 

Den britiske samfunnsforskeren Guy Standing har kommet med mange viktige bidrag 

innenfor forskningen på arbeidslivsrelasjoner. Et av hans viktigste bidrag er hans tanker om 

den nye samfunnsklassen «prekariatet», som han mener har utviklet seg de siste tiårene. Som 

et resultat av endringer i måten virksomheter tilknytter seg arbeidskraft på, oppfatter han en 

sterk økning i prekære og atypiske arbeidsforhold, som videre har konsekvenser for hvordan 

arbeidstakeres arbeidslivsrelasjoner ser ut (Standing, 2011). Standing (2011) benytter flere av 
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de samme argumentene som Sennett (2014), som at fleksibiliteten i samfunnet og arbeidslivet 

fører til usikkerhet, uforutsigbarhet og bekymring hos menneskene som må forholde seg til 

dem (Standing, 2011:16). Han kommer likevel med en drastisk videreføring av dette, og 

mener at konsekvensene av å leve i et såpass fleksibelt arbeidsliv, er at stadig flere vil få 

vanskeligheter med å få en vei inn på arbeidsmarkedet. Dette kan i noen tilfeller gjelde såpass 

mange mennesker, at det blir snakk om at en egen klasse oppstår som følge av det. Denne 

klassen kaller han prekariatet (Standing, 2011). Globalt anslår han at flere millioner 

mennesker faller innenfor denne samfunnsklassen, og at alle disse mangler et stabilt 

ankerfeste i arbeidslivet, og lever derfor i usikkerhet og med utrygge arbeidsforhold 

(Standing, 2011:1). 

En viktig forutsetning for å tilhøre prekariatet er at man som arbeidstaker mangler 

kontroll over egen arbeidssituasjon. Standing (2011:20) utdyper at det å inneha en midlertidig 

stilling derfor vil være en sterk indikator på det å tilhøre prekariatet. Videre påpeker han at 

midlertidige arbeidskontrakter ofte vil kunne føre til svake relasjoner til arbeidsvirksomheten, 

lav inntekt sammenlignet med andre som gjør samme type arbeid og få muligheter til å vokse 

i virksomheten. Midlertidighet fører også ofte til at man må nøye seg med arbeid som krever 

et lavere kompetansenivå enn deres kvalifikasjoner tilsier, samt at mulighet til videre 

karrieremuligheter er sjeldne (Standing, 2011:20). Det finnes heller ikke store valgmuligheter, 

og arbeidet oppleves som instrumentelt (noe man trenger for å overleve), opportunistisk (man 

tar det man får) og prekært (usikkert og vanskelig) (Standing, 2011:23-24). 

Standing (2011) beskriver prekariat-klassen som preget av dårlige 

arbeidslivsrelasjoner, utrygge arbeidsforhold og en klasse-mentalitet basert på usikkerhet, 

sinne og angst. Prekariatet er å regne som en del av arbeidsstyrken, men de er altså i usikre 

arbeidsforhold som ikke gir mulighet til å bygge verken ønsket karriere eller arbeidsidentitet 

(Standing, 2011:27). For klassen som helhet fører dette til en felles identitetsfølelse preget av 

usikkerhet. Dette preger spesielt dagens unge, og skaper frustrasjon i gruppen (Standing, 

2011:16).  

Dette kan samsvare med Atkinsons tanker om periferien, og en tolkning av Standings 

teori kan gi antakelser om at vikarer, spesielt de som er ansatt på korte kontrakter, vil være 

sterkt preget av usikkerhet og utrygghet i sitt arbeidsforhold, samtidig som at de er i en egen 

gruppe utenfor arbeidets kjerne, hvor de vil ha manglende forutsigbarhet, lavere inntekt 

sammenlignet med andre i tilsvarende stilling og færre utviklingsmuligheter. Dette vil igjen 

kunne føre til en generell usikkerhet angående egen verdi på arbeidsmarkedet (Standing, 
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2011:24). I verste fall kan denne usikkerheten føre til en kollektiv følelse av sinne og angst, 

samtidig som at organiseringen gir store, sosiale forskjeller. Slik kan man også risikere 

dannelsen av prekariatet (Standing, 2011:1). 

 

4.4 Ryan et al.: Betingelser for gode arbeidslivsrelasjoner 

Siden begrepet arbeidslivsrelasjoner for mange er ukjent, er man avhengig av å benytte andre, 

mer forståelige begreper for å måle kvaliteten på disse. For å gjøre dette er det viktig å se på 

teorier som kan fortelle noe om hvilke betingelser som må være til stede for at arbeidstakere 

skal trives i sin arbeidssituasjon og ønske å befinne seg i denne. En teori som gir denne 

muligheten, er Ryan et al. (1996) sin selvbestemmelsesteori. 

Ifølge Ryan et al. (1996) vil tilfredsstillelse av de tre behovene autonomi, tilhørighet 

og kompetanse i arbeidssammenheng, få en organisasjon til å fremstå som mer effektiv, 

lønnsom og attraktiv for arbeidstakerne. Om behovene imøtekommes, vil de ansatte trives 

bedre, utvise større engasjement, lære raskere og mer effektivt, levere bedre kvalitet og ha 

større glede av å være til stede i arbeidssituasjonen. Å dekke disse behovene vil derfor være 

en fordel både for arbeidstakerne og virksomheten, fordi det fremmer god helse, trivsel og 

engasjement blant de ansatte, i tillegg til å skape økt produktivitet og bedre resultater for 

virksomheten (Hetland & Hetland, 2011:105, 116; Self-Determination Theory, 2018). Om 

behovene ikke tilfredsstilles vil individet oppleve negative emosjoner som kan fremstå som en 

trussel mot deres velvære (Self-Determination Theory, 2018). Behovene er med andre ord 

essensielle for optimal menneskelig utvikling og integritet i arbeidssituasjonen. Oppfyllelsen 

av disse vil derfor være svært viktige for at arbeidstakere skal kunne skape en god relasjon til 

virksomheten, arbeidsoppgaver og arbeidskollegaer. Samtidig er oppfyllelsen av disse 

behovene viktige betingelser for at arbeidstakere skal å være motivert til å skape disse 

relasjonene. Dette fordi at dersom de ikke er til stede, vil arbeidsplassen og elementene rundt 

bli ansett som mindre attraktive og man ønsker derfor ikke å søke seg til denne i 

utgangspunktet (Self-Determination Theory, 2018).  

Autonomi viser til menneskets behov for frihet til å bestemme over seg selv, og til å 

styres av selvet og ikke av eksterne krefter (Holt, Brenner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 

2012:404). I arbeidssituasjonen betyr dette at man ikke blir pålagt strenge rammer for hvordan 

noe skal gjøres, men at man har frihet til å velge hvordan, når og kanskje til og med om. Som 

arbeidstaker vil man alltid være underlagt arbeidsgivers styringsrett, men har man stor grad av 

autonomi opprettholder man likevel handlingsrommets frihet innenfor disse rammene 
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(Hetland & Hetland, 2011:106). I denne oppgaven vil høy grad av autonomi kunne bety at 

arbeidstaker opplever kontroll over egen arbeidssituasjon, for eksempel gjennom valg av 

arbeid, arbeidsplass eller arbeidsmetoder. 

Kompetanse handler om behovet for å lære, utvikle seg og å oppleve mestring. 

Mennesket ønsker å bruke sine evner og ferdigheter til å mestre utfordringer, fordi det skaper 

videre utvikling, og fremmer læring og trivsel (Hetland & Hetland, 2011:108). I denne 

oppgaven vil dette kunne bety at man som arbeidstaker opplever at man har mulighet til å 

utvikle seg i arbeidssituasjonen, føler at man blir investert i av virksomheten når det kommer 

til kompetanseutvikling, og at man dermed får tilstrekkelig tilbud om opplæring, trening og 

kursing. 

Tilhørighet viser til individets ønske om å skape meningsfulle sosiale bånd til andre 

mennesker (Holt et al., 2012:202). Etableringen av sosiale bånd på arbeidsplassen er viktig, 

fordi vedvarende relasjoner som er av god kvalitet vil bidra til å skape tillit, personlig vekst, 

økt velvære, kreativitet og forbedret helse (Hetland & Hetland, 2011:109). Mangel på 

tilknytning og tilhørighet kan på den andre siden gi store plager og helseskadelige 

konsekvenser (Buunk & Ybema, 1997).  

Arbeidstakere som opplever autonomi, tilhørighet og kompetanseutvikling i sitt arbeid 

vil altså være mer motiverte og trives bedre i sitt arbeid. På denne måten vil de tre behovene 

være nært knyttet til arbeidslivsrelasjoner, og det vil være naturlig å anta at oppfyllelse av de 

tre behovene også vil gi sterkere indikator på kvaliteten på arbeidslivsrelasjonene. Ved å 

etterspørre om de tre behovene oppfattes å bli oppfylt i arbeidssituasjonen, kan man derfor 

fange opp hvordan arbeidslivsrelasjonene arter seg for vedkommende. Dette kan bety at det å 

ha en opplevelse av frihet (om enn begrenset) til å styre over deler av eller å velge sitt eget 

arbeid, sosial tilhørighet og tilknytning til sin arbeidsplass og arbeidsgruppe, og det at man får 

utviklet seg, lært noe nytt og blir investert i av virksomheten, er viktige forutsetninger for 

etableringen av gode arbeidslivsrelasjoner. 

 I sammenheng med de øvrige teoretiske bidragene kan det se ut til at vikarer både får 

mindre autonomi og mulighet for kompetanseutvikling fra virksomheten (Atkinson, 1985), at 

de opplever mindre sosial tilhørighet til sine kollegaer og ledere (Standing, 2011; Sennett, 

2014) og at deres tilknytning til virksomheten er begrenset (Atkinson, 1985; Standing, 2011; 

Sennett, 2014). Dette gir oss derfor grunnlag til å anta at vikarer generelt har dårligere 

arbeidslivsrelasjoner enn faste ansatte, samtidig som at individuelle betingelser for gode 

arbeidslivsrelasjoner er mindre tilstedeværende hos denne typen ansatte. 
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5. Metode 

Denne oppgaven har et kvalitativt design hvor vi ved bruk av kvalitativ metode vil undersøke 

hvordan midlertidighet som ansettelsesform påvirker utviklingen av relasjoner på 

arbeidsplassen. Kapittelet beskriver hvilke betraktninger vi har gjort i valg av metode, 

hvordan studien har blitt gjennomført i praksis og hvordan vi har analysert det innsamlede 

datamaterialet. Studien har et deskriptivt og eksplorativt design, fordi dette vurderes som 

velegnet til å besvare forskningsspørsmålet. Den deskriptive tilnærmingen beskriver 

fenomenet midlertidighet i ansettelser slik det fremstår for informantene (Stoltenberg, 2018). 

Den eksplorative tilnærmingen brukes for å utforske et område hvor det foreligger lite 

kunnskap (Thagaard, 2011:16).  

Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning av menneskers erfaringer, og er 

en hensiktsmessig tilnærming når man ønsker å gå i dybden og studere helhet, særpreg og 

grunntrekk i området som utforskes (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2010a). Fordi 

vi i denne oppgaven er ute etter å undersøke hvordan våre informanter opplever at og om 

deres stillingstype påvirker deres arbeidslivsrelasjoner, ble det naturlig å velge en metode som 

gir mulighet til å samle inn fyldige beskrivelser av informantenes erfaringer, synspunkter, 

tanker og følelser (Thagaard, 2011:87). Metoden egner seg i tilfeller hvor man ønsker å skape 

en forståelse for et sosialt fenomen (Thagaard, 2011:17), og gjennom innsikt i erfaringene og 

tankene til personer som har førstehåndskunnskap om dette, kan man utvikle en forståelse for 

fenomenet i seg selv. Vår oppfatning var at vi ved å benytte en kvalitativ tilnærming ville 

kunne tilegne oss tilstrekkelig dybdekunnskap for å besvare oppgavens forskningsspørsmål.  

Kvalitative metoder har sin vitenskapelige forankring i fenomenologi og 

hermeneutikk. Gjennom fenomenologiske beskrivelser og en hermeneutisk fortolkning ønsker 

vi å bringe ny kunnskap til det valgte fagområdet. Hensikten med en fenomenologisk 

tilnærming er å avdekke essensen i informantenes opplevelser (Ringdal, 2013:109). I henhold 

til denne oppgavens tema innebærer dette at leseren skal få et inntrykk av hvordan det å ha en 

midlertidig stilling oppleves å påvirke relasjonene som skapes til og på arbeidsplassen. I 

tillegg består oppgavens analyse av en hermeneutisk fortolkning av informantenes utsagn. 

Således anvendes en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming (Creswell, 2013:79). 

Hermeneutikken fremhever betydningen av å fortolke folks handlinger gjennom å fokusere på 

et dypere meningsinnhold enn det som er umiddelbart innlysende (Thagaard, 2011:39). 

Fortolkning er et sentralt kjennetegn ved kvalitative tekster, og tolkningen av intervjutekster 
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kan anses som en dialog mellom forsker og tekst, hvor førstnevnte forsøker å fokusere på den 

meningen teksten formidler (Thagaard, 2011:39).  

 

5.1 Utvalg 

I kvalitative studier er det vanlig å gjøre strategiske utvalg, hvilket innebærer at man velger ut 

informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske med tanke på 

problemstillingen (Thagaard, 2011:55). Utvalget er dermed ikke tilfeldig eller ment å 

representere en hel populasjon slik som i kvantitative undersøkelser (Tjora, 2013:145). 

Utvalget er med dette hensiktsmessig, og inkluderer utelukkende deltakere med erfaringer 

som belyser forskningsspørsmålet. Vi ønsket dermed å komme i kontakt med personer med 

direkte erfaring med midlertidighet i finansnæringen. I tillegg hadde vi et ønske om å 

inkludere informanter som kunne belyse de midlertidiges betraktninger i lys av endringene 

som skjer i finansnæringen. Vi har således valgt ut informanter som kan belyse temaet fra 

ulike perspektiver.  

 

5.2 Rekruttering av informanter   

For å rekruttere informanter som kunne fortelle oss mer generelt om innleie og finansbransjen 

tok vi direkte kontakt med Manpower og Finansforbundet. Manpower er et av landets største 

bemanningsbyråer (NHO Service, 2016), og Finansforbundet er den største 

arbeidstakerorganisasjonen innenfor finanssektoren i Norge (Finansforbundet, 2018). Vi anså 

det som naturlig å kontakte disse fordi de er sentrale aktører innenfor henholdsvis 

bemannings- og finansbransjen. Gjennom informanten fra Finansforbundet fikk vi også 

kontakt med HR-informanten, som er ansatt i en stor virksomhet i samme bransje.  

For å rekruttere informanter ansatt i finansbransjen har vi benyttet oss av 

snøballmetoden. Fremgangsmåten innebærer at man først tar kontakt med noen som innehar 

egenskaper eller kvalifikasjoner som er relevante for problemstillingen, før disse bes om å 

navngi andre med samme type egenskaper (Thagaard, 2011:56). På denne måten tar man 

utgangspunkt i et lite utvalg, som gradvis vokser ved at forskeren får tips om nye informanter 

fra disse førstekontaktene (Tjora, 2013:151). Innledningsvis tok vi kontakt med en bekjent 

som har en midlertidig stilling innenfor finansbransjen, og som selv er ansatt via et 

bemanningsbyrå. Denne personen ble så presentert for problemstillingen og bedt om hjelp til 
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å komme i kontakt med unge og relativt nyutdannede personer som har eller tidligere har hatt 

midlertidige stillinger. For at ingen skulle føle seg presset til å delta i intervjuene fikk vi 

denne førstekontakten til å snakke med mulige informanter, presentere vårt prosjekt og be om 

samtykke til å delta i undersøkelsen, før deres kontaktinformasjon ble videreformidlet til oss. 

På denne måten fikk vi etter hvert kontakt med fem personer ansatt innenfor finansnæringen, 

og som enten har eller tidligere har hatt en midlertidig kontrakt gjennom bemanningsbyrået 

Manpower.  

 

I alt består vårt utvalg av 9 personer:  

“Arbeidstaker”-informanter med direkte erfaringer med midlertidighet i finansbransjen.  

Informant Stillingstype 

Informant A Midlertidig ansatt 

Informant B Fast ansatt, tidligere midlertidig 

Informant C Midlertidig ansatt 

Informant D Fast ansatt, tidligere midlertidig 

Informant E Midlertidig ansatt  

 

“Arbeidsgiver”-informanter med indirekte erfaringer med midlertidighet i finansbransjen 

Informant Virksomhet 

Informant 1 Manpower 

Informant 2 Manpower 

Informant Finansforbundet  

Informant HR-avdeling (virksomhet anonymisert) 
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5.3 Valg av datainnsamlingsmetode  

Intervjuer er den mest utbredte datainnsamlingsmetoden innenfor kvalitativ forskning (Tjora, 

2013:104). Dette er en metode som er særlig egnet for å få informasjon om hvordan 

informantene opplever og forstår både seg selv og sine omgivelser (Thagaard, 2011:61). I 

denne oppgaven var formålet nettopp at informantene skulle reflektere over egne erfaringer 

og samt oppfatninger om relasjoner på arbeidsplassen. 

Under intervjuene ønsket vi at informantene skulle kunne fortelle relativt fritt om sine 

opplevelser knyttet til noen utvalgte temaer. Intervjuene ble med dette semistrukturerte, 

hvilket innebærer at spørsmålsformuleringen ikke er nøyaktig nedtegnet, men utformet som 

stikkord eller beskrivelser som intervjueren tar utgangspunkt i (Malt, 2015). Slik kunne vi 

lede informantene i en viss retning tematisk, og samtidig sikre åpenhet og naturlig flyt i 

samtalen. Vi tror dette bidro til at informantene følte de kunne fortelle om det de syntes var 

relevant i forhold til oppgavens tema, og at vi på denne måten fikk med oss de mest sentrale 

oppfatningene og erfaringene disse satt inne med.  

I denne oppgaven har vi valgt å benytte oss av to ulike intervjumetoder; dybdeintervju 

og fokusgruppeintervju. 

 

5.3.1 Dybdeintervju  

Dybdeintervjuer ble vurdert som en passende datainnsamlingsmetode av flere grunner. For 

det første ønsket vi å fange opp personlige opplevelser og oppfatninger knyttet til temaene 

midlertidighet og arbeidslivsrelasjoner i finansnæringen. Dybdeintervjuer er nettopp en 

metode som egner seg i studier av meninger, holdninger og erfaringer (Tjora, 2013: 105). 

Samtidig var vi også forberedt på at temaet kunne oppleves som sensitivt, fordi det blant 

annet omhandler informantenes personlige relasjoner og opplevelser, og det ble derfor viktig 

for oss å ha mulighet til å gjøre intervjusituasjonen så komfortabel som mulig. God tid, 

avslappet stemning og åpne spørsmål er sentrale kjennetegn ved dybdeintervjuer som skal 

legge til rette for at informanten skal føle at det er greit å dele personlige erfaringer (Tjora, 

2013:112). Under intervjuene brukte vi derfor innledningsvis tid på å både presentere 

prosjektet, og stille uformelle og ufarlige oppvarmingsspørsmål som skulle bidra til å skape 

trygghet hos informanten. Vi opplevde at dybdeintervjuene ga oss mulighet til å etablere en 
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fin ramme for en åpen og ærlig samtale om erfaringene og oppfatningene informantene satt 

inne med.  

 Intervjuene med informanten fra Finansforbundet og med HR-informanten fremstod 

som annerledes enn de andre dybdeintervjuene. Målet med førstnevnte intervju var å få mer 

kunnskap om hvordan finansnæringen ser ut i dag, hvilken utvikling som har skjedd de siste 

årene, og litt om hva som kan komme til å skje i tiden fremover. Hensikten med intervjuet 

med HR-informanten var å få et HR-perspektiv på bruken av midlertidighet i finansbransjen, 

og et innblikk i hvilke betraktninger som gjøres i virksomheter i forhold til bruk av vikarer. 

Disse intervjuene var dermed ikke personlig rettet slik som de andre dybdeintervjuene. 

Likevel fremstod dybdeintervju som en egnet metode også her, fordi vi var interessert i å 

studere disse informantenes meninger, holdninger og erfaringer (Tjora, 2013:105).  

 

5.3.2 Fokusgruppeintervju  

I tillegg til dybdeintervjuer har vi gjennomført et fokusgruppeintervju. I et slikt intervju får en 

mindre gruppe personer mulighet til å formidle egne erfaringer, stille hverandre spørsmål og 

utforske et bestemt tema i fellesskap. Gjennom fokusgruppeintervjuer blir det mulig å studere 

hvordan mennesker forstår, forholder seg til og gir mening til det emnet som diskuteres 

(Wilkinson, 1998). På bakgrunn av disse egenskapene anså vi fokusgruppeintervju for å være 

en egnet metode for å intervjue informantene fra Manpower. Målet med dette intervjuet var å 

få et innblikk i hvordan noen som selv jobber i et bemanningsbyrå forstår egen bransje, og 

hvilke oppfatninger de har om bruken av midlertidig arbeidskraft i arbeidslivet. Vi ønsket 

også å få vite litt om hvordan disse forstår endringene som skjer i finansbransjen som følger 

av den pågående digitaliseringsprosessen, og hvordan dette påvirker behovet for atypisk 

arbeidskraft.  

En potensiell svakhet ved gruppeintervjuer er at det i noen tilfeller kan være slik at det 

er de mest dominerende synspunktene som kommer til uttrykk, fordi personer med avvikende 

oppfatninger kan vegre seg for å presentere disse for de andre deltakerne (Thagaard, 2011: 

90). Det anbefales derfor gjerne at deltakere i fokusgruppeintervjuer skal være innbyrdes 

homogene, fordi de kan tenkes å være mer tilbøyelige til å utveksle tanker og ideer med 

hverandre om de blant annet har lik erfaring og bakgrunn (Wibeck, 2011, s. 18). Deltakerne i 

fokusgruppeintervjuet hadde begge høyere utdanning, de jobber i Manpower og er i dag fast 

ansatt, men begge har tidligere jobbet som vikarer gjennom samme bemanningsbyrå. Slik vi 
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forstod dem hadde de relativt lik bakgrunn og erfaringer, og den eneste påfallende forskjellen 

dem imellom var at den ene var mann og den andre kvinne. Vi opplevde i stor grad at de 

hadde sammenfallende oppfatninger om temaene som ble diskutert, men tror ikke dette er et 

uttrykk for at noen av dem holdt igjen eller forsøkte å legge lokk på sine egentlige erfaringer.  

 

5.4 Praktisk gjennomføring av intervjuer  

5.4.1 Intervjuguider  

I alt har vi utviklet 5 intervjuguider. Dette fordi vi ønsket å tilpasse spørsmålene for å kunne 

fange opp kompleksiteten i fenomenet. Dette resulterte i en intervjuguide til informanter 

ansatt i midlertidige stillinger og en til informantene med faste stillinger. I tillegg hadde vi en 

intervjuguide til informanten fra Finansforbundet, en til HR-informanten, og en til 

fokusgruppeintervjuet med Manpower. Intervjuguidene er lagt ved som vedlegg 1.  

 

5.4.2 Bruk av lydopptak og transkribering av datamateriale 

Hvert intervju ble innledet med at vi ba om tillatelse til å ta opp samtalen på lydbånd og til å 

notere underveis. Vi ønsket å benytte oss av lydopptak fordi vi slik kunne få med oss alt som 

ble sagt, samtidig som at det frigjorde kapasitet til å fokusere mer på informanten underveis 

(Tjora, 2013:137). Vi valgte likevel å notere noe underveis, både for å sikre oss mot teknisk 

svikt, men også fordi dette gir mulighet til å identifisere hovedpunkter underveis, noe som kan 

være til hjelp for det senere analysearbeidet (Thagaard, 2011:102). Målet var ikke å notere alt 

som ble sagt, men heller skrive ned de viktigste punktene og utsagnene slik at vi fikk en form 

for oppsummering over hva som hadde kommet frem under intervjuene.  

Vi har valgt å gjennomføre full transkribering av datamaterialet. Dette fordi vi ikke på 

forhånd hadde et tydelig bilde av hvilke temaer som var de viktigste, i tillegg til at vi ønsket å 

forstå informantenes utsagn ut i fra sammenhengen disse ble presentert i. Både det 

transkriberte materialet og lydopptakene ble lagret på personlige mobiltelefoner og 

datamaskiner låst med passord.  
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5.4.3 Konfidensialitet 

Et av de grunnleggende prinsippene for etisk forsvarlig forskningspraksis er kravet om 

konfidensialitet, som stadfester at de som gjøres til gjenstand for forskning har krav på at 

personlig informasjon blir behandlet konfidensielt (Thagaard, 2011:27; De nasjonale 

forskningsetiske komiteene, 2016). Et viktig etisk prinsipp er nemlig at deltakelse i 

forskningsprosjekter ikke skal kunne skade informantene på noen måte (Thagaard, 2011:110). 

I forkant av intervjuene studerte vi derfor personvernreglene slik de beskrives av Norsk senter 

for forskningsdata (NSD). Hensikten var å søke godkjennelse fra NSD, men fordi vi har valgt 

å ikke behandle personopplysninger i denne oppgaven, ble ikke dette nødvendig. Dette er 

opplysninger som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner, enten direkte gjennom navn, 

personnummer eller andre kjennetegn, eller indirekte via en kombinasjon av 

bakgrunnsopplysninger (NSD, 2018). I denne oppgaven har vi valgt å anonymisere alle 

informanter, og de bakgrunnsopplysninger som har blitt samlet inn regnes for å være av så 

generell karakter at det ikke skal være mulig å identifisere informantene på bakgrunn av disse. 

Vi har vært ute etter fortellinger om midlertidighet, arbeidslivsrelasjoner og endringer 

innenfor finansnæringen, men vi har ikke konsentrert oss om spesielle bedrifter eller snevret 

inn oppgaven på andre måter som har gjort at det har blitt nødvendig for oss å samle inn 

personsensitiv informasjon. I forbindelse med rekrutteringen av informanter fikk vi tilgang til 

navn og kontaktinformasjon, men slik informasjon har ikke blitt inkludert verken i våre 

notater eller i oppgaven. Når det kommer til informantene fra Manpower og Finansforbundet 

er vår oppfatning at det ikke er relevant å beskrive nærmere hvilke spesifikke stillinger disse 

innehar. Utover at de er ansatt i de nevnte virksomhetene presenteres derfor heller ikke 

ytterligere informasjon om disse informantene. HR-informanten som har deltatt i vår studie er 

som nevnt ansatt i en stor virksomhet innenfor finansbransjen, men hvilken det er snakk om 

har vi ikke vurdert som relevant for oppgavens tema. Vår oppfatning på bakgrunn av dette er 

at våre informanters anonymitet er sikret i denne oppgaven.  

I notater og transkribert materiale har hver enkelt informant blitt tildelt et alias, i form 

av en enkelt bokstav. I oppgaven presenteres sitater fra intervjuene som uttalt av «informant 

x», «informant Manpower/Finansforbundet» eller «HR-informant». På denne måten har vi 

kunnet skille mellom hva som ble sagt av hvem, uten at dette har gått på bekostning av deres 

anonymitet. I analyse og diskusjon brukes også betegnelsen “vikar” på de midlertidig ansatte.  
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5.5 Analyse  

Analyser av kvalitative data kan være utfordrende, fordi det ikke finnes noen standardiserte 

teknikker (Ringdal, 2013:248). Vi har valgt å ta utgangspunkt i den fenomenologiske 

analysen slik den beskrives av Creswell (2013), hvilket blant annet innebærer å lese gjennom 

datamaterialet, understreke sentrale utsagn som gir innsikt i informantenes opplevelser, og 

samle disse under sentrale temaer (Creswell, 2013:82). Analysen er dermed temasentrert, 

fordi det er temaene og ikke de enkelte informantene som står i fokus. Poenget er å gå i 

dybden og sammenligne informasjon fra de ulike intervjuene om hvert tema (Thagaard, 

2011:171). I praksis har analysen blitt gjennomført på følgende måte:  

1. Datareduksjon: koding  

2. Dekontekstualisering: Sortere meningsbærende elementer under overordnede temaer  

3. Rekontekstualisering: Fortolkning av hver kategori mot oppgavens hovedtema  

 

I første steg kunne vi redusere størrelsen på datamaterialet, og trekke frem interessante utsagn 

som belyser forskningsspørsmålet (Ringdal, 2013:249). I praksis ble dette gjort ved at vi i tråd 

med den fenomenologiske analysen understreket meningsbærende utsagn, og slik ble 

materialet mer håndterbart.  

I steg 2 ble de meningsbærende utsagnene sortert under overordnede temaer. Alle våre 

informanter har blitt stilt spørsmål som belyser noe av det samme, riktignok fra ulike 

perspektiver, men likevel gjorde dette det mulig for oss å sortere datamaterialet etter noen 

spesifikke temaer, for eksempel “tilknytning”.  

Steg 3 omfatter fortolkning av materialet. Fenomenologi omfatter ikke bare rene 

beskrivelser, men er også en fortolkende prosess hvor forskeren forsøker å tolke meningen 

som ligger i informantenes erfaringer (Creswell, 2013:80). I denne sammenheng har vi 

forsøkt å forstå informantenes beskrivelser i lys av teoriene som ble beskrevet i kapittel 4. Det 

er også verdt å nevne at de ulike fasene gjerne overlapper hverandre i kvalitativ forskning, og 

særlig vil tolkning og analyse prege arbeidet kontinuerlig (Thagaard, 2011:30). Således har 

arbeidet med analysen foregått parallelt med de andre fasene.  
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5.6 Metodiske betraktninger  

Ut i fra de ulike metodiske valgene vi har gjort i denne oppgaven, er det på sin plass å gjøre 

noen betraktninger angående hvordan dette kan tenkes å påvirke både datainnsamlingen og de 

endelige resultatene. 

 

5.6.1 Valg av informanter  

Oppgavens utvalg er begrenset på flere måter. Vi har intervjuet 5 personer som har eller 

tidligere har hatt et midlertidig ansettelsesforhold, og vi kunne med fordel ha inkludert flere 

slike informanter. Fordi vi også ønsket informasjon om selve finansbransjen og innleie fra 

bemanningsbyråer, ble det imidlertid også nødvendig for oss å intervjue personer som kunne 

fortelle oss noe om dette. Dette gikk på bekostning av vår kapasitet til å inkludere flere 

informanter som er ansatt i midlertidige stillinger.  

Samtidig er det ikke antallet informanter som er avgjørende for å kunne få god kvalitet 

i kvalitative studier. Til tross for at vi ikke hadde mange informanter å forholde oss til, 

opplevde vi at det innsamlede datamaterialet som rikt, og at informantene kom med detaljerte 

beskrivelser av sine tanker og oppfatninger. I praksis opplevde vi derfor at vi oppnådde 

metning (Tjora, 2013:226; De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2010b).  

I forbindelse med rekrutteringen av personer i midlertidige stillinger, endte vi opp med 

et utvalg kun bestående av kvinner. Vi ser at vi med fordel kunne hatt et mer kjønnsnøytralt 

utvalg. Vi har ingen forutsetninger for å spekulere i om det er forskjeller mellom hvordan 

menn og kvinner opplever det å være midlertidig ansatt, men vi tror ikke det hadde vært noen 

ulempe å kunne vise til mannlige stemmer og oppfatninger i denne oppgaven. Samtidig er 

dette noe av selve premisset ved snøballmetoden, ved at det er førstekontakten som leter etter 

passende informanter og vi kommer derfor ikke personlig i kontakt med disse før etter de har 

takket ja til deltakelse. Førstekontakten informerte oss riktignok om at vedkommende hadde 

prøvd å få tak i mannlige informanter, men disse hadde dessverre takket nei. 

 

5.6.2 Reliabilitet og validitet  

Det finnes ulike oppfatninger om hvorvidt reliabilitet og validitet har relevans for kvalitative 

data, fordi de primært brukes for å vurdere kvalitet ved kvantitative studier (Ringdal, 

2013:248). Med visse presiseringer blir det imidlertid også mulig å bruke begrepene for å 
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vurdere kvalitative studiers kvalitet, og vi tar her utgangspunkt i beskrivelsene til Thagaard 

(2011).  

 Begrepet reliabilitet handler i hovedsak om tilfeldige målefeil, og at fremgangsmåten 

ved datainnsamling og analyse skal kunne etterprøves av andre forskere. Reliabilitet henger 

dermed i utgangspunktet sammen med repliserbarhet (Thagaard, 2011:198). I kvalitative 

studier kreves en annen forståelse av begrepet, fordi et slikt prinsipp ikke er holdbart i studier 

hvor mennesker forholder seg til hverandre (Thagaard, 2011:198). En vurdering av kvalitative 

studiers reliabilitet omfatter heller forskerens egne refleksjoner over hvordan dataene har blitt 

utviklet. Formålet er å bli bevisst potensielle feilkilder (Ringdal, 2013:248), og samtidig 

argumentere for verdien av egne resultater (Thagaard, 2011:198). Refleksjoner over viktige 

beslutninger synliggjør forskningsprosessen, og man skaper grunnlag for å vurdere oppgavens 

troverdighet (Thagaard, 2011:218). I dette metodekapittelet har vi således forsøkt å redegjøre 

for de ulike valgene vi har tatt i denne prosessen, og samtidig forankre våre begrunnelser i 

relevant teori. Ved å beskrive forskningsstrategi og analysemetode i detalj, kan man nettopp 

skape gjennomsiktighet og legge til rette for at forskningsprosessen kan vurderes trinn for 

trinn. Reliabiliteten kan også styrkes ved at flere forskere deltar i samme prosjekt, fordi man 

får mulighet til å diskutere og komme frem til avgjørende beslutninger i fellesskap (Thagaard, 

2011:199). Selv om vi er bare to personer som har skrevet denne oppgaven, har vi likevel en 

oppfatning om at vi gjennom kritiske diskusjoner rundt både metodiske valg og analyse av 

datamaterialet, har hatt mulighet til å kvalitetssikre hvordan vi har samlet inn, anvendt og 

videreutviklet informasjon (Thagaard, 2011:199).  

Ifølge Thagaard (2011:201) handler validitet i kvalitativ forskning om tolkning av 

data, og gyldigheten av de tolkninger forskeren gjør. Det handler altså om i hvilken grad de 

tolkninger som gjøres er i samsvar med virkeligheten man har studert. Begrepet 

gjennomsiktighet har relevans også her, fordi forskeren på denne måten kan redegjøre for 

hvordan analysen gir grunnlag for konklusjonene som trekkes (Thagaard, 2011). I analysen 

har vi blant annet forsøkt å tydeliggjøre hvordan vi har forstått informantenes utsagn ved å 

vise til direkte sitater fra intervjuene. Vi har også fortolket datamaterialet hver for oss, før vi 

har diskutert oss frem til det vi oppfatter som riktig tolkning av disse. I tillegg har vi vært 

opptatt av at den enkelte informantens utsagn skal sees i sammenheng med resten av 

intervjuet, for å kunne forsikre oss om at de ikke blir misforstått. I denne sammenheng har vi 

kunnet støtte oss både på lydopptak og transkriberingene. På bakgrunn av dette er vår 

oppfatning at vi har kunnet sikre validitet i denne oppgaven. For å styrke validiteten 
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ytterligere kunne vi for eksempel ha tilbudt informantene sitatsjekk, men på grunn av 

tidsbegrensninger har vi ikke hatt mulighet til å gjennomføre dette.  
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6. Analyse 

I denne delen av oppgaven presenteres den empiriske analysen. Formålet er å danne et bilde 

av hvordan våre informanter forstår temaene midlertidighet og arbeidslivsrelasjoner i 

finansbransjen, sammenhengen mellom disse, og relevante temaer som dukket opp underveis. 

Analysen inneholder en presentasjon og fortolkning av informantenes meninger og uttalelser, 

og sitater som illustrerer disse.  

 

6.1 En usikker bransje, et usikkert behov 

Gjennom intervjuene ønsket vi innsikt i hvilke endringer som har skjedd i finansbransjen de 

siste årene, og hvordan dette har påvirket virksomheters behov for arbeidskraft. Formålet var 

å få kjennskap til bransjen i seg selv, og samtidig få et inntrykk av hvilke begrunnelser 

virksomheter gjør for innleie av midlertidig arbeidskraft. I tillegg ønsket vi å undersøke 

oppfatninger om hvordan vikarene har det i bransjen, samt et innblikk i vikarenes muligheter 

og funksjon i virksomhetene de er innleid til. Fordi vi ønsket en så bred forståelse av dette 

som mulig, ble det viktig for oss å få belyst dette både fra vikarenes perspektiv og fra et 

overordnet perspektiv gjennom informantene fra Finansforbundet, Manpower og HR. 

 

6.1.1 Usikkerhet om fremtidens arbeidsoppgaver og behov 

Avgjørende for å forstå behovet for bruken av vikarer innenfor finansbransjen er den 

forespeilte digitaliseringsprosessen og de hyppige omstillingene som preger bransjen. 

Informanten fra Finansforbundet trekker frem generell usikkerhet om fremtiden som en 

begrunnelse for arbeidsgivers ønske om å ansette midlertidig. Mange av dagens 

arbeidsoppgaver vil etter hvert overtas av maskiner eller gjøres om til digitale løsninger slik at 

en del av arbeidet overføres til kunden selv. Det er altså mye usikkerhet knyttet til hvilke 

arbeidsoppgaver som vil kreve menneskelig arbeidskraft, samtidig som at man heller ikke vet 

hvilke behov kunden vil ha i fremtiden. Dette gjør det igjen vanskelig å ha et langsiktig 

perspektiv på virksomheters ressursbehov.  

Usikkerheten skaper et behov for vikarer fordi disse kan fungere som en form for 

midlertidig buffer, som sikrer at virksomhetene kan løse oppgavene som er nødvendige i dag, 

samtidig som at denne midlertidige arbeidsstokken kan kuttes ut i det oppgavene digitaliseres 

eller deres arbeidskraft gjøres overflødig på andre måter.  
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“Man er litt engstelig for å ansette fast. Man vil ha den fleksibiliteten, nettopp for å ha 

muligheten til å dimensjonere litt løsere. Og ikke knytte til seg så mange fast. At det vil kunne 

bli et problem rundt neste sving igjen.”  

Informant Finansforbundet  

 

Arbeidsgiver kan altså vegre seg for å ansette fast, fordi det medfører risiko å ikke vite hva 

fremtiden bringer. Fra et arbeidsgiverperspektiv kan innleie av midlertidig arbeidskraft 

fremstå som en god løsning, fordi virksomhetene kan sikre fleksibilitet og tilpasningsevne, 

samtidig som at risikoen ved å tilknytte seg flere ansatte blir mindre. HR-informanten viser til 

et eksempel hvor teknologiske endringer eller lokasjons-endringer vil skape et behov for å 

leie inn vikarer, fordi de slik kan dekke behovet for arbeidskraft, samtidig som at de slipper 

den økte risikoen som følger med faste ansettelser. På grunn av de midlertidige kontraktenes 

karakter, er disse nettopp enklere å si opp enn fast ansatte.  

 

“Så er det slik at vi har behov for fleksibilitet. Vi har behov for å gå ned på ett område og opp 

på et annet område. Og det å ha fleksibilitet i bemanningen er jo en av grunnene til at vi har 

vikarer. Hvis vi for eksempel skal legge ned en virksomhet i Bergen, men det tar noen 

måneder før vi er helt ferdige, så kan det godt være at i stedet for å ansette flere fast for så å gå 

til oppsigelse, at vi da har noen vikarer der i den perioden. Eller om vi vet at nå kommer det en 

stor omorganisering på ett område fordi vi skal sette inn roboter som skal gjøre disse 

oppgavene, og da kommer vi til å trenge færre fast ansatte (...) Da er det egentlig pga. 

teknologiske endringer eller lokasjons-endringer. Da vil det være uhensiktsmessig å bemanne 

fast, for så å gå ned.”  

HR-informant 

 

Innleie av midlertidig arbeidskraft kan altså brukes for å redusere egen risiko i forbindelse 

med endringer og omstillinger. Man trenger nettopp ikke å “gå til oppsigelse” på samme måte 

med innleide vikarer. Risikoen kan slik overføres til de innleide vikarene selv, fordi det er 

blant disse nedbemanningen vil skje når endringene er implementert, eller det på andre måter 

skjer endringer i virksomhetens behov for arbeidskraft. Samtidig vil det også være enklere å 

verne om de fast ansatte dersom arbeidsstyrken består av både faste og midlertidig ansatte, 

fordi det vil være enklere å kvitte seg med den sistnevnte gruppen. Det kan altså fremstå som 

økonomisk rasjonelt for virksomhetene å overføre egen risiko til vikarene.  
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6.1.2 Endrede kompetansebehov  

I forbindelse med omstillingene i finansbransjen, har det også skjedd endringer i behovet for 

kompetanse. DNB har for eksempel uttalt at de forventer å kvitte seg med ca. halvparten av de 

ansatte i løpet av de neste fem årene, fordi arbeidsoppgavene endrer seg (Emberland, 2017). 

En del av stillingene som tidligere har krevd menneskelig arbeidskraft har blitt digitalisert 

eller overlatt til maskiner, og samtidig har innføring av ny teknologi skapt et behov for ansatte 

med andre typer kompetanse. Informanten fra Finansforbundet beskriver bransjen som tøff i 

den forstand at endringene de siste årene har skapt økt behov for formell utdannelse, som 

bachelor- og mastergrad. Ifølge informanten foreligger det derfor et behov for 

kompetanseheving i hele bransjen. 

Ifølge informantene fra Manpower og Finansforbundet har endrede kompetansebehov 

også ført til at virksomheter i finansbransjen har hatt behov for å leie inn kompetent 

arbeidskraft. Informanten fra Finansforbundet påpeker at det er et stort behov for IT-

kompetanse i finans, men at behovet kan være forbigående eller prosjektbasert, noe som gjør 

at slik kompetanse hentes inn via vikariater. Også de tillitsvalgte har vært innforstått med 

dette, og det har derfor blitt mer vanlig å inngå ettårskontrakter og å ta til seg midlertidig 

arbeidskraft i finansbransjen. Informanten understreker at vikarer er avhengige av å ha 

relevant, formell kompetanse for å lykkes i bransjen. Vikarer uten høyere utdanning spås en 

mer usikker fremtid, i hovedsak fordi behovet for arbeidskraft er i stillinger som krever 

formell utdanning.  

 

“Nå tror jeg kanskje kompetansen for vikarer, de kravene der vil være litt annerledes. Det tror 

jeg nok. Jeg tror du på en måte må forvente en relativt høy teknologisk plattform, 

grunnkompetanse da, hvis du skal jobbe som vikar.” 

Informant Finansforbundet 

 

Informanten fra Finansforbundet har samtidig en oppfatning om at det har skjedd et 

stemningsskifte hos arbeidsgiver, som innebærer at man i fremtiden ønsker å satse på 

kompetansehevende tiltak blant egne ansatte, framfor å leie inn vikarer. Slik skal de gjøre seg 

bedre rustet for å møte morgendagens oppgaver. Ved å tilby de fast ansatte videreutdanning 

og kursing vil man kunne bygge videre på den kompetansen som allerede finnes i 

virksomheten, og dette er således et tiltak som bidrar til å fremme virksomheters funksjonelle 

fleksibilitet. Ved å fremme allsidighet i arbeidsstyrken gjennom kompetanseheving, kan 

virksomhetene styrke egen fleksibilitet og tilpasningsevne.  



37 

 

 Også HR-informanten uttaler seg om viktigheten av internutvikling og ønsket om å 

skaffe virksomheten bedre kompetanse eksempelvis innenfor teknologi. Informanten påpekte 

at det ofte er billigere å utdanne egne ansatte enn å ansette nye, og at det er viktig at de ansatte 

har god kompetanse, men ikke minst at dette er en type kompetanse som de kan bygge videre 

på. Teknologisk utvikling fører til at mange av dagens stillinger etter hvert vil forsvinne, men 

HR-informanten forteller at de håper å kunne imøtekomme fremtidens krav ved å fremme god 

internutvikling.  

 

“Det er ingen som vet hvordan det vil se ut om fem år, og for fem år siden visste man ikke 

hvordan det kom til å se ut i dag. (...) Det viktigste rådet er vel å være omstillingsdyktig. Og 

alle som tar utdanning har jo evnen til å ta til seg kompetanse. Men kanskje da være villig til å 

prøve andre ting også. Ikke bli så fastlåst i det man gjør. For det blir forandringer og de 

kommer fortere og fortere. (...) Og vi kommer jo alltid til å ha behov for folk. Det er jo ikke 

slik at maskinene kommer til å ta helt over. Det har jeg ikke tro på. Men man må kanskje være 

villig til å gjøre litt andre ting.” 

HR-informant 

 

Informanten fra Finansforbundet understreker at slik investering i virksomheters kjerne-

arbeidsstyrke på sikt kan gjøre at behovet for vikarer vil bli mindre, nettopp fordi 

virksomhetene ikke lenger vil være avhengig av å leie inn relevant kompetanse.  

 

“Altså, vikarer vil det alltid være behov for, men den utstrakte bruken av vikarer som vi har 

sett, jeg tror kanskje, for det er veldig vanskelig å spå dette, så det blir jo basert på antakelser, 

litt avhengig av hvordan forretningsmodellene fremover vil se ut. (...) Og avhengig av hvor 

godt de lykkes med dagens ansatte, hvor interessert de er og hvor flinke de er til å omstille seg 

da, og tilegne seg den nye kompetansen. Hvis man evner å lykkes med det, så vil behovet for 

vikarer bli mindre.” 

Informant Finansforbundet 

 

Gjennom innleie av arbeidskraft blir det altså mulig for virksomheter i finansnæringen å sikre 

fleksibilitet og overlevelse over tid, fordi bruk av vikarer kan sikre både funksjonell og 

numerisk fleksibilitet (Atkinson, 1985). Vikarene fungerer som en buffer mot virksomheters 

usikkerhet både ved at de sikrer at alle nødvendige stillinger fylles så lenge de har behov, i 

tillegg til at kvalifiserte vikarer kan få innpass i virksomheten i påvente av at virksomhetens 

kjerne-arbeidskraft skal få nødvendig kompetanseheving. De innleide vikarene kan dermed 
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sies å fremme virksomhetens omstillingsevne. Slik kan vikarene bli værende i periferien frem 

til deres arbeidskraft ikke lenger er nødvendig. 

 

6.1.3 Tolkning av usikkerhet 

Et usikkert arbeidsliv - for alle  

Ifølge Manpower-informantene er det ikke bare de midlertidig ansatte som kan føle seg truet 

av endringene som skjer i arbeidslivet. Alle virksomheter vil før eller siden stilles overfor 

omorganiseringer og ingen arbeidsplasser er helt trygge, selv for de i faste stillinger. 

Endringer kan forekomme overalt i arbeidslivet, og er dermed ikke noe man kan sikre seg 

fullstendig mot. I denne sammenheng trekkes endringsvilje frem som den viktigste formen for 

kompetanse i dagens arbeidsliv, og det å ha en midlertidig stilling kan ifølge informantene 

være en fin mulighet til å få trening i å tilpasse seg usikre arbeidsforhold. Således handler det 

mye om hvordan vikarene selv tolker situasjonen de er i.  

 

“Men i hvert fall de bankene - storbankene - så er det omstillingsprosesser som skjer nesten 

hvert år - hvert halvår. Og mange av våre vikarer får blitt med på disse prosessene da. Det er 

kanskje litt uggent til å begynne med, for du blir veldig usikker på "hvor lenge kan jeg bli her" 

og "blir det noe mulighet videre", men da tenker jeg at det å få vært med på den reisen også, 

for det kommer du til å støte på uansett.” 

Informant 2 Manpower 

 

“Sånn er verden - det er ikke noe som er sikkert. Altså, om du har en fast stilling også, så kan 

det skje endringer. Men så lenge du har vikarbyrået i ryggen, så får vi jo hele tiden inn nye 

oppdrag. Så vi har jo muligheter til å hjelpe deg. Så fremt at du har gjort en god jobb. Og satt 

et godt fotavtrykk.” 

Informant 1 Manpower 

 

Vi oppfattet at informantene fra Manpower var positive til fleksibilitet både i arbeidslivet og 

ved inngåelsen av midlertidige kontrakter. Siden deres virksomhet har som hovedaktivitet å 

drive utleie av arbeidskraft, vil det derfor også være naturlig at disse er mer positive til det å 

være i et slikt arbeidsforhold. Begge hadde imidlertid tidligere også vært vikarer selv, og vi 

oppfattet at disse hadde vært veldig fornøyd med denne måten å arbeide på.  
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Frykt for robotene?  

Basert på usikkerheten som finnes i bransjen, ønsket vi også å få et innblikk i hvordan 

digitalisering og omstillinger påvirker arbeidshverdagen til de som jobber i finansbransjen. Vi 

stilte derfor blant annet spørsmål til vikarene om hvorvidt de frykter for at deres arbeidskraft 

vil gjøres overflødig, for eksempel på grunn av robotisering.  

Vikarene bekreftet at bransjen er preget av usikkerhet og store omstillinger, men selv 

om de er midlertidig ansatt, opplever de likevel ikke egen arbeidssituasjon som spesielt 

usikker. Dette blant annet fordi de har en oppfatning om at digitaliseringsprosessen tar mye 

lenger tid enn forventet. Vikarene opplever at det er et kontinuerlig behov for arbeidskraft, og 

at dette ikke kommer til å endre seg over natten.  

 

“Når de ansatte meg så sa de at det var en bransje i stor forandring, det er mye som begynner å 

endre seg. Teknologi tar over, det meste skal bli så digitalt som mulig. Men jeg tror ikke det 

endrer seg like mye som de trodde. I hvert fall ikke enda. Det tar veldig lang tid. Så det er 

fortsatt store behov for mennesker.”  

Informant A 

 

“Det er veldig fokus på roboter. At roboter skal ta over jobben. Og det er nok et av 

argumentene de bruker for at de vil ansette vikarer. (...) Men min oppfatning er at det går ikke 

så fort som kanskje mange skulle ønske. (...) Mange oppgaver som er vanskelige å erstatte et 

menneske med. Jeg synes jo egentlig at det bra. For roboter tar ofte over oppgaver som er 

kjedelige. Rutineoppgavene. Og de har ikke jeg lyst til å jobbe med uansett. Så det er liksom 

greit. (...) Vi vikarene går jo på rullebånd til roboten kan ta over. Men vi ser jo at den roboten 

er veldig langt unna foreløpig.” 

Informant C 

 

Informant B deler også denne oppfatningen. Vedkommende har i dag fast stilling, men mener 

at hun uansett ikke ville bekymret seg selv, om hun hadde hatt en midlertidig stilling.  

 

“Fordi jeg sitter med digitalisering så er ikke det et problem for meg. Det kan være et problem 

for de andre. Men jeg tror ikke det går så fort. (...) Så jeg hadde ikke bekymret meg uansett 

faktisk.” 

Informant B  
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Informant D har en positiv holdning til utviklingen som skjer i bransjen, og forteller at 

endringer i arbeidsoppgaver eller stillingen generelt vil være positivt, fordi hun da kan få 

mulighet til å gjøre noe annet. Informanten er fast ansatt, og på spørsmål om hvor lenge hun 

ser for seg å bli værende i samme stilling, forteller hun at hun regner med å få andre oppgaver 

i samme virksomhet etter hvert, fordi hun mistenker at hennes arbeidsoppgaver uansett ikke 

vil eksistere om et par år. Dette gjør henne ingenting, og hun ønsker heller å bidra til å 

fremskynde endringsprosessen slik at hun kan få muligheten til å få utvikle seg og gjøre noe 

nytt. 

 

“Nei, jeg synes det er kjempebra. Og jo mer digitalisering jo bedre. Jeg tenker at hvis jeg kan 

være i en jobb i tre år da, og så er ikke jobben min nyttig lenger, da tenker jeg at jeg vil heller 

fremskynde den prosessen for å heller kunne bidra et annet sted, for å få ting til å gå fremover 

da. Det synes jeg er bare gøy egentlig.” 

Informant D 

 

Dette tyder på at det er ulike oppfatninger, ikke bare i behovet for kompetanse, men også i 

oppfatningen om hvor raske endringene i finansbransjen er. Vikarene mener utviklingen går 

saktere, og er derfor heller ikke bekymret for sitt arbeid. Ingen oppgir at de er særlig usikre i 

sin posisjon, selv også om digitaliseringen skulle skjedd hyppigere enn den gjør nå. Dette kan 

også tyde på at de heller ikke ser behovet virksomhetene har for å tilknytte seg vikarer på 

samme måte. Siden de opplever sitt arbeid som stabilt og vedvarende, burde det være større 

mulighet til å tilby flere fast ansettelse. 

 

6.1.4 Kynisk vikarbruk? 

Informanten fra Finansforbundet forteller at han generelt har inntrykk av at vikarer i bransjen 

trives godt, at de får opplevd mye og at dette er en fin måte å bygge CV på. Han har likevel 

også en oppfatning om at det økte behovet for fleksibilitet i virksomheter har resultert noe han 

omtaler som en mer kynisk bruk av vikarer. I noen tilfeller vil arbeidsgivere misbruke vikar-

reglene, ved å si opp personer som nærmer seg tre år som midlertidig ansatt, før de overlater 

samme stilling til en ny vikar.  
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“Hvis du spør meg, så er jo det en form for misbruk av vikar-instituttet. For da har man jo et 

fast behov for fast ansettelse. (...) Vi er jo enige i at det er dårlig personalpolitikk å holde på på 

den måten.” 

Informant Finansforbundet 

 

Finansforbundet har flere ganger blitt kontaktet av vikarer som krever fast ansettelse, fordi de 

har hatt midlertidige stillinger over lengre tid, men hvor arbeidsgiver likevel ikke ønsker å 

tilby fast stilling. Informanten understreker samtidig at dette ikke forekommer ofte, og at det 

innenfor finansbransjen har vært «roligere» forhold og mindre antydninger til misbruk, enn i 

andre bransjer som for eksempel bygg og anleggsbransjen.  

Også våre arbeidstaker-informanter oppfatter at slikt misbruk forekommer. Flere av 

disse har enten selv vært ansatt i en slik stilling, for så å bli erstattet med en annen vikar i det 

de nærmet seg tre år, eller er ansatt ved en avdeling hvor de vet at dette foregår. På spørsmål 

om hvilke begrunnelser som gjøres for slik vikarbruk, nevner flere ansettelsesstopp som 

argument fra oppdragsgivers side. Informant B som er fast ansatt forteller at dette er noe hun 

har vært vitne til flere ganger. Hun har inntrykk av at hennes arbeidsgiver er flink til å finne 

“smutthull” i arbeidsmiljøloven, som gjør en slik praksis mulig.  

 

“De vet jo de reglene, det er alltid noe de kan skylde på, det er alltid ... du skal jo ikke kunne 

ansette folk hvis du ikke har bruk for de, men så er det selvfølgelig noen regler som gjelder 

hvis noen går ut i permisjon ikke sant, de finner disse smutthullene hele tiden. Og det er sykt 

irriterende. Du får liksom ikke gjort noe med det.” 

Informant B 

 

Informant B forteller at hun syns det er synd at virksomheten ikke ser hvilke ressurser de 

innleide vikarene sitter på. Hun forteller også at det er virksomheten som i lengden taper på å 

opprettholde en slik praksis, fordi de kontinuerlig vil gå glipp av kompetent arbeidskraft.  

 

6.1.5 Oppfatninger om vikarenes muligheter  

Under intervjuene forsøkte vi å avdekke hvilke oppfatninger de ulike aktørene har av de 

innleide vikarenes muligheter i sine oppdragsvirksomheter. HR-informanten forteller at 

hennes virksomhet ikke har til hensikt å legge langsiktige planer for bruk av vikarer, fordi 

behovet for arbeidskraft vil være forbigående. Virksomheten skal primært benytte egen 
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arbeidsstyrke så langt det lar seg gjøre, og det er derfor ikke et mål at vikarene skal gjøres til 

del av den faste arbeidsstokken. Hun nevner riktignok at de noen ganger gjør såkalte 

“puljeansettelser”, men at behovet for vikarer per definisjon er forbigående, og at de dermed 

skal ut i det vikariatet er over. Informanten påpekte at vikarene uansett er fast ansatt i 

Manpower, og at de derfor er sikret arbeid der, selv om vikariatet i denne virksomheten ikke 

skulle bli forlenget. På denne måten ville vikarenes relasjon til arbeidslivet opprettholdes, selv 

om de ikke lenger er i arbeid hos dem. 

 

“Men det at de er kortvarige de kontraktene, hovedgrunnen til det er jo at vi ikke skal drive for 

langsiktig planlegging med vikarene. Vi skal jo først og fremst bruke faste ansatte. Det er 

hovedregelen i arbeidsmiljøloven. Så hvis vi hadde åpnet for ettårskontrakter for alle vikarene, 

så hadde vi jo egentlig mistet litt grepet på det. Vi skal jo egentlig ikke drive med vikarer på 

en slik måte at det blir som en del av de faste.”  

HR-informant 

 

Informantene fra Finansforbundet og Manpower beskriver det å jobbe som vikar i 

finansbransjen som en fin mulighet til å få både jobberfaring og bygge CV. Manpower-

informantene mente samtidig at hvilke muligheter vikarene får under eller etter endt vikariat, i 

stor grad vil avhenge av deres egen arbeidsinnsats.  

 

“Setter du et godt avtrykk, gjør du en god jobb, så er sannsynligheten for at du blir forlenget, 

den er jo der. Og de er ansatt hos oss til de sier opp. Eller vi sier dem opp. (...) Så vi har jo 

mulighet til å hjelpe deg. Så fremt at du har gjort en god jobb. Og satt et godt fotavtrykk.” 

Informant 1 Manpower 

 

Det er dermed ikke gitt at det er samsvar mellom oppdragsgivers- og bemanningsbyråets 

oppfatninger om vikarenes muligheter i oppdragsvirksomheten. HR-informanten forteller 

altså at bruken av vikarer per definisjon er forbigående, og at majoriteten dermed ikke vil 

være tiltenkt en videre fremtid i virksomheten. Manpower-informantene vektlegger på sin 

side viktigheten av vikarenes egen arbeidsinnsats, som en forutsetning for at de skal kunne ha 

arbeid videre.  
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6.2 En delt arbeidslivstilknytning 

Som vikar befinner man seg som nevnt i en trepartsrelasjon mellom sin egen funksjon, 

bemanningsbyrået og oppdragsvirksomheten (NHO Service, 2016). Vi ønsket derfor å finne 

ut hvordan vikarene forholder seg til de tvetydige arbeidslivsrelasjonene som oppstår som 

følge av det å ha to “arbeidsgivere”. Vi ønsket å avdekke hvorvidt de opplever tilknytning og 

lojalitet til disse, om tilknytningen til den ene parten fremstår som sterkere enn til den andre, 

og om de i det hele tatt oppfatter det som nødvendig å føle tilknytning til en eller begge 

“arbeidsgivere”. Under intervjuene stilte vi derfor spesifikke spørsmål om vikarenes 

tilknytning til henholdsvis bemanningsbyrå og oppdragsvirksomhet, og om de visste hvem 

som var ansvarlig for spesifikke forhold relatert til deres arbeidssituasjon. Vi spurte spesifikt 

etter elementer fra Ryan et al. (1996) som autonomi, kompetanseutvikling og fremtidsutsikter, 

samt tilhørighet i seg selv. Vi spurte også informantene fra Manpower, Finansforbundet og 

HR om hva de tenkte om vikarenes tilknytning til de ulike aktørene. Siden informantene fra 

Manpower og fra HR selv inngår i denne relasjonen håpte vi at deres svar ville belyse temaet 

fra et bredere perspektiv.  

 

6.2.1 Todelt tilknytning 

Tilknytning til Manpower 

Informantene vi intervjuet i Manpower opplever at de har en gjensidig god relasjon med sine 

tilknyttede vikarer, men at de har inntrykk av at vikarene sjeldent knytter seg veldig sterkt til 

dem. De oppfatter at vikarene i større grad føler tilknytning til oppdragsvirksomhetene, og at 

de etablerer bedre relasjoner der, fordi det er der de har sin vanlige arbeidshverdag. 

Informantene hadde inntrykk av at virksomhetene tok såpass godt vare på vikarene sine og 

ønsket å inkludere dem, og at det derfor heller ikke ville være et behov hos vikarene å ha sterk 

tilknytning til Manpower. Informantene fortalte at Manpower tidligere hadde arrangert sosiale 

sammenkomster, som fagkvelder og julebord for vikarene, men at de bestemte seg for å slutte 

med dette, på grunn av dårlig oppmøte. De opplevde ikke at vikarene hadde den tilhørigheten 

til dem, for det var ikke hos dem de hadde sitt daglige arbeid.  

Vikar-informantene bekreftet det informantene fra Manpower fortalte. Deres 

tilknytning til Manpower begrenser seg gjerne til deres kontaktperson, og ikke særlig utover 

dette. Vikarene hadde stort sett lite kontakt med både Manpower og sin kontaktperson, 



44 

 

bortsett fra i forbindelse med kontraktsfornyelse eller ved tidvise oppfølgingssamtaler. Flere 

av informantene uttrykker riktignok takknemlighet overfor Manpower for at de har fått hjelp 

til å komme ut i arbeid, men oppgir likevel at de ikke føler tilknytning eller lojalitet til 

bemanningsbyrået, eller at de har noe behov for dette.  

 

“Hun som er min kontaktperson er jeg jo tilknyttet til. (…) Og hun føler jeg også at kjenner 

meg. Men Manpower eller andre i Manpower har jeg ikke en spesiell tilknytning eller 

relasjoner til. Jeg føler ikke at jeg må være lojal mot dem heller.” 

Informant C 

 

Gjennom intervjuene får vi altså inntrykk av at bemanningsbyråets relasjon til vikarene 

fremstår som sterkere enn vikarenes relasjon til dem. Vikarene gir uttrykk for at de har lite 

behov for kontakt med Manpower, og bemanningsbyrået fremstår i hovedsak som en ekstern 

arbeidsgiver som er ansvarlig for oppfølging i forbindelse med fornyelse av kontrakt og 

lignende.  

 

Tilknytning til oppdragsvirksomhet 

Selv om informantene fra Manpower gir uttrykk for at vikarene etablerer sterke relasjoner og 

føler tilhørighet til oppdragsvirksomhetene, virker det ikke som at vikarene selv nødvendigvis 

opplever det slik. Flere av våre informanter beskriver sin egen tilknytning til virksomheten 

som svak. De føler også svak lojalitet, blant annet fordi de opplever at virksomheten ikke 

investerer i dem. Dette påvirker igjen deres evne og motivasjon til å investere i virksomheten 

tilbake.  

 

“Nei, jeg føler ikke den [tilknytningen]. For de har jo ikke en tilhørighet til meg, siden de bare 

lar meg være kort her. Og jeg har jo ikke det til dem heller.” 

Informant C 

 

Informant C er tilknyttet en oppdragsvirksomhet der ingen vikarer får bli lenger enn tre år. 

Dette var noe informanten hadde vært klar over fra begynnelsen av sitt arbeidsforhold, noe 

som gjorde situasjonen lettere å håndtere og mer forutsigbar. Samtidig mente hun at denne 

tidsbegrensningen gjorde at hun ikke følte investering fra arbeidsplassens side, noe som igjen 

påvirket hennes investering i dem. Hun hadde for eksempel ikke flyttet sine bankanliggende 

over til banken hun jobbet i, noe hun regnet med at de fast ansatte hadde gjort. Hennes 
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oppfatning var samtidig at de fast ansatte følte sterkere tilknytning til virksomheten, og at de 

dermed også var mer lojale mot denne.  

Mangelfull investering fra oppdragsvirksomhetens side gjør også at det oppleves som 

mindre problematisk å søke andre jobber. Dette til tross for at virksomheten ellers ble 

oppfattet som en god arbeidsplass hvor man trives og kunne tenke seg å fortsette. 

 

“Jeg føler meg vel egentlig lojal mot arbeidsplassen. Men samtidig så føler jeg ikke at jeg har 

et ansvar om å være lojal mot arbeidsplassen min. (...) Siden de ikke satser på meg så blir det 

jo til at jeg satser litt mindre på dem også. Men jeg gjør jo jobben jeg skal. Men du blir litt ... i 

alle fall når du blir sittende å søke [på annet arbeid] på siden. Noen sier at du skal være der i 

tre år til, men så har jeg kanskje planer om å bare være i tre måneder til.” 

Informant E 

 

Informanten utdyper at det faktum at hun bare får tilbud om korte kontrakter og at hun ikke 

opplever at hun har noen reelle utviklingsmuligheter, viser at virksomheten ikke ønsker å 

satse på henne. Dette gjelder imidlertid ikke bare henne, for hun oppfatter at det generelt er 

vanskelig å gå fra midlertidig til fast ansettelse i sin oppdragsvirksomhet.  

  

“For når du blir ansatt så går de ut ifra, at «Ja, du er midlertidig ansatt nå, men så er det veldig 

stor sjanse for at du blir fast ansatt og kan få en bedre stilling i bedriften». Men vi ser det nå at 

det er folk som har jobbet der kanskje i nesten to år på midlertidige kontrakter. Og da blir du 

ikke akkurat veldig «Ja, her vil de satse på oss, de vil ha oss».”  

Informant E 

 

Informanten forteller også at tilknytning har å gjøre med en opplevelse av trygghet i 

arbeidssituasjonen, og at man får lov til å etablere seg i virksomheten. Hun og de andre 

vikarene på hennes avdeling opplevde imidlertid ikke at de hadde noen fremtid i 

virksomheten, noe som gjorde at de søkte andre jobber på siden.  

 

“For når man er midlertidig ansatt så må man også være litt egoistisk tror jeg. For begge parter 

er det på en måte. De trenger meg og jeg trenger dem. Og det funker veldig greit. (...) Nå har 

jeg jo kontrakt som jeg har skrevet under på. Så jeg har jo lovet meg bort frem til da. Men 

skulle jeg få muligheten til å prøve noe annet, med nyere utfordringer fra og med da, som er 

hakket mer interessant eller relevant for meg, så hadde jeg nok grepet den sjansen.”  

Informant A 
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Tilknytningen vikarene har til oppdragsvirksomheten viser seg dermed å være begrenset, fordi 

det ikke oppleves som at virksomheten ønsker å investere i dem. Dette vil igjen påvirket deres 

motivasjon til å investere i dem tilbake. Ved at du bare får tilbud om korte kontrakter, skaper 

dette et ønske om å søke seg til andre steder med andre arbeidsoppgaver, noe som kan føre til 

at flere av vikarene på samme avdeling vil søke ny jobb ved siden av sitt vikariat. Dette fordi 

det oppleves som at man må være litt egoistisk i et slikt arbeidsforhold.  

Vikarene opplever altså svak tilknytning og lite lojalitet både overfor Manpower og 

oppdragsvirksomheten, og kan dermed sies å ha svak tilknytning til begge aktører som er 

involvert i deres arbeidsforhold. 

 

6.2.2 Formell tilknytning og arbeidsgiveransvar 

I tillegg til generell tilknytning til bemanningsbyrå og oppdragsvirksomhet, var vi også 

nysgjerrige på om vikarene opplevde det som vanskelig å vite hvilken av “arbeidsgiverne” 

som har ansvar for dem, og hvem som skal kontaktes ved ulike henvendelser. Med tanke på et 

tradisjonelt arbeidsforhold ville det vært naturlig å henvende seg til sin nærmeste leder ved 

spørsmål om lønn, utvikling, problemer eller konflikter, men siden vikarer har en delt 

arbeidslivsrelasjon, kan det muligens være vanskelig å vite hvilke spørsmål som skal vendes 

hvor og hvem som egentlig er ansvarlig for å følge dem opp. 

 Ut i fra forklaringene fikk vi ikke inntrykk av at vikarene opplever det som vanskelig å 

vite hvem som er ansvarlige for dem. De er alle klar over at Manpower er deres arbeidsgiver 

og har det daglige ansvaret, men flere av informantene er likevel usikre på hvor de bør 

henvende seg for å diskutere permisjon, lønn og lignende. Informantene forteller at de 

opplever det som mest naturlig å ta kontakt med nærmeste leder i oppdragsvirksomheten. Det 

er denne personen som kjenner dem best, og kombinert med at de har kontakt i det daglige vil 

han/hun antas å ha større mulighet til å ordne opp enn hva bemanningsbyrået har. Informant D 

som tidligere har vært vikar bekrefter også at hun i sitt vikariat alltid gikk til avdelingsleder, 

fordi det var der hennes tilknytning lå og der hun hadde sin sterkeste relasjon. Hun oppfattet 

ikke at Manpower hadde kjennskap til hennes arbeidssituasjon.  
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“Det er litt sånn. Hvorfor skal du ringe til Manpower når du bare kan ringe sjefen din? De vet 

ikke noe om oss eller hva vi driver med, til å egentlig få et så nært forhold til oss som egentlig 

sjefen har da.” 

Informant D 

 

Det kan altså virke som at det delte arbeidsforholdet kan bli problematisk når det kommer til å 

ta opp ting som skjer direkte på arbeidsplassen, og som ikke nødvendigvis er tilknyttet det 

formelle i arbeidsforholdet, som for eksempel fornying av arbeidskontrakt. I slike tilfeller vil 

det være mer naturlig å kontakte personer innad i oppdragsvirksomheten, fordi det ikke 

oppleves som at kontaktperson i Manpower uansett ville kunne gjort en forskjell.  

 

Delte meninger om rettigheter 

I intervjuene ble rettigheter og lovverk nevnt i forbindelse med arbeidsgiveransvar. 

Informantene fra Manpower fortalte at det lett kan oppstå forvirring blant vikarene i forhold 

til hvem som har ansvar for hva, og hvilke rettigheter man har krav på som vikar. De fortalte 

at det er ønskelig at midlertidig ansatte skal ha samme goder, lønn og rettigheter som fast 

ansatte. De påpekte likevel at vikarbyrådirektivet skal forstås slik at man som innleid 

arbeidstaker ikke har rett på det samme som fast ansatte, men at man har rett på det samme 

som ansatte som er direkte innleid hos oppdragsgiver.  

 

“Men det er ikke sånn at - noen sier at de skal ha samme rettigheter og ditt og datt, så sier jeg 

«vikarbyrådirektivet sier at du skal ha samme rettigheter som om du hadde vært direkte 

innleid hos kunden». Det er forskjell.”  

Informant 1 Manpower 

 

Informanten understreket at oppdragsgiverne selv har rett til å bestemme hvordan goder skal 

fordeles, og at de derfor for eksempel kan gi lavere lønninger og færre goder til innleide 

vikarer, så lenge de også gir det samme til midlertidig ansatte som er direkte innleid i 

virksomheten. At dette kan bidra til å skape dårligere relasjoner og at vikarene kan oppleve 

dette som urettferdig var Manpower enige i. De påpekte at dette stort sett skjer i 

oppdragsvirksomheter som har dårlige holdninger, og at dette ikke var noe de hadde mulighet 

til å gjøre noe med. Bemanningsbyrået forsøker alltid å fortelle sine kunder hvilke 

retningslinjer de bør følge, hvilket lønnsnivå de skal legge seg på og hva de skal tilby 

vikarene, men virksomhetene velger ikke alltid å ikke følge disse anbefalingene.  
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Informanten fra Finansforbundet var på den andre siden uenig i Manpowers forståelse 

og sier at lovverket skal tolkes som et likebehandlingsprinsipp, slik at vikarer og øvrige 

ansatte i utgangspunktet skal ha de samme rettighetene.  

 

“Ja, man har i utgangspunktet rettigheter på lik linje med fast ansatte. Men det er jo et 

utgangspunkt. Så vil det alltid være nyanser, i forhold til om du har krav og tilgang på hytter 

og sånne typer ting. Men i utgangspunktet så skal de ha rettigheter på lik linje med de øvrige 

ansatte.” 

Informant Finansforbundet 

 

I denne oppgaven vil det ikke bli diskutert hvordan lovverket skal fortolkes. Det viktige i 

denne sammenheng er at det er en tydelig ulik oppfatning i måten våre informanter forstår det 

samme lovverket, noe som i ytterste konsekvens kan påvirke hva man tenker om bruk av 

vikarer, og hvordan disse skal behandles i oppdragsvirksomheten.  

 

Lite opplyst om rettigheter 

Vikarene selv oppgir at de stort sett ikke har satt seg ordentlig inn i hvem som er ansvarlig for 

dem, hvilke rettigheter de har som midlertidig ansatte, og hvor de skal henvende seg for å 

diskutere disse. Vikarene har heller ikke undersøkt om de har rett på eller mottar goder på lik 

linje som andre ansatte i oppdragsvirksomheten. De er generelt lite opplyst om temaet, og 

nevner at dette er noe de burde satt seg bedre inn i. Det nevnes også at verken Manpower eller 

oppdragsvirksomheten har gitt dem særlig informasjon om dette. Vikarene opplevde likevel at 

de kunne henvende seg til Manpower for slike spørsmål dersom de hadde noen. 

Informant A fortalte samtidig at det nok ikke hadde vært naturlig for henne å 

etterspørre flere goder dersom det viste seg at hun ikke fikk det samme som de andre på 

hennes arbeidsplass.  

 

“Eeh, nei. Fordi jeg er en vikar på en såpass kort tid, så jeg føler ikke at det er en gode jeg har 

grunn til å utnytte. (...) Jeg har ikke behov for det. Og min personlighet funker ikke sånn, tror 

jeg (latter).”  

Informant A 

 

Vi fikk generelt inntrykk av at noen av vikarene ikke ønsker å etterspørre goder, både fordi de 

ikke vet hva de skal spørre om, men også fordi at de er klar over at de er tilknyttet 
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oppdragsvirksomheten i en begrenset periode, og at de derfor ikke ønsker å “utnytte” slike 

goder. Det kan se ut til at de aksepterer at de ikke blir likebehandlet med de andre ansatte, ved 

at de ikke uttrykker noe ønske om å be om, følge opp eller kreve de rettighetene de i 

utgangspunktet har. 

 

6.3 Etablering av og kvalitet i sosiale relasjoner 

For å undersøke kvaliteten på de sosiale relasjonene på arbeidsplassen, spurte vi informantene 

spesifikt om tilhørighet, trivsel og tilknytning til kollegaer. Ved å stille disse spørsmålene 

ønsket vi å få innblikk i hvordan vikarene opplever sine sosiale relasjoner på arbeidsplassen. 

Ifølge Atkinson (1985), Standing (2011) og Sennett (2014) vil bruk av tidsbegrensede 

arbeidskontrakter skape en todelt arbeidsstokk, der de midlertidige er tilknyttet periferien, og 

dermed står utenfor den ordinære arbeidsgruppen. Disse vil ikke kunne identifisere seg med 

kjernen i virksomheten, og heller ikke etablere sosiale relasjoner til disse. Kjernen vil bestå av 

de faste ansatte, som får mer stabile betingelser og trygghet i sin arbeidslivsrelasjon. Disse vil 

derfor være mer investert i, og skape sterkere relasjoner både til arbeidsplassen og kollegaer.  

 

6.3.1 Relasjoner til kollegaer og team 

Både vikarene og de fast ansatte føler seg ivaretatt av både kollegaer og ledelse, i tillegg til at 

de trives med arbeidsoppgavene og samarbeidet i avdelingene. De gir uttrykk for at det i det 

daglige arbeidet ikke betyr noe om man er ansatt som vikar eller ikke, og at alle har gode 

relasjoner med sine kollegaer. Både vikarer og fast ansatte er stort sett opptatt av å bli kjent 

med hverandre, skape sosiale bånd og å bidra til et positivt arbeidsmiljø. I utgangspunktet 

virket det derfor ikke som at tilknytning til virksomheten, eller mangel på dette, skaper 

utfordringer for dannelsen av sosiale relasjoner. 

Med tanke på sosial tilhørighet oppfattet vi likevel en forskjell når det kommer til 

lengden på kontraktene. Vikariatets varighet ser ut til å kunne spille en rolle for hvorvidt 

vikarene er villige til å investere i etableringen av sosiale bånd. Informant E er tilknyttet en 

oppdragsgiver som stort sett benytter korte vikarkontrakter og som har høy turnover. 

Informanten forteller at hun personlig er opptatt av å bli godt kjent med sine kollegaer. 

Samtidig har hun inntrykk av at en del av de andre vikarene på avdelingen ikke har det 

samme behovet.  
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“Altså, jeg gjør det fordi det er sånn jeg er. Men jeg ser at det er mange som ikke gidder det. 

De bryr seg ikke. Det blir litt sånn at de ikke gidder å legge så mye i det. Men for meg så er 

det litt sånn at uansett hvor jeg er så må jeg jo ha noen å snakke med. (...) Når du har bare en 

midlertidig stilling og vet at det ikke er noe du skal ha i mange år framover, så setter det 

kanskje ikke de samme sporene i deg?” 

Informant E 

 

I virksomhetene hvor informant B og C er ansatt, ble investering i sosiale relasjoner beskrevet 

som viktigere. Her blir vikarer stort sett værende i tre år, noe som gjør at de ansatte får mer 

langvarige relasjoner, og god tid til å bli kjent med hverandre. 

 

“Tre år er en god stund. Man kan ikke på en måte sitte ved siden av hverandre … Altså, alle 

jeg sitter ved siden av er faste. Alle rundt meg. Så det går ikke an å ikke investere tid i 

hverandre når man er der i tre år.”  

Informant C 

 

Informantenes beretninger indikerer altså at kontraktenes varighet påvirker utviklingen av 

sosiale relasjoner. Så lenge de ansatte har hatt langvarig tilknytning til avdelingen, vil de 

etterhvert kjenne hverandre godt og ønske å skape gode relasjoner til hverandre, uavhengig av 

type arbeidskontrakt. I oppdragsvirksomheter med hyppigere utskiftning og kortere 

kontraktstid, vil vikarene skiftes ut raskere, og man får ikke tid til, eller har kanskje ikke det 

samme behovet for å bli godt kjent med sine kollegaer.  

  

Vikarer etablerer tettere bånd  

I tillegg til dette ser det ut til at det i oppdragsvirksomheter hvor flere vikarer er tilknyttet 

samme avdeling, vil kunne oppstå en egen “vikarkultur”. Likheter mellom vikarene, som 

alder og livssituasjon, at de har korte kontrakter og er usikre på hvor lenge de skal bli værende 

i virksomheten, beskrives som fremmende for utviklingen av sosiale bånd. At vikarene har en 

felles oppfatning om at de er overkvalifiserte for arbeidet, og at oppdragsvirksomheten ikke 

kan tilby tilstrekkelige utviklingsmuligheter, er også faktorer som fremmer utviklingen av en 

egen kultur blant vikarene. 
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“Vi alle vet vi er på to-måneders kontrakter. Vi har alle andre ting vi vil gjøre. Alle ser at her 

kommer du ikke til å få lov til å få gjort så mye ut av deg selv som en annen plass (…). Så vi 

knytter litt bånd over det. At det er en mellomstasjon for alle før vi skal videre. (...) Ja, for vi 

alle kan se oss selv i hverandre sine spor.” 

Informant E 

 

På spørsmål om hun tilbringer tid med kollegaer etter jobb, svarer informant E bekreftende, 

men tilføyer at dette bare gjelder andre vikarer. Informant C impliserer at hos dem blir vikar-

kulturen først synlig når de fast ansatte er borte fra kontoret, for eksempel i forbindelse med 

kurs som vikarene ikke får tilbud om å være med på. I slike tilfeller benytter vikarene 

anledningen til å kjøpe ekstra god lunsj eller gjøre noe annet hyggelig sammen. 

 

“På vår avdeling så blir vi da tre stykker som sitter igjen. Og det er helt stille. Det er nesten litt 

deilig. Da må jo vi bare gjøre det beste ut av det. Kjøpe god lunsj og … så vi har gjort det til 

noe positivt og gøy, siden de andre har det gøy.” 

Informant C 

 

Det er tydelig at vikarene på arbeidsplassen har en annen dynamikk og relasjon seg imellom, 

enn med de andre ansatte. De gir uttrykk for at de føler et sterkere bånd og tettere tilknytning 

til andre vikarer. Relasjonene er preget av mer åpenhet, de oppfatter at de er i samme 

situasjon og har fortrolighet til hverandre. Dette kan på mange måter sies å ha likhetstrekk 

med hva Lysgaard (1999) kaller “arbeiderkollektivet”. I følge Lysgaard (1999:32) oppstår 

arbeiderkollektivet som et resultat av en felles fornemmelse av gruppen som “arbeidere”. I 

dette tilfellet vil det altså kunne se ut til at, på tross av at vikarene opplever at de i særlig grad 

ikke oppfatter forskjell blant seg selv og de faste, så finnes det likevel en kollektiv forståelse 

av gruppen “vikarer”.  

 

Konkurranse-relasjon 

Når det kommer til den sosiale relasjonen mellom fast ansatte og vikarer, nevnte informantene 

ansatt i Manpower at det tidvis kan oppstå konkurranse mellom disse. For vikarene ville det 

være viktig å bruke den begrensede tiden de har i oppdragsvirksomheten til å lære mest mulig 

og skaffe seg nye erfaringer, og at de derfor kunne ha større giv i arbeidet enn de faste. Et 

positivt utfall kan dermed være at de fast ansatte ønsker å lære av vikarene, spesielt innenfor 
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områder som teknologi. Fordi de faste ikke ønsker å bli utkonkurrert av vikarene, kan dette 

konkurranseelementet gi motivasjon til å øke egen arbeidsinnsats.  

 

“Ofte så er du mer sulten. Du skal benytte tiden du er der til å få med deg mest mulig og lære 

mest mulig. Og du har kanskje en “passion” og en glød (...). Er ikke sikkert du har samme 

“passion” og glød når du har vært der i det samme selskapet i så og så lang tid. Og så noen 

ganger så kommer man gjerne inn i et spor og det man kan se er at også de fast ansatte får en 

ny giv når det kommer inn noe nytt.” 

Informant 2 Manpower 

 

Informantene fra Manpower har likevel også opplevd at fast ansatte har blitt skremt av 

vikarenes iver og effektivitet, og derfor møter dem på en negativ måte og ikke ønsker å dele 

sin kunnskap og erfaringer med dem. Dette fordi de frykter for sin egen posisjon på 

arbeidsplassen. De påpeker likevel at dette forekommer sjeldnere enn den andre typen 

konkurranse.  

En av arbeidstaker-informantene har et annet syn på hvordan vikarenes iver kan 

påvirke de fast ansattes arbeidsinnsats. På avdelingen hvor informant D tidligere arbeidet, 

hadde de unge vikarenes iver og entusiasme ført til unnasluntring hos noen av de fast ansatte. 

At vikarene jobbet iherdig gjorde det mulig for disse å “gjemme seg bak” vikarenes arbeid.  

 

“Så hvis du selv jobber livet av deg og skal vise at du kan prestere, og du gjør kanskje femti 

saker om dagen. Og så sitter det en der som ikke gjør en eneste sak, som lurer seg unna og 

kommer for sent på jobb. Og liksom bare “gjemmer seg bak vikarene” da. (...) Det har jo gått 

et lite rykte om at det var vikarene som holdt avdelingen oppe. Uten oss så hadde det ikke 

gått.” 

Informant D 

 

For vikarene virket dette demotiverende, samtidig som at opplevdes som vanskelig å gi 

beskjed til avdelingsleder om utfordringene dette medførte. Dette kan virke hemmende på 

etableringen av gode, sosiale relasjoner.  

 

Turnover og stadig opplæring 

Arbeidstaker-informantene forteller videre at stabiliteten og trivselen på avdelingene til tider 

kan bli påvirket av høy grad av turnover og et stadig behov for opplæring. Informant B 
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forteller at hun ikke liker at vikarer bare får være i virksomheten i tre år, fordi det skaper 

stadige behov for opplæring av nyansatte, samtidig som at virksomheten til stadighet gir slipp 

på kompetent arbeidskraft.  

 

“Jeg syns den regelen der er ganske kjip. Det kommer jo veldig mange gode folk inn her, og 

fordi noen i ledelsen kanskje er litt feige, så klarer man ikke på en måte å begrunne at man 

trenger flere personer. Så da kjører man heller på med en sånn «bytte ut hvert tredje år». Og 

det syns jeg ikke noe om i det hele tatt. Ikke for de som kommer inn og som er veldig flinke, 

men ikke for oss som er her hele tiden heller, for vi må alltid lære opp nye. Og det er veldig 

stor ustabilitet. Så jeg er ikke noe særlig glad i den regelen.”  

Informant B 

 

Informant B forteller at hun jevnlig må ha opplæring av nyansatte, i mer eller mindre de 

samme arbeidsoppgavene. Hadde virksomheten fokusert mer på å utvikle de ressursene de tok 

til seg ville dette kunne vært mer lønnsomt, også for de fast ansatte som ikke ville måtte bruke 

så mye tid på opplæring. Hun uttrykte i tillegg en form for sympati for vikarene, som til tross 

for god innsats uansett ikke ville ha en fremtid i virksomheten på grunn av prinsippet om 

ansettelsesstopp. 

  

“Noen faste ansatte jobber jo bra, men man merker jo når man tar inn vikarer at de jobber 

veldig. De kommer inn for å gjøre masse ting, og jeg syns det er helt grusomt at man gjør sånn 

her.” 

Informant B 

 

Informant E opplever også at det er svært høy turnover i hennes avdeling. Hun selv er innstilt 

på at hun er der for en begrenset periode, men hun forteller samtidig at det å hele tiden få inn 

nye vikarer kan være en belastning for de som har faste stillinger på samme avdeling.  

 

“Jeg kan se for meg at for de som har tenkt å være der lenge og er fast, så må det jo være 

irriterende. Altså, vi har opplæring hele tiden. Så når du er ferdig med en på opplæring, så 

kommer det inn en ny en som du skal ha på ny opplæring. Og det skaper jo veldig ubalanse.” 

Informant E 

 

I følge informant E vil bruk av midlertidig arbeidskraft på sikt kunne være negativt for hennes 

oppdragsvirksomhet. Ettersom at alle vikarene på hennes avdeling har to-måneders 
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kontrakter, står de fri til å avslutte sine vikariater på kort tid. Fordi de fleste vikarene aktivt 

søker etter nye jobber, risikerer denne virksomheten å miste alle vikarene på kort tid, noe som 

ville være ugunstig for både virksomheten selv og for de øvrige ansatte.  

 

“Jeg tror at for min del, siden stillingen er innenfor et felt jeg ikke vil jobbe med, så er det å 

være midlertidig gunstig for meg. Men det er jo ikke gunstig for bedriften jeg jobber for (...) 

Fordi vi er en avdeling med elleve stykker, der åtte av oss er midlertidig. Så hvis alle vi stikker 

så stikker alle.” 

Informant E 

 

Dette indikerer at det ikke bare er vikarene som bør være opptatt av diskusjonen om faste 

versus midlertidige stillinger, men at også oppdragsvirksomhetene bør være opptatt av denne 

problematikken. Ved å tilknytte seg mange vikarer på kortvarige kontrakter vil man risikere at 

flere slutter samtidig, noe som også kan gå utover virksomhetens produktivitet. For de faste 

ansatte på avdelingen kan dette også gå på bekostning av trivsel, motivasjon og produktivitet, 

både fordi det kan skape større arbeidsbelastning i perioder med opplæring, men også fordi de 

vil kunne knytte seg til vikarene og selv ha et ønske om at de skal få lov til å forbli i 

virksomheten.  

 

6.3.2 Relasjoner til ledelse  

Flere av informantene forteller at de har gode relasjoner til sine nærmeste ledere, at de i 

hovedsak opplever å bli godt tatt vare på og ansett som en del av avdelingen på lik linje med 

de fast ansatte. Som tidligere nevnt gikk Informant D oftere til sin avdelingsleder enn til 

kontaktperson i Manpower, fordi hun opplevde at denne personen kjente henne og sin 

arbeidssituasjon bedre enn personen i Manpower. De andre informantene var også stort sett 

enige i at de hadde gode relasjoner til sine nærmeste ledere og følte seg godt tatt vare på. 

  

“Nærmeste leder har jeg en veldig god relasjon til. Og han føler jeg at jeg kan prate med. Han 

føler jeg også at setter oss vikarer likt med andre ansatte. Fordi vi er en såpass viktig del og 

gjør en såpass stor jobb i avdelingen da”.  

Informant C 
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Til tross for dette beskrives en underliggende misnøye og mistenksomhet til 

avdelingsledelsens bruk av vikarer. Dette bunner i en antakelse om at vikarbehovet ikke er 

utredet på en god nok måte, i tillegg til at tilbakemeldinger om vikarbruken ser ut til å stoppe 

før de når rett person. Blant flere av informantene uttrykkes det tvil om overordnet ledelse vet 

hva som foregår i avdelingene med tanke på bruken av vikarer, og at de nok ikke vet hvor 

mange vikarer som faktisk er tilknyttet virksomheten. At det er “langt til toppen” antas å føre 

til at en del informasjon om vikarenes situasjon forsvinner i systemet.  

 

“Det er et par, tre, fire nivåer før du kommer til toppen. Og på veien dit så blir ting borte. Eller 

hysjet ned, jeg vet ikke. Men i alle fall virker det ikke som ... det er liksom kun de som sitter 

nede på nivået her som får føle på det. Det er ikke sikkert at de vet at det er sånn det er engang. 

Jeg får litt følelsen av det noen ganger, at de ikke vet.” 

Informant B 

 

For informant B ser det ut til at denne opplevelsen av å ikke bli hørt, har påvirket hennes 

oppfatninger om ledelsen generelt. Dette gikk også videre ut over motivasjon og trivsel. 

  

“Man prøver å ha det bra der, men man har det jo egentlig ikke bra. Man blir ikke hørt, man 

blir dyttet ned og det er liksom ingen som bryr seg. Og man blir drittlei etter hvert.” 

Informant B 

 

6.4 Vil det oppstå forskjeller som følge av ulik arbeidslivstilknytning? 

Under intervjuene stilte vi spørsmål om våre informanter som var ansatt i finansnæringen har 

vært vitne til forskjellsbehandling av vikarer, for eksempel via ulik tilgang på goder som 

sosiale arrangementer, kursing og liknende. Både vikarene og de fast ansatte forteller at de 

sjeldent opplever slik forskjellsbehandling. Vikarene opplever at de stort sett blir likestilt og 

behandlet på samme måte som de faste, både av leder og øvrige kollegaer. HR-informanten 

forteller at forskjellsbehandling på grunnlag av type arbeidskontrakt ikke skal kunne 

forekomme, fordi det ikke er synlig hvem som er fast ansatt og ikke.  

  

“Altså, slik som i HR, så har vi alltid noen vikarer inne pga. permisjon og sykdom og sånt. 

Men jeg tror ingen av oss tenker på det. De går jo og gjør en helt ordinær jobb i stedet for 

noen andre, selv om vi vet at det er midlertidig. Jeg tror det er så vanlig ... og det er jo mange 
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fast ansatte som ikke har jobbet her så lenge heller, og det er jo ikke slik at alle som begynner 

fast er der kjempelenge. Og hvis du er inne som vikar i et år da, så blir jo fort en del av 

gruppen.” 

HR-informant 

 

I hovedsak oppfatter både våre arbeidstaker- og arbeidsgiver-informanter at vikarene 

likestilles med fast ansatte. Likevel blir det tydelig at vikarene ikke alltid har de samme 

mulighetene eller tilgang på goder som fast ansatte. 

 

6.4.1 Medarbeiderundersøkelser og andre arenaer for ytring  

Flere av informantene forteller at vikarer ikke alltid inkluderes i medarbeiderundersøkelser 

eller liknende målinger av trivsel på arbeidsplassen. Disse er gjerne forbeholdt de fast ansatte, 

noe som ble oppfattet som både irriterende og paradoksalt, fordi vikarene ofte har ting de 

ønsker å si ifra om, men samtidig ikke tilgang til gode ytringskanaler.  

 

“Det var litt vanskelig at vi ikke kunne være med på for eksempel tester som går ut på «Hva 

synes du om arbeidsmiljøet? Blir du mobbet?». Det var jo kun de faste ansatte som satt og 

svarte for vår avdeling. Og når vi sitter da fem vikarer og egentlig har mye å si, men ikke får 

være med. Det blir litt dumt.” 

Informant D 

 

I følge HR-informanten er det flere grunner til at vikarene ikke får delta i slike undersøkelser. 

Medarbeiderundersøkelsen er forbeholdt de som vil være ansatt i virksomheten over tid, fordi 

disse vil ha mulighet til å følge opp og inkluderes i tiltakene som settes i gang. Fordi vikarene 

ikke er tiltenkt et langvarig arbeidsforhold, vil det dermed heller ikke være nødvendig å 

inkludere disse.  

 

“Vikarene er ikke med i medarbeiderundersøkelsene. Bakgrunnen er blant annet at de som 

svarer skal være her for å følge opp og gjennomføre tiltak som utledes av disse 

undersøkelsene. Vikarene er dessuten i utgangspunktet ikke tiltenkt et langvarig 

tilknytningsforhold til dette selskapet.” 

HR-informant 
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At vikarene ikke inkluderes kan likevel sies å være et paradoks i tilfeller hvor den enkelte 

vikar forsvinner i løpet av kort tid, men hvor vikar-funksjonen likevel er vedvarende. HR-

informanten understreker nettopp at det til enhver tid vil være behov for vikarer i forbindelse 

med “reelle” vikariater som fødselspermisjon og sykemeldinger.  

 

6.4.2 Kurs og kompetanseutvikling 

Informantene forteller videre at vikarer i noen tilfeller ekskluderes fra kurs og seminarer. Et 

eksempel på dette er om temaet er virksomhetens fremtidige drift og utvikling.  

 

“Det var et prosjekt jeg sa jeg ville være med på, da jeg var helt i starten. Og da sa de at det 

bare var for de faste ansatte. (...) Så det er jo ting som er viktig da, som blir drøftet. Og der får 

alle lov til å komme med innspill. Som vi ikke får lov til å være med på, fordi “du er vikar og 

du må passe på telefonen”. Så det er det som er dumt da. At du av og til føler på det skillet. 

Selv om du i hverdagen ikke ser forskjell på en vikar eller en fast, så merker du det fort at du 

ikke blir involvert på slike ting”.  

Informant D 

 

Informant D forteller at vikarene oppfattes som støttefunksjoner som skal bistå avdelingene, 

og at deres tidsbegrensede kontrakter gjør at deres innspill relatert til “viktige temaer” ikke 

fremstår som like relevante. HR-informanten påpeker at det naturlig at vikarer ikke blir 

inkludert i alle kurs og kompetanseprogrammer, fordi det ikke stemmer overens med deres 

fremtidsutsikter. Kursing som fremmer vikarenes prestasjoner i egne stillinger vil de 

imidlertid kunne delta på.  

 

“All type kompetanseheving som er nødvendig for å gjøre den jobben du er satt til å gjøre, 

tenker jeg at du som vikar må delta på. Men så har du kanskje ikke et fremtidsrettet bilde på 

samme måte. (...) Så kan det jo være noen kurs og fremtidige strategisamlinger som du ikke 

skal være med på, for da skal jo ikke du jobbe her”. 

HR-informant 

 

Informant C forteller at hvorvidt vikarer inkluderes på kurs og seminarer også har med 

kostnader å gjøre. Slik informanten beskriver det vil kurs som omfatter reising eller 

overnatting være typisk forbeholdt fast ansatte. Dette er for henne naturlig, siden vikarene 

uansett ikke har et langsiktig perspektiv i virksomheten. Hun påpeker derimot at hun gjerne 
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skulle ønske at hun fikk bli med, og at hun også oppfatter det som at de fast ansatte gjerne 

ville hatt med vikarene på slike tilstelninger. 

 

6.5 Skaper midlertidig tilknytning usikkerhet? 

Informantene fra Manpower argumenterer for at det å være midlertidig ansatt ikke 

nødvendigvis trenger å oppleves som stressende eller problematisk, og at en del særlig yngre 

arbeidstakere ikke vil ha som mål å bli værende i samme virksomhet over flere år. 

 

“Før så sa man at man skulle være i bedriften til man fikk gullklokke, men det er ikke et mål 

for noen lenger. Man begynner å bli rastløs før man i det hele tatt har lært seg butikken. Det er 

jo forskjell på hva man prefererer da, men det er mange som er så utålmodige. For noen passer 

det å få kjennskap til overflaten, mens for andre så kan man være litt lenger og få innsyn i 

dybden også.” 

Informant 1 Manpower 

 

6.5.1 Forutsigbarhet som buffer  

Gjennom intervjuene ønsket vi likevel å få et innblikk i hvordan vikarene forholder seg til det 

å være midlertidig ansatt, og om de opplever usikkerhet som følger av den tidsbegrensede 

arbeidskontrakten. På spørsmål om hvordan de forholdt seg til denne usikkerheten svarte 

informant D; 

 

“Altså, det var jo konstant en sånn tre-måneders usikkerhet. Men jeg visste jo at de var 

avhengige av meg uansett, men da det nærmet seg tre år, da begynte jeg å stresse og søke selv. 

(...) Så jeg synes det var litt stress, ja. At du aldri visste.” 

Informant D 

 

Samtidig som de bekrefter følelser av usikkerhet knyttet til egen arbeidssituasjon, poengterer 

flere av vikar-informantene at oppdragsvirksomheten er avhengig av deres arbeidskraft for å 

utføre bestemte oppgaver, og at dette igjen vil gjøre denne avhengig av dem. De hadde derfor 

inntrykk av at vikariatene ville strekke seg lenger enn de enkelte kontraktene, og de hadde 

derfor hadde mulighet til å bli værende i virksomheten over en lengre periode.  
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 “Jeg har ofte fått inntrykk av at de vil ha meg lenger, selv om jeg bare har fått et halvt år av 

gangen. (...) Jeg har aldri følt meg usikker på å bli sagt opp.” 

Informant C 

 

“Jeg føler at akkurat i den jobben jeg er i nå, så vet du at de er avhengige av deg og du vet at 

de trenger deg. Så jeg føler ikke at jeg kan miste jobben min i neste måned. (...) Og når de 

ansetter deg så sier de at det er med tanke på langtidsbasis da.” 

Informant E 

 

Informant C forteller at hun er trygg på at hun får bli værende i oppdragsvirksomheten i inntil 

tre år, og at virksomheten vil måtte ansette noen andre i hennes stilling etter at hun sluttet. 

Fordi varigheten på vikariatet er såpass lang, og arbeidsoppgavene fremstår som nødvendige 

for virksomheten, lar hun seg ikke stresse så veldig av at arbeidsforholdet er tidsbegrenset.  

 

“Jeg føler meg ganske heldig her fordi jeg vet at jeg ... jeg ser at de har behov for meg. Jeg ser 

at det er nok arbeidsoppgaver. Så jeg vet at når jeg slutter så må de ansette en ny. (...) Så både 

det jeg får høre og det jeg ser av arbeidsmengder gjør det betryggende at jeg får vært her så 

lenge jeg vil innen de tre årene.” 

Informant C 

 

At oppdragsvirksomheten er ærlige overfor vikarene og forteller at det er innført 

ansettelsesstopp, men samtidig lar dem bli i inntil tre år beskrives også som faktorer som gjør 

det enklere for vikarene å forholde seg til den begrensede arbeidskontrakten. Vissheten om at 

vikariatet har en viss varighet, gjør det altså enklere å takle usikkerhet.  

 

“Før var de ikke så flinke til å si ifra. Da var det egentlig litt mer ullent. Så sa de liksom “Ja, 

men som regel så får man jobb før det har gått tre år”. Og det synes jeg var litt kjipt, for det 

gikk jo ikke. Men nå sier de ifra at her er det veldig vanskelig å få jobb. Du får ta det som det 

er liksom. Det har de fleste, i alle fall de som jeg vet om som har fått den beskjeden, de synes 

det er greit. For da vet de det. (...) De er klar over det, og så kommer de inn likevel og har lyst 

til å jobbe”.  

Informant B 

 

Informantenes beretninger tyder på at det å ha en tidsbegrenset arbeidskontrakt ikke 

nødvendigvis vil gi følelser av usikkerhet og utrygghet. Selv om den enkelte kontrakt kan ha 
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en varighet på tre måneder, vil arbeidsforholdet kunne se ut til å vare i flere år. Informantene 

fra Manpower opplyste at deres vikariater har en gjennomsnittlig varighet på rundt 2,5 år, noe 

som igjen tyder på at vikarene i mange tilfeller får forlenget sine vikariater. Vikarene får slik 

et langtidsperspektiv på sine midlertidige arbeidsforhold, noe som skaper både trygghet og 

forutsigbarhet. Å vite at man kan være tilknyttet den samme virksomheten, og kanskje også 

avdeling, i opptil tre år, skaper dermed en buffer mot usikkerheten og utryggheten som 

Sennett (2014) og Standing (2011) beskriver.  

 

6.5.2 Vikarene ønsker fleksible arbeidsforhold  

Flere av vikar-informantene fortalte at de på grunn av sin personlige livssituasjon ikke 

opplevde det som problematisk å være midlertidig ansatt. Fordi de er unge, nyutdannede og 

forholdsvis uten forpliktelser, fremstår den midlertidige arbeidslivsrelasjonen som mindre 

utfordrende. Vikarene forteller at de ønsker å skaffe seg arbeidserfaring og samtidig ha 

mulighet til å reise og skifte jobb. Alle uttrykker likevel et ønske om fast stilling i fremtiden. 

Både fordi dette antas å gi større muligheter til utvikling og karrierebygging, i tillegg til at det 

vil gi større sikkerhet i når de selv får større forpliktelser, for eksempel ved at de får familie 

eller ønsker å kjøpe bolig. 

Informant A forteller at hun etter å ha fullført sin bachelorgrad var skeptisk til å gå inn 

i en fast stilling, fordi hun ønsket å studere videre. Et vikariat kunne dermed gi henne en mer 

tidsbegrenset tilknytning til arbeidsgiver, der begge parter visste at hun ikke hadde langsiktige 

planer om å bli værende. Informant C knyttet sin manglende opplevelse av usikkerhet til at 

hun er i en livssituasjon hvor hun ikke har ansvar for andre enn seg selv.  

 

“Skjer det plutselig noe eller en stor omorganisering og at alt skal gjøres om, så er jeg jo den 

første som går. Og den usikkerheten hadde kanskje vært større hvis jeg hadde mann og barn 

og egen leilighet og hele pakka. Men jeg skal jo bare tenke på meg selv. Så i den situasjonen 

jeg er i nå så bekymrer jeg meg ikke over det. Men jeg skjønner veldig godt at folk gjør det. 

Som har andre å ha ansvar for enn bare meg.”  

Informant C 

 

Våre vikar-informanter forteller at de på sikt ønsker faste stillinger, men at de per i dag ikke 

opplever at dette haster. Deres livssituasjon gjør arbeidssituasjonen håndterbar, og de ser ikke 

sin midlertidige tilknytning som spesielt usikker eller negativ. Livssituasjon ser derfor ut til å 
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være en faktor som påvirker hvordan man opplever den midlertidige arbeidslivstilknytningen. 

Uten forpliktelser som boliglån, barn eller lignende, vil ikke et slikt arbeidsforhold 

nødvendigvis fremstå som spesielt risikofylt eller problematisk.  

 

6.5.3 Vikariat som døråpner og springbrett 

Informantene forteller at et vikariat kan fungere som en døråpner videre i arbeidslivet. Slik 

ville man få mulighet til å opparbeide seg en mer variert CV, få opplæring i varierte 

arbeidsoppgaver og å delta i forskjellige spennende prosjekter. Slike erfaringer ville også 

gjøre at de stiller sterkere i rekrutteringsprosesser i fremtiden.  

Flere av våre informanter ansatt i finans hadde etter endt bachelorgrad vært usikre på 

hva de kunne og ønsket å jobbe med, i tillegg til at de oppfattet det som vanskelig å få fast 

stilling som nyutdannet. Å gå inn i en midlertidig stilling for å skaffe seg relevant erfaring 

fremstod derfor som et godt alternativ. Dette virket også som en ganske vanlig vei å gå fra 

utdanning til arbeidsliv. 

 

“For mange av oss så er ikke valget fast eller vikar, du har bare vikar. Og da ville jeg bare tatt 

den muligheten. (...) Jeg føler at i neste jobb jeg kommer inn i, så har jeg en helt annen 

trygghet, selv om det ikke er samme arbeidsoppgaver som jeg har lært her da. Så det er mye 

bedre å ta et vikariat enn å sitte på sofaen hjemme. Men har du valget så tar du fast.” 

Informant C 

 

Det å ha en midlertidig stilling kan altså fungere som en mellomstasjon hvor man får mulighet 

til å opparbeide erfaring og unngå hull i CV-en, samtidig som man finner ut hva man egentlig 

ønsker å gjøre, eller søker etter andre stillinger. For en av våre informanter var hennes vikariat 

gjennom Manpower avgjørende for at hun turte å slutte på et studie hun ikke trivdes på. 

Informanten opplevde at hun ikke hadde hatt mulighet til å opparbeide seg så mye erfaring 

som hun nå har gjort, hvis det ikke hadde vært for at bemanningsbyrået ga henne mulighet til 

å skaffe seg relevant erfaring.  

 

“For om jeg skulle selv gått inn på markedet og begynt å søke på finn.no eller på nav eller 

hvor det er. Jeg hadde jo ikke fått «ja» i det hele tatt. Det er jo ingen som ville hatt meg 

innenfor dette faget her. Mens nå har jeg tre år å vise til og fast jobb i den nye jobben. Det er 
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enklere å vise at jeg har erfaring da. Og jeg hadde jo aldri fått den erfaringen hvis det ikke 

hadde vært for at bemanningsbyrået var der.” 

Informant D 

 

Det å gå inn i et vikariat vil for mange altså være et springbrett videre i arbeidslivet etter endt 

utdanning. Nesten ingen av våre vikar-informanter ønsket å bli værende i sine 

oppdragsvirksomheter over lengre tid. De var heller opptatt av at erfaringene de skaffer seg 

gjennom sine nåværende stillinger kan hjelpe dem på veien mot andre jobber som fremstår 

som mer utfordrende og relevante i forhold til deres interesser og studiebakgrunn. At denne 

første jobben etter endte studier var midlertidig opplevdes derfor som ganske uproblematisk. 

Det var erfaringene de fikk som fremsto som det mest verdifulle. Arbeidet ble slik oppfattet 

som godt nok, men for en begrenset tidsperiode.  

 

“Men sånn på lang sikt over flere år, så tror jeg nok ikke at det er en jobb jeg kommer til å bli i 

i veldig mange år. Jeg tror jeg er mer sulten på litt mer utfordringer. Og mer relevant opp mot 

det jeg har studert og mine interesser. Men per nå synes jeg det er en kjempeverdifull jobb.” 

Informant A 

 

“Jeg tror at jeg vet bare at den type arbeid jeg jobber i og den bransjen jeg er i, det er ikke en 

jobb jeg kan jobbe i lenge. Hadde jeg fått en bedre stilling og fått gjort mer så kunne jeg 

kanskje vært her i to år, men det er ikke en bransje jeg vil satse på.” 

Informant E 

 

6.5.4 Identitet i arbeidet 

En av Sennets (2014) antakelser er at det å være midlertidig ansatt vil skape en episodisk 

tilstand, som fører til en forvitring av karakter og mangel på identitet i arbeidet. Våre vikar-

informanter uttaler i denne sammenheng at de ikke opplever identitetsfølelse i sitt nåværende 

arbeid. Informant A påpeker at hun føler dette ikke er nødvendig i en midlertidig stilling, 

fordi det er en rolle hun bare har for en viss periode for å teste ut hvordan det er å arbeide 

fulltid; 

 

“Både ja og nei. Jeg føler at det er en rolle jeg passer i, med tanke på situasjonen og for en viss 

periode. For å teste ut arbeidslivet i en fulltidsjobb. Men ikke over lengre tid. Det er ikke en 
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posisjon jeg kunne tenkt meg å være i en lengre periode. Da ønsker jeg heller en fast stilling 

hvor jeg kan fordype meg mer.” 

Informant A   

  

Det ser ut til at informant E kan være enig i denne fremstillingen, hun uttaler nemlig at en 

følelse av identitet i arbeidet ikke er så viktig fordi hennes arbeid er av midlertidig karakter, 

men at det i en fremtidig jobb vil være mye viktigere å finne et type arbeid som passet henne 

bedre.  

 

“Jeg føler at det er en del av det å ha en jobb i lang tid fremover. Den må på en måte passe 

deg. Og du må like det”.  

 Informant E 

 

Informant D uttaler at da hun gikk fra sitt studie og over i et vikariat, var hun forberedt på å 

gjøre alt annet enn å jobbe med akkurat det hennes utdannelse tilsa. Dette kan således tolkes 

som at hun hadde et behov for å distansere seg fra det som skulle blitt hennes arbeidsidentitet. 

På spørsmål om identitet i sin nåværende jobb forteller hun samtidig at denne hadde 

opplevdes som sterkere da hun var vikar enn nå som hun er fast ansatt. Dette fordi hennes 

nåværende arbeidsoppgaver i liten grad omfatter saksbehandling og kundekontakt, noe hun 

hadde trivdes godt med, fordi hun som person beskriver seg selv som svært sosial og 

kontaktsøkende. Det var slik sett egenskaper ved arbeidsoppgavene i seg selv som påvirket 

informantens identitetsfølelse, fremfor det å ha en fast stilling i lang tid.  

 

6.5.5 Mangelfulle muligheter 

En annen grunn til at vikarene ikke har lyst til å bli værende i sine oppdragsvirksomheter over 

tid, er på grunn av manglende utviklingsmuligheter og begrensede arbeidsoppgaver. 

Informant E fortalte at hun ikke ønsker fast stilling i sin nåværende oppdragsvirksomhet, fordi 

hun ikke ønsker å ha den type arbeidsoppgaver som stillingen tilsier. Blant annet føler hun seg 

overkvalifisert til å drive med denne type arbeid, og opplever at hun etter fire måneder hadde 

nådd det hun oppfatter som toppen av utvikling i denne stillingen. Hun ønsker derfor fast 

stilling i en annen virksomhet, med større utfordringer og mer spennende arbeid. Informanten 

nevner også at dette gjelder for nesten alle på hennes avdeling, og at ingen egentlig ønsker å 

oppnå fast stilling hos denne oppdragsgiveren, fordi de aller fleste føler at de er 
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overkvalifiserte. Samtidig er arbeidsoppgavene svært regelstyrte på grunn av virksomhetens 

natur, noe som verken fremmer autonomi eller utvikling. Både hun og de andre vikarene 

søker derfor aktivt jobb på siden av dette arbeidet. 

 

“Jeg tror at hovedproblemet på min avdeling er at det er veldig få som vil bli fast. Fordi de har 

for mye kompetanse til den stillingen. Så det er ikke en attraktiv stilling å ha fast stilling i. Vi 

alle har jo bachelorgrad, men du trenger ikke bachelorgrad for å gjøre den type jobb.”  

Informant E 

 

Vi forstår informantenes uttalelser som et tegn på at de oppfatter egen tilknytning til 

oppdragsvirksomheten som tidsbegrenset, ikke bare fordi kontrakten etter hvert vil gå ut, men 

også fordi stillingen og arbeidsoppgavene i seg selv ikke fremstår som tilfredsstillende. 

Arbeidets midlertidighet blir dermed understreket, ved at vikarene selv kan etablere en 

innstilling om at arbeidsforholdet vil opphøre. Slik vil vikarene kunne forbli adskilt fra 

virksomhetens kjerne også fordi de selv ikke ønsker en langvarig og forpliktende relasjon til 

oppdragsvirksomheten. Det er samtidig viktig å understreke at alle våre vikar-informanter 

ønsker faste stillinger på sikt, men at de på grunn av sin nåværende stillings karakter og 

manglende utviklingsmuligheter, ikke ønsker å bli værende i den aktuelle 

oppdragsvirksomhet.  
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7. Diskusjon 

I dette kapittelet vil funn fra analysen blant annet drøftes i lys av teoriene som ble presentert i 

kapittel 4. Slik vil vi forsøke å besvare den overordnede problemstillingen: Hvordan påvirker 

det å være ansatt på midlertidige, vikarbaserte kontrakter arbeidslivsrelasjonene til 

arbeidstakere i den norske finansnæringen? 

 

7.1 Vikarers arbeidslivstilknytning 

Informantene fra Finansforbundet og HR snakker mye om viktigheten av intern 

kompetanseutvikling og behovet for å benytte vikarer i perioder. Det å gå inn i et vikariat i 

finansbransjen kan derfor ikke nødvendigvis sies å skape en vedvarende tilknytning til den 

enkelte oppdragsvirksomhet. Det er nettopp ikke gitt at vikarene vil få mulighet til å gå over i 

andre stillinger eller få fast ansettelse i løpet av sitt vikariat. De kan dermed bli værende i 

oppdragsvirksomhetenes periferi selv om de gjør en god jobb og setter spor etter seg, og på 

denne måten ha en atypisk tilknytning til arbeidslivet over tid. 

 

7.1.1 Vikarene behøver ikke alltid sterk tilknytning 

Flere av vikar-informantene forteller derimot at de ikke ønsker å bli værende lenge i sine 

nåværende stillinger. Basert på analysen ser det ut til at det er noen sentrale faktorer som 

påvirker vikarenes ønske om å gå over fra midlertidig til fast stilling.  

En av faktorene som spiller inn er oppdragsvirksomhetens evne til å tilfredsstille 

vikarens forventninger og krav i arbeidssituasjonen. Dette kan igjen sies å stemme godt med 

selvbestemmelsesteorien (Ryan et al.,1996). I tilfeller hvor vikarene opplever få muligheter til 

læring og utvikling i oppdragsvirksomheten, vil de i tråd med denne teorien i mindre grad 

oppleve denne som en attraktiv arbeidsplass. Oppdragsvirksomhetens begrensede tilbud vil 

nettopp ikke stemme overens med vikarenes forventninger og ikke evne å tilfredsstille deres 

behov. Det viser seg også at en del av deres nåværende arbeidsoppgaver er såpass 

rutinepregede og regelstyrte, at de ikke gir særlig rom for autonomi. Dette påvirker vikarenes 

ønske og motivasjon til å bli værende i sine stillinger, samt deres oppfatninger av 

virksomheten som en attraktiv og effektiv arbeidsplass. Dette vil igjen kunne redusere deres 

ønske om en langvarig tilknytning til denne. 
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Slik kan det se ut til at behovene for kompetanseutvikling og autonomi er så sterke at 

de går på bekostning av ønsket om fast arbeidslivstilknytning. Om stillingen ikke lever opp til 

vikarenes forventninger, vil ikke fast ansettelse være ønskelig. Dette kan indikere at de har et 

behov for selvrealisering (Holt, 2012: 404) gjennom arbeidet, fremfor en trygg og stabil 

arbeidssituasjon. Det viser seg i denne sammenheng at midlertidige stillinger som oppfyller 

vikarenes behov og forventninger, vil fremstå som mer attraktive enn faste stillinger som ikke 

lever opp til disse. Dette kan tyde på at autonomi- og kompetansebehovet er svært sterkt, og i 

noen tilfeller vil ha større betydning, enn det å skaffe seg en stabil og trygg 

arbeidslivstilknytning.  

At vikarene ønsker å forlate sine nåværende stillinger etter hvert, reflekteres også i 

uttalelser om deres motivasjon til å gjøre en god arbeidsinnsats. De ser verdien i å skaffe seg 

relevant erfaring, fordi dette vil gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Slik kan 

vikarene tilegne seg erfaringer som vil hjelpe dem i konkurransen om andre, mer attraktive 

stillinger. Selv om arbeidsoppgavene er begrensede og ikke alltid de mest utfordrende, vil 

nyutdannede ofte ha stor nytte av erfaringene i seg selv, og det oppstår således en 

insentivbasert motivasjon (Holm, 2017), hvor arbeidserfaring og gode referanser fremstår som 

den primære motivasjon for å gjøre en god jobb. Et vikariat i finansnæringen beskrives 

nettopp som en god mulighet for den enkelte arbeidstaker til å skaffe arbeidserfaring og sikre 

et springbrett videre i arbeidslivet.  

En annen faktor som spiller inn på vikarenes ønske om å gå over til faste stillinger, er 

deres livssituasjon. Våre vikar-informanter forteller at deres behov for fast stilling ikke er 

dominerende for øyeblikket, fordi de er unge, nyutdannede, ikke eier bolig eller har mann og 

barn. Friheten som følger med det å ha en midlertidig stilling fremstår således som en 

mulighet til å dra på lengre reiser eller skifte jobb raskt. Dette indikerer at så lenge vikarenes 

livssituasjon ikke gir særlige forpliktelser, vil ikke det å ha en midlertidig stilling fremstå som 

særlig belastende.  

 

7.1.2 Et vikariat kan likevel skape varig arbeidslivstilknytning 

For de fleste oppdragsvirksomheter vil vikarene stå for en viktig del av arbeidet, og derfor 

også være en viktig del av arbeidsstokken. Dette gjør at mange vil ønske å beholde vikarene 

innenfor den lovlige tidsperioden. I mange tilfeller vil også vikariater på sikt føre til fast 
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ansettelse. I perioden 2002 til 2004 gikk rundt 70 prosent av midlertidig ansatte, 

gjennomsnittlig blant alle bransjer, etter hvert over i faste stillinger (Nergaard, 2004:8). 

Til tross for svak tilknytning til sine oppdragsvirksomheter, er vikar-informantene 

positive med tanke på egne fremtidsutsikter. Selv om de enten ikke ønsker eller vet de ikke 

kommer til å få tilbud om fast ansettelse i den enkelte oppdragsvirksomhet, fremstår 

erfaringene de tilegner seg som så nyttige at de ikke er særlig bekymret for egen 

arbeidssituasjon fremover. I tillegg understrekes det at deres arbeidssituasjon fremstår som 

relativt trygg i den forstand at de vet at oppdragsvirksomheten har behov for dem. Et vikariat i 

finansbransjen oppleves derfor som relativt stabilt og trygt, og kan sies å resultere i 

etableringen av vedvarende arbeidslivstilknytning, til tross for at den enkelte kontrakt vil ha 

begrenset varighet. For den enkelte arbeidstaker kan et vikariat bidra til etableringen av en 

stabil arbeidslivstilknytning, for eksempel ved at en nyutdannet får sin første jobb, eller å 

forsterke sin tilknytning ved at et vikariat på sikt fører til et nytt vikariat eller fast ansettelse. 

 

7.1.3 Midlertidighet i seg selv fungerer som en buffer mot usikkerhet 

Vikarene gjentar stadig at siden de ser på sitt arbeid som midlertidig trenger de ikke at dette 

verken skal samstemme med deres identitet, gi dem goder, være særlig trygt og forutsigbart, 

gi dem store utfordringer eller skape store utviklingsmuligheter. Hver gang vi stilte 

oppfølgingsspørsmål om noe opplevdes som utfordrende, var svaret gjentakende i form av “i 

utgangspunktet ikke, for det er bare midlertidig”. Dette kan tyde på at siden vikarene selv er 

klar over sin midlertidige tilknytning til arbeidet og arbeidsoppgavene, skaper dette en 

svakere opplevelse av usikkerhet og utfordring tilknyttet situasjonen. Vikarene er klar over at 

arbeidet er midlertidig fra deres side, og opplever derfor en form for kontroll ved at de selv 

kan velge å gå til en ny arbeidsplass, dersom de ønsker. Svarene vi får gir inntrykk av at 

mange elementer tilknyttet deres arbeidsforhold ville vært viktig for dem i en fast eller senere 

stilling, men siden situasjonen akkurat nå er midlertidig er ikke dette et behov de har. 

Innstillingen om personlig midlertidighet blir slik en buffer mot usikkerheten som finnes i det 

å ha en midlertidig stilling. Dette vil igjen føre til at vikarenes arbeidslivsrelasjoner ikke blir 

truet eller svekket som følge av en midlertidig stilling, men at midlertidighet i seg selv (så 

lenge det også oppfattes som et midlertidig valg fra vikarenes side) kan skape en trygghet i 

arbeidet.  
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7.2 Vikarenes sosiale relasjoner 

Vikarene oppgir at de stort sett har gode relasjoner med sine kollegaer og ledere, og at de 

sjeldent opplever forskjell på hvem som er fast og vikar i det daglige. I motsetning til hva 

Sennett (2014) beskriver, kan det dermed se ut til at midlertidig ansatte evner å skape sosiale 

relasjoner på lik linje med øvrige ansatte. Det viser seg derimot at dette er under forutsetning 

av at den midlertidige har en forholdsvis langvarig interaksjon med den øvrige 

arbeidsgruppen. Sennett (2014:33) peker på at det å være midlertidig ansatt vil føre til 

episodisk og fragmentert tilknytning til virksomheter, og at dette vil stå i veien for muligheten 

til å danne gode, sosiale relasjoner. Våre funn bekrefter dette på mange måter, fordi det vil 

være avgjørende å ha langvarig tilknytning for å utvikle gode relasjoner. I virksomhetene hvor 

vikarene forblir i inntil tre år, oppfattes de sosiale relasjonene som svært gode. I tilfeller hvor 

vikarene ønsker å bytte jobb i løpet av kort tid, ser derimot den sosiale investeringen ut til å 

være lavere. Usikkerhet både om eget ønske og muligheten for å bli værende i 

oppdragsvirksomheten over tid, vil kunne hemme vikarenes interesse i å bli kjent med sine 

kollegaer. Hvorvidt vikarene etablerer sosiale relasjoner vil dermed i stor grad avhenge av 

deres tidsperspektiv i oppdragsvirksomheten.  

 

7.2.1 Vikarenes eget arbeiderkollektiv 

Selv om vikarene stort sett evner å skape gode sosiale relasjoner med de øvrige ansatte, kan vi 

se antydninger til det Lysgaard (1999) omtaler som etableringen av arbeiderkollektivet blant 

våre informanter. Funn fra analysen viser nemlig tendenser til et eget “vikar-kollektiv”. 

Det er gjennom informant E sine beskrivelser vi får de sterkeste fornemmelsene av et 

vikar-kollektiv. På denne informantens arbeidsplass virker det som at vikarene i stor grad 

søker sammen, og opplever at de kan være mer åpne og ærlige om sine fremtidsplaner med 

hverandre, enn med de øvrige ansatte. Vikarene kan dermed sies å søke trygghet og støtte hos 

hverandre, fordi de trolig opplever fellesskap i å være i samme, usikre situasjon med 

manglende muligheter. Lysgaard (1999:46) nevner akkurat dette som et bevis på 

arbeiderkollektivet, der han fant at “med arbeidskameratene kan man ha hemmeligheter som 

ikke må komme bedriften for øre”. Det er altså lettere og tryggere å ha hemmeligheter i denne 

gruppen, og det er også strenge krav til at dette ikke skal sladres videre om til bedriftsledelse 

eller andre (Lysgaard, 1999:46).  
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 Lysgaard skiller mellom “arbeidere” og “formenn”. I denne oppgaven vil vikarene 

kunne tilsvare “arbeidere” og de fast ansatte tilsvare “formenn”. Det å være innenfor 

kollektivet, forutsetter at du er vikar, og ved at du blir fast, fører det til at du forsvinner ut av 

gruppen fordi du får bedre betingelser (Lysgaard, 1999:31-35). Dette tydeliggjøres gjennom 

opplevelser av rangsforskjell i virksomhetene, hvor vikarene har dårligere betingelser og 

ytringsmuligheter, og de fast ansatte har større sikkerhet. Lysgaard (1999:32) påpeker at det 

ikke vil være naturlig for arbeidere å ha den samme tonen med en kollega etter at denne er 

blitt utnevnt til ens overordnede, eller i dette tilfellet gått fra vikar til fast, fordi denne 

rangsforskjellen skaper et skille. Informant D kan sies å ha gått fra “arbeider” til “formann”, 

fordi hun er fast, men tidligere midlertidig ansatt. Selv om hun uttaler at hun ikke opplever 

særlig forskjell mellom å være fast og vikar, forteller hun likevel at hun som fast ansatt i 

større grad tør å ytre seg om ting hun forhold på arbeidsplassen, og at hun føler seg tryggere i 

sin rolle nå som hun er fast. Dette kan tyde på at rangsforskjellen ikke er bevisst blant 

vikarene.  

I motsetning til Lysgaard (1999) finner vi imidlertid ingen tegn på sterke konflikter 

mellom verken fast ansatte og vikarer, eller vikarer og ledelse. Informantene fra Manpower 

nevner at det kan oppstå antydninger til en konkurranserelasjon mellom vikarer og fast 

ansatte, men vikar-informantene bekrefter ikke dette. Selv om det nevnes at det i noen tilfeller 

kan være slik at faste ansatte gjemmer seg bak vikarene med tanke på arbeidsutførelse, er det i 

hovedsak gode relasjoner mellom dem. Det virker heller som at de fast ansatte erkjenner at 

vikarenes situasjon er dårligere enn deres egen, noe som oppleves som ubehagelig for begge 

parter. Den omfattende bruken av vikarer fremstår for begge parter som urettferdig. Dette kan 

igjen tyde på at det også finnes avdelingsbaserte kollektiv, hvor både vikarer og fast ansatte 

tilknyttet samme avdeling har en fornemmelse av tilhørighet og fellesskap. Vikarene ser 

likevel ut til å ha ekstra sterke bånd seg imellom, hvilket kan tyde på at det eksisterer et eget 

vikarkollektiv i selve avdelingskollektivet. 

7.3 Bruk av vikarer gir mindre risiko for virksomheten 

7.3.1 Fraskrivelse av arbeidsgiveransvar 

Som informanten fra Finansforbundet forteller, vil det i noen tilfeller forekomme misbruk av 

vikar-reglene. Han oppfatter også at flere har tillagt seg en mer kynisk innstilling når det 
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kommer til bruk av vikarer. Virksomheter som misbruker treårsregelen var eksempler på 

dette.  

I en bransje i hyppig omstilling vil det være naturlig at virksomheter ønsker å beskytte 

seg selv og sine fast ansatte. Å overlate noe av arbeidet til vikarer, vil kunne være økonomisk 

rasjonelt fordi dette gjør det mulig å unngå nedbemanning blant de fast ansatte i 

nedgangstider. HR-informanten gir i denne sammenheng uttrykk for at vikarenes rettigheter 

ivaretas fordi de er fast ansatt hos bemanningsbyrået. Om deres oppdrag i hennes virksomhet 

skulle opphøre, var vikarene således sikret fordi bemanningsbyrået uansett er ansvarlig for 

dem. Informantene fra Manpower forteller imidlertid at vikarene gjerne ansettes i “faste 

kontrakter uten garantilønn”. Fast ansatt uten garantilønn følger av en fast arbeidskontrakt 

(“Standardavtalen”) som benyttes av de fleste bemanningsbyråer. Dette betyr at arbeidstaker 

ikke har rett på lønn, såfremt de ikke er i oppdrag. Bemanningsbyrået har derfor heller ingen 

risiko tilknyttet arbeidstakeren, så lenge denne ikke er innleid i en virksomhet (Birkeland, 

2013). Bruk av slike kontrakter er mye debattert, blant annet fordi det er usikkerhet om denne 

følger de gyldige prinsippene for fast ansettelse som fremkommer av Arbeidsmiljøloven3. 

NHO mener at denne måten å tilknytte seg arbeidstakere på er fullt lovlig, mens LO mener at 

dette ikke skal ses som gyldig fast arbeidskontrakt (Henmo, 2014).  

På bakgrunn av dette blir det mulig å argumentere for at virksomhetene outsourcer 

arbeidsgiveransvaret til bemanningsbyråer, samtidig som bemanningsbyråene bare tar sitt 

ansvar dersom vikarene er i oppdrag. Slik kan det skje en fraskrivelse av arbeidsgiveransvar 

både fra oppdragsvirksomheten og bemanningsbyrået sin side. Det vil være vikaren selv som 

sitter igjen risikoen dersom arbeidsforholdet skulle opphøre, til tross for at bemanningsbyrået 

i utgangspunktet har det formelle arbeidsgiveransvaret. Vikaren må prestere og markere seg i 

oppdragsvirksomheten, både for å sikre seg ut oppdragstiden hos denne, og forsikre seg om at 

bemanningsbyrået vil hjelpe med å finne nye oppdrag i fremtiden. Uten oppdrag vil ikke 

bemanningsbyrået være ansvarlig ifølge arbeidskontrakten, og vikaren mister derfor lønn og 

andre rettigheter (Henmo, 2014). Fordi oppdragsgiver står mer eller mindre fritt til å ikke 

fornye kontrakten eller å avslutte arbeidsforholdet med bemanningsbyrået, vil veien fra 

sysselsatt til arbeidsledig dermed bli kortere for vikarene. I et standard arbeidsforhold vil 

                                                 
3 Birkelands juridiske analyse fra 2013 fastslår at tre kjerneelementer må være tilstede for at arbeidsavtaler skal 

kunne anses som gyldige etter lovens forstand; forutberegnelighet om utsikt til arbeid, lønn og et fullstendig 

stillingsvern etter loven. Tilstedeværelsen av alle disse elementene vil avgjøre om avtalen er fast eller ikke. Det 

at arbeidsavtalen sies å være fast, men uten garantilønn, gir dermed ikke alene grunnlag for å fastslå at avtalen er 

fast (Birkeland, 2013). 
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prøvetid være på for eksempel seks måneder, noe som fungerer som et sikkerhetsnett for 

arbeidsgivers risiko (Arntsen, 2013). I et vikariat blir denne “prøvetiden” til stadighet utvidet i 

for eksempel tre og tre måneder av gangen, og arbeidstakers prestasjoner vil kontinuerlig bli 

vurdert. For vikarene kan dette oppleves som at de “hele tiden står for retten, uten samtidig å 

vite hvordan de blir vurdert” (Sennett, 2014:96-97). Dette samstemmer godt med hvordan 

både Sennett (2014) og Standing (2011) beskriver stresset og bekymringen som medfølger det 

å være i et midlertidig arbeidsforhold. Når virksomhetene i tillegg ekskluderer vikarene fra 

viktige ytringsarenaer og dermed ikke gir dem mulighet til å endre eller påvirke egen 

arbeidssituasjon, vil denne belastningen kunne bli ytterligere forsterket. 

På bakgrunn av dette kan det diskuteres om de trygge og stabile rammene i 

arbeidslivet som den norske modellen har bidratt til å skape, svekkes i slike arbeidsforhold. 

Selv om det er naturlig at arbeidstaker skal gjøre en god jobb og vise seg fra sin beste side, vil 

det likevel skje en endring i maktforholdet ved at arbeidstaker alltid vil måtte prestere for å 

forsikre seg om at arbeidsgiver skal oppfylle sitt ansvar. Om arbeidstakeren for eksempel blir 

langtidssykemeldt, vil dette kunne skape ekstra belastning, fordi det kan oppstå usikkerhet om 

bemanningsbyrået vil skaffe denne nytt arbeid i fremtiden. Ved at virksomhetene i tillegg ikke 

åpner for medbestemmelse og ytring blant vikarene, vil den norske tradisjonen i form av 

medbestemmelse, forhandling og trygghet i arbeidet kunne sies å bli utfordret.  

 

7.3.2 Falske premisser? 

Gjennom analysen kommer det informanten fra Finansforbundet omtaler som kynisk 

vikarbruk også til uttrykk på en annen måte. Slik HR-informanten beskriver det vil 

virksomhetene i hovedsak ha et ønske om å ta vare på sine egne (fast) ansatte, og vikarene er 

således ikke tiltenkt en langvarig tilknytning. Behovet for vikarer er per definisjon 

forbigående, og det er dermed ikke et mål at disse skal bli en del av den faste arbeidsstokken. 

Samtidig snakker bemanningsbyrået om mulighetene for videre utvikling og fast ansettelse i 

oppdragsvirksomhetene, under forutsetning av at vikarene selv evner å gjøre en god jobb og 

“sette spor” etter seg. Det informanten fra Finansforbundet kaller kynisk vikarbruk har å gjøre 

med at oppdragsvirksomhetene velger å erstatte gamle vikarer med nye i det de nærmer seg 

tre år. Slik kan stillingen opprettholdes uten at oppdragsvirksomheten må ansette flere. 

Oppdragsvirksomheter som driver slik “kynisk vikarbruk” vil heller ikke planlegge å 

investere i eller tilby den enkelte vikar fast ansettelse. Selv om dette naturlig nok vil være 
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tilfellet for mange, vil det derfor ikke alltid være avgjørende å sette slike gode spor. Det er 

derfor heller ikke alltid gitt at det vil være samsvar mellom de ulike aktørenes forventninger 

til vikarenes muligheter.  

 

7.3.3 Vikarene legitimerer egne mangelfulle betingelser 

Som beskrevet i analysen ser det ikke ut til at vikar-informantene har de samme 

oppfatningene som informantene fra Manpower, HR og Finansforbundet når det kommer til 

hyppigheten av omstillinger, digitalisering og endringer i bransjen. Likevel uttrykker de 

forståelse for at virksomheter i finansnæringen har behov for fleksibel arbeidskraft. De ser 

samtidig ut til å akseptere sin egen situasjon som usikker, og velger å se den midlertidige 

stillingen som en mulighet heller enn personlig risiko. 

Vikarene er klar over at de ofte får lavere lønn, dårligere betingelser og at de ikke 

tilbys de samme godene som fast ansatte. Noen av våre informanter beskriver det samtidig 

som unaturlig for dem å skulle kreve det samme, fordi de oppfatter at dette ikke er noe de er 

krav på siden de ikke egentlig jobber der. Det kan dermed argumenteres for at vikarene, i tråd 

med Atkinson (1985) opplever å stå utenfor oppdragsvirksomhetens kjerne, og i tråd med 

Lysgård (1999) opplever en rangsforskjell hvor de som vikarer har dårligere betingelser enn 

de faste. Når det i tillegg blir uttalt at vikarene ikke ønsker å utnytte goder som de i 

utgangspunktet skal ha krav på, skaper dette et skille mellom oss og dem, hvor man samtidig 

godtar at de som er i kjernen skal ha bedre betingelser enn de som står utenfor. På denne 

måten legitimerer de sine egne dårligere betingelser og plasserer seg selv i den perifere 

arbeidsstokken hvor dårligere forhold forekommer. 

Dette kan også sies å støtte Standings (2011) tanker om en egen klassementalitet blant 

de som står utenfor de stabile og typiske arbeidslivsrelasjonene. Det å være vikar skaper en 

opplevelse av å være en midlertidig arbeidskraft, som vil være raskt utskiftbar i møte med 

endringer og omstillinger. Man blir dermed en del av en utenforstående, avventende gruppe 

som har svakere rettigheter enn andre arbeidstakere. Denne posisjonen legitimeres av de 

midlertidige selv, ved at de beskriver seg selv som “bare vikarer”. De forstår at 

oppdragsvirksomheten ikke ønsker å tilby dem samme goder, eller satse like mye på dem som 

på de fast ansatte, og ønsker derfor ikke å kreve de samme rettighetene. Ut ifra dette kan man 

diskutere hvorvidt dette fører til at vikarenes utenforskap blir en selvoppfyllende profeti 



73 

 

(Hogg & Vaughan, 2011:380), i form av at lite fokus på likebehandling blant vikarene gjør at 

blir værende i periferien.  

 

7.4 Et kompetanseparadoks? 

Slik analysen beskriver vil stillingene som noen av våre informanter har omfatte oppgaver 

som de selv opplever at det ikke trengs høy formalkompetanse for å utføre. Flere opplever at 

de er overkvalifiserte for jobbene sine, men understreker at det ville vært vanskelig å komme 

inn på arbeidsmarkedet uten å først være villig til å gå inn i et vikariat. Vikariatet oppfattes 

derfor som nyttig, selv om det ikke samsvarer med deres kompetansenivå. Dette tyder på at 

det kan oppfattes som nødvendig for nyutdannede å ta arbeid som de mener de er 

overkvalifisert til for å komme inn på arbeidsmarkedet, og slik skaffe seg arbeidserfaring som 

kan åpne andre dører i på sikt. Sett i sammenheng med beskrivelsene til Sennett (2001:86-90) 

vil dette kunne minne om en fremmedgjøring av arbeidet, der arbeidstaker vet at arbeidet kan 

gjøres av hvem som helst. Unge, nyutdannede har ervervet seg en spesifikk kompetanse som 

de håper vil hjelpe dem ut på arbeidsmarkedet, men kan samtidig oppleve at arbeidet de får er 

standardisert og ikke krever kompetansen som de besitter. Selv om finansnæringen i Norge 

ikke er yrkesfaglig i slik forstand Sennett (2014) nevner, er likevel mange systemer 

automatiserte og rutinepregede. For mange av vikariat-stillingene kreves det ikke økonomisk 

eller teknisk kompetanse, men det virker som at alle typer utdanningsretninger er ønskelige og 

ansett som tilstrekkelige, så lenge det tilsvarer en bachelorgrad. Ifølge Sennetts (2014) teori 

vil dette føre til en fremmedgjøring av arbeidet, og vikarene vil derfor heller ikke kunne skape 

en identitetsfølelse i dette. Vikar-informantene bekrefter at de ikke opplever særlig identitet i 

sitt arbeid, men at på grunn av arbeidets midlertidige karakter, fremstår dette heller ikke som 

et problem.  

Samtidig nevner både informanten fra Finansforbundet, HR og bemanningsbyrået at 

kravene til vikarer i bransjen blir stadig høyere, og at det er nødvendig med høy utdannelse og 

riktig kompetanse for å jobbe i finans. Kombinert med vikarenes opplevelser av å være 

overkvalifiserte, kan det sies å være en viss feilaktighet i oppfatningene om bransjen behov 

for kompetanse, i alle fall i de stillingene som vikarene får.  

At virksomhetene ønsker ansatte med høy kompetanse, men samtidig ikke 

nødvendigvis benytter den kompetansen vikarene har, skaper igjen et paradoks. De sitter 

således på en del uutnyttet kompetanse, som ikke benyttes fordi de ikke vil ønsker å drive 

langsiktig bruk av vikarer. At vikarer heller ikke har mulighet til å delta på kurs og seminarer 
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fordi disse er forbeholdt de fast ansatte, vil slik sett også kunne virke mot sin hensikt når det 

kommer til å investere i og utvikle bedre kompetanse i virksomheten.  

 

7.4.1 Selvoppfyllende profeti 

Basert på våre funn blir det også mulig å spekulere i om det kan finnes enda en 

selvoppfyllende profeti (Hogg & Vaughan, 2011:380) med tanke på vikarbruk i 

finansbransjen. Til tross for at noen ledere kanskje skulle ønske at de kunne tilbudt vikarene 

faste stillinger, vil dette på grunn av usikkerhet om fremtiden ikke alltid være mulig. Fra 

ledernes side vil det derfor være forståelig at vikarene ønsker å søke andre stillinger, med 

mulighet for fast ansettelse. Denne vissheten kan imidlertid også føre til at leder ikke ønsker å 

investere mer i den enkelte vikar, fordi vedkommende er der i en begrenset periode. Denne 

mangelfulle investeringen fra oppdragsvirksomhetens side vil samtidig kunne forsterke 

vikarens inntrykk av at de har få utviklingsmuligheter, noe som igjen kan skape et enda 

sterkere ønske om å søke seg til en annen arbeidsplass. Når vikaren så avslutter sitt 

arbeidsforhold til fordel for en annen stilling, vil dette igjen kunne bidra til å forsterke 

lederens inntrykk av at nyutdannede vikarer vil søke andre stillinger etter å ha opparbeidet 

noe relevant erfaring. Dette kan igjen gi ringvirkninger for nye vikarer som kommer inn, ved 

at disse heller ikke blir investert i, fordi det alltid vil foreligge en risiko i det å tilknytte seg 

nyutdannede, “overkvalifiserte” vikarer som forsvinner ved første mulighet. Det blir slik sett 

snakk om en selvoppfyllende profeti, som kan skape ringvirkninger for bruk av vikarer i 

bransjen.  

 

7.4.2 Dannelsen av et norsk prekariat? 

Funn fra våre analyser tilsier at Standings (2011) fenomen prekariatet ikke kan sies å være 

spesielt fremtredende blant vikarene i finansnæringen. Vikarene er stort sett tilfredse med 

egen arbeidssituasjon, og er trygge på at de vil komme til å få nytt arbeid når deres nåværende 

vikariater avsluttes. Til tross for deres mangelfulle betingelser og sin legitimering av egen 

underordnethet, ser de likevel lyst på egne fremtidsutsikter.  

I sammenheng med det nevnte kompetanseparadokset, kan derimot måten vikariater 

benyttes i finansbransjen og lignende bransjer, kunne tenkes å bidra til dannelsen av en 

prekariatklasse også i Norge. Ikke for gruppen vikarer som jobber i finansbransjen i dag, men 

for den gruppen som ikke får slike vikariater. Da lovverket åpnet for økt bruk av midlertidig 
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ansettelse, var et av hovedargumentene at dette skulle bidra til å hjelpe utsatte grupper ut på 

arbeidsmarkedet (Lydersen & Tollerud, 2018). Unge, nyutdannede var en del av denne utsatte 

gruppen, og akkurat for dem kan lovverket sies å ha oppfylt sitt formål (Espeland, 2017). Det 

kan derimot se ut til at dette har gått på bekostning av den stadig økende gruppen av mer 

utsatte arbeidstakere, for eksempel unge uten høyere utdanning eller personer med nedsatt 

funksjonsevne. Det blir stadig flere som faller utenfor arbeidslivet (Dugstad & Hansen, 2015), 

og en rapport fra Arbeidsdepartementet viser at lovendringen fra 2015 foreløpig ikke har hatt 

ønsket effekt, men at det heller har blitt flere vikarjobber og midlertidige stillinger (Lydersen 

& Tollerud, 2018). Om man skal ta utgangspunkt i våre analyser, kan det se ut til at 

vikarjobbene, i alle fall i denne bransjen, går til nyutdannede med høy formalkompetanse, 

som opplever at de er overkvalifiserte til denne typen arbeid. Slik kan det bli enda 

vanskeligere for andre i den opprinnelig tiltenkte gruppen arbeidstakere å komme inn på 

arbeidsmarkedet. Dette kan indikere at personer som i utgangspunktet har vanskeligheter med 

å komme inn på arbeidsmarkedet og etablere en stabil arbeidslivsrelasjon, vil ha enda større 

vanskeligheter med dette, spesielt innenfor bransjer i omstilling. Å benytte midlertidig 

arbeidskraft på denne måten, kan altså i ytterste konsekvens bidra til å dytte en større gruppe 

potensielle arbeidstakere lenger bort fra muligheten til å etablere en stabil 

arbeidslivstilknytning, og slik også kunne bidra til dannelsen av et norsk prekariat. I tillegg vil 

dette også indikere at endringen i arbeidsmiljøloven, innenfor noen bransjer, faktisk kan sies å 

virke imot sin opprinnelige hensikt. Vi har ingen forutsetninger for å kunne uttale oss om 

hvilke muligheter utsatte grupper har til å få innpass i andre bransjer, men dersom tendensene 

er de samme i andre bransjer, vil våre analyser kunne tilsi at vikarbruk på denne måten kan 

bidra til dannelsen av et prekariat i Norge. 
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8. Avslutning 

Formålet med denne oppgaven har vært å utforske hvordan det å ha en midlertidig 

arbeidskontrakt kan tenkes å påvirke vikarers arbeidslivsrelasjoner. Det valgte fokusområdet 

har vært den norske finansnæringen, og innleie av unge, nyutdannede vikarer fra 

bemanningsbyråer. Vi har forsøkt å besvare følgende problemstilling: Hvordan påvirker det å 

være ansatt på midlertidige vikarbaserte kontrakter arbeidslivsrelasjonene til arbeidstakere i 

den norske finansnæringen? Fordi temaområdet har vist seg å være svært komplekst, har det 

vært vanskelig å besvare problemstillingen på en enkel måte, og det ble nødvendig å 

inkludere et bredere og mer samfunnsorientert perspektiv i dette. I det følgende oppsummeres 

oppgavens viktigste funn:  

Unge, nyutdannede vikarer i finansbransjen opplever stort sett sine 

arbeidslivsrelasjoner som gode. Til tross for endringene i bransjen opplever de at deres 

vikariater og arbeidsoppgaver vedvarer, og at de på grunn av erfaringene de tilegner seg har 

gode fremtidsutsikter i bransjen. Ved at stillingen også fremstår som midlertidig for dem, vil 

vikarene også kunne opprettholde en følelse av kontroll over egen situasjon. Slik blir det også 

mulig å opprettholde en positiv holdning til det å være vikar, og skape tilstrekkelig grad av 

trivsel, engasjement og motivasjon på arbeidsplassen. 

Samtidig er det også tydelig at det å ha en midlertidig stilling kan være en utfordring i 

selve arbeidssituasjonen. Vikarene er innforstått med at de i noen tilfeller vil oppleve 

forskjellsbehandling fordi de “bare er vikarer”. Dette gjør igjen at de ikke føler det er riktig å 

etterspørre bedre rettigheter, eller uttale seg om det de opplever som urettferdig behandling. 

Vissheten om at man befinner seg i oppdragsvirksomhetens periferi, vil også kunne skape 

følelser av underordnethet og fremme etableringen av det som kan omtales som et vikar-

kollektiv.  

Vikarene opplever lav tilknytning til både bemanningsbyrå og oppdragsvirksomhet, og 

føler derfor ikke lojalitet eller forpliktelse til noen av partene. Dette gjør at de gjerne søker på 

andre jobber ved siden av sitt vikariat, og ønsker fast ansettelse i en annen virksomhet i 

fremtiden. Dette reduserer imidlertid ikke ønsket om å gjøre en god jobb, fordi gode 

referanser og erfaring vil være nyttig for dem i fremtidige rekrutteringsprosesser.   

Det å ha midlertidige, vikarbaserte arbeidskontrakter vil altså påvirke 

arbeidslivsrelasjonene til arbeidstakere i den norske finansnæringen på mange måter. For 

unge, høyt utdannede arbeidstakere vil et vikariat i finansbransjen kunne fungere som et 
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springbrett videre i arbeidslivet. Ved å gå inn i et slikt arbeidsforhold vil imidlertid 

arbeidstakerens vern, ytringsbetingelser, mulighet for utvikling og andre rettigheter kunne 

påvirkes.  

Avslutningsvis er det viktig å understreke at funnene i denne oppgaven vil være et 

resultat av vårt utvalg i tillegg til bransjespesifikke tendenser, og at de derfor ikke kan sies å 

gjelde for større deler av arbeidslivet eller for andre vikarer for øvrig. Likevel kan funnene 

bidra til en debatt om hvem som sitter med den egentlige risikoen i tilfeller hvor virksomheter 

leier inn arbeidskraft, og hvordan disse bør tilrettelegge for at vikarene skal kunne og 

samtidig ønske å være en større ressurs for virksomhetene også i fremtiden. 
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9. Videre studier 

Dersom denne oppgaven hadde gått over et lengre tidsrom, kunne flere og andre typer 

informanter blitt involvert. For eksempel hadde det vært interessant å intervjuet 

avdelingsledere eller rekrutteringsansvarlige i denne sammenheng, og latt dem uttale seg om 

formålet med og bruken av vikarer, og hvordan de tenker at dette kan påvirke vikarenes 

arbeidslivsrelasjoner. Det hadde i tillegg også kunne blitt gjennomført observasjonsstudier i 

avdelinger med både vikarer, faste ansatte og ledere, for å se nærmere på dynamikken mellom 

informantene. På denne måten kunne det blitt avdekket om det finnes andre typer 

vikarkulturer eller om det forekommer forskjellsbehandling som for oss ikke ble synlige i 

denne studien. Med tanke på våre funn ville det også vært interessant å gjennomføre en 

lignende studie blant eldre vikarer eller vikarer i en annen bransje. Ved å gjøre dette vil det 

kunne sammenlignes om livssituasjon og mulighet for kompetanseutvikling faktisk vil være 

såpass avgjørende for informantene at det vil gå på bekostning av ønsket om fast stilling, eller 

om dette kan sies å være funn basert på vårt utvalg eller vår bransje.  

 Med tanke på den høye andelen deltidsansatte i Norge (Olsen, 2016), kunne det vært 

interessant å også gjennomføre en lignende studie blant disse. Å undersøke 

arbeidslivsrelasjoner til mennesker som muligens ikke har arbeid som hovedaktivitet, 

eksempelvis studenter eller andre som arbeider under femti prosent, kunne gitt interessante 

perspektiver på hvordan arbeidslivsrelasjoner i det norske arbeidslivet kan se ut. Det kunne 

også vært interessant å undersøke utsatte gruppers arbeidslivsrelasjoner, for eksempel 

personer med nedsatt funksjonsevne, unge uten utdanning eller de som har vært utenfor 

arbeidslivet i flere år.  

Avslutningsvis vil vi påpeke at en kvantitativ undersøkelse i finansbransjen kunne 

være spennende. Ved å benytte en spørreskjemaundersøkelse kunne utbredelsen av vikarbruk 

i finansbransjen blitt studert, samtidig som at flere respondenter ville fått mulighet til å uttale 

seg om forhold på sin arbeidsplass. Dette hadde gitt mulighet til å avdekke generaliserbare 

funn. Samtidig viser funnene våre at de fleste vikarer vanligvis ikke har denne muligheten til 

å uttale seg, så det kan tenkes at dette ville vært ønsket av vikarene i bransjen. 
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Vedlegg 1: Intervjuguider 

 

1.1 Intervjuguide til faste ansatte som tidligere har vært vikarer 

 

Innledende spørsmål: 

● Hvor lenge har du vært i arbeidslivet? 

● Hvilken utdanningsbakgrunn har du? 

● Hva er din arbeidstittel? 

  

Nåværende stilling: 

● Hvordan fikk du denne jobben? 

● Hvor lenge har du vært ansatt i denne stillingen? 

● Hva var motivasjonen din for å gå inn i en slik stilling versus når du var vikar? 

● Trives du i din jobb? 

● Hva er viktig for at du skal trives på din arbeidsplass? 

● Hva motiverer deg i ditt arbeid? 

● Opplever du at du har autonomi i din arbeidshverdag? 

● Føler du tilknytning til din arbeidsplass? Lojalitet? 

● Føler du at din stilling eller ditt arbeid utgjør en del av din identitet? 

 

Relasjoner: 

● Har du gjort deg noen tanker angående om det kan være en sammenheng mellom din 

arbeidskontrakt og dine relasjoner på arbeidsplassen? 

● Hvordan er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? 

● Føler du tilhørighet til dine kollegaer? 

● Føler du at du kjenner dine kollegaer godt? 

○ Prioriterer du å bli kjent med de du jobber med? 

○ Føler du at dine kollegaer forsøker å bli kjent med deg? 

○ Prioriterer du å bli kjent med vikarene du jobber sammen med? 

● Er du noen gang del av et team med både faste og midlertidig ansatte? 

○ Hvordan fungerer dette? 

● Hvordan er din relasjon til vikarene på din arbeidsplass? 
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● Hvordan er forholdet mellom de faste og midlertidige på din arbeidsplass? 

● Har du noen gang opplevd forskjellsbehandling blant de som er midlertidige og faste 

ansatte? 

○ Opplevde du noen gang annerledes behandling når gikk fra vikar til fast? 

 

Midlertidig ansettelse: 

● Hva tenker du om det å være midlertidig ansatt? 

● Har du gjort deg noen tanker angående forskjeller som kan oppstå mellom det å være 

midlertidig og fast ansatt? 

● Har du gjort deg noen tanker angående hva som er bra og dårlig med å være 

midlertidig ansatt? 

 

Ledelse: 

● Hvordan er ditt forhold til ledelsen? 

● Føler du at din arbeidsgiver investerer i din opplæring og fremtidige utvikling, 

gjennom kurs, trening eller andre former for opplæring?? 

○ Hvis nei; hvordan opplever du dette? 

○ Har noe endret seg etter at du gikk fra vikar til fast? 

 

Arbeidsplassen: 

● Føler du tilknytning til din arbeidsplass? Lojalitet? 

○ Hvis du fikk et annet tilbud, hadde du takket ja til dette? 

● Opplever du at du har autonomi i din arbeidshverdag? 

  

Fremtidsutsikter: 

● Hvor langt fram i tid ser du for deg å være i din nåværende stilling? 

● Har du gjort deg noen tanker angående din arbeidskontrakt og din motivasjon? 

○ Opplevde du noen form for endring i din motivasjon da du gikk fra vikar til 

fast stilling? 

● Hvis du fikk tilbud om en annen stilling nå, ville du tatt den? 

 

Usikkerhet: 

● Hva tenker du om digitaliseringsprosessen som pågår? 
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○ Tror du dette kommer til å påvirke deg? 

● Da du var vikar, opplevde du dette som usikkert? 

 

● Annet? 
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1.2 Intervjuguide til vikarer 

Innledende spørsmål: 

● Hvilken utdanningsbakgrunn har du? 

● Hva er din arbeidstittel? 

● Hvilket bemanningsbyrå er du ansatt gjennom? 

● Hvor lenge har du vært i arbeid? 

  

Nåværende stilling: 

● Hvordan fikk du denne jobben? 

● Hvor mange måneder strekker din arbeidskontrakt seg over? 

● Hva var motivasjonen din for å gå inn i en slik stilling? 

● Trives du i din jobb? 

● Hva er viktig for at du skal trives på din arbeidsplass? 

● Hva motiverer deg i ditt arbeid? 

● Opplever du at du har autonomi i din arbeidshverdag? 

● Føler du tilknytning til din arbeidsplass? Lojalitet? 

● Føler du at din stilling eller ditt arbeid utgjør en del av din identitet? 

 

Relasjoner: 

● Har du gjort deg noen tanker angående om det kan være en sammenheng mellom din 

arbeidskontrakt og dine relasjoner på arbeidsplassen? 

● Hvordan er arbeidsmiljøet på din arbeidsplass? 

● Føler du tilhørighet til dine kollegaer? 

● Føler du at du kjenner dine kollegaer godt? 

○ Prioriterer du å bli kjent med de du jobber med? 

○ Føler du at dine kollegaer forsøker å bli kjent med deg? 

● Er du noen gang del av et team med både faste og midlertidig ansatte? 

○ Hvordan fungerer dette?  

● Har du noen gang opplevd forskjellsbehandling blant de som er midlertidige og faste 

ansatte? 

● Hvordan er forholdet mellom de faste og midlertidige på din arbeidsplass? 
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Midlertidig ansettelse: 

● Hva tenker du om det å være midlertidig ansatt? 

● Har du gjort deg noen tanker angående forskjeller som kan oppstå mellom det å være 

midlertidig og fast ansatt? 

● Har du gjort deg noen tanker angående hva som er bra eller dårlig ved å være 

midlertidig ansatt? 

 

Bemanningsbyrå: 

● Hvordan opplever du det tredelte forholdet mellom deg, arbeidsgiver og din 

arbeidsvirksomhet? 

● Føler du tilknytning til din primære arbeidsplass, altså bemanningsbyrået? 

 

Ledelse: 

● Hvordan er ditt forhold til ledelsen? 

● Har du noen gang opplevd forskjellsbehandling fra ledelsen som følge av at du er 

midlertidig ansatt? 

● Føler du at din arbeidsgiver investerer i din opplæring og fremtidige utvikling, 

gjennom kurs, trening eller andre former for opplæring?? 

○ Hvis nei; hvordan opplever du dette? 

● Opplever du at du har kontroll over hvilke rettigheter du har som midlertidig ansatt? 

● Har du mottatt goder på lik linje som øvrige ansatte? 

○ Hvis ikke; hvordan påvirker dette din opplevelse av og tilknytning til 

arbeidsplassen? 

● Opplever du at du kan spør etter goder på linje med andre ansatte? 

  

Fremtidsutsikter: 

● Hvor langt fram i tid ser du for deg å være i din nåværende stilling? 

● Har du gjort deg noen tanker angående din arbeidskontrakt og din motivasjon? 

○ Tror du din motivasjon hadde endret seg dersom du fikk beskjed om at du ikke 

lenger fikk fornyet din arbeidskontrakt? Eller om du fikk fast stilling? 

○ Tror du det ville påvirket ditt forhold til kollegaer/arbeidsplass? 

● Ser du mulighet til å få tilbudt fast stilling? 

○ Er dette et ønske? 
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● Hvis du fikk tilbud om lignende, men fast, stilling hos et annet selskap, ville du takket 

ja? 

 

Usikkerhet: 

● Har du gjort deg noen tanker angående at din arbeidskontrakt er av midlertidig 

karakter? 

○ Opplever du dette som usikkert? 

○ Påvirker det at du er midlertidig din relasjon til kollegaer og/eller arbeidsplass? 

● Hva tenker du om digitaliseringsprosessen som pågår i bransjen nå? 

○ Føler du at dette påvirker deg? 

● Annet? 
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1.3 Intervjuguide til informanter fra Manpower 

 

Innledende spørsmål: 

● Hvor mange er ansatt via Manpower? Innenfor bank og finans? 

○ Kjønnsfordeling, alder, utdanningsretning? 

● Hvor lange er vanligvis disse kontraktene? 

● Hvor mange av vikarene går vanligvis over i fast stilling etter endt oppdrag? 

● Hva tenker dere om bruk av innleide vikarer innenfor bank og finans? 

 

Digitalisering: 

●  Hva tenker dere om digitaliseringen som foregår? 

○ Hvordan påvirker digitaliseringen behovet for innleid arbeidskraft? 

● Hva er deres inntrykk av hva vikarene tenker om dette? 

  

Relasjoner: 

● Har dere inntrykk av at vikarene 

○ har gode relasjoner på sine arbeidsplasser? 

○ likestilles med andre ansatte? 

○ trives i sine arbeidsforhold? 

● Får dere henvendelser fra vikarer angående relasjoner på arbeidsplassen? 

○ Hva gjelder disse? 

● Hvordan opplever dere at vikarene forholder seg til dere som primærarbeidsgiver og 

firma de er i oppdrag hos? 

○ Vanskelig forhold eller gode relasjoner på begge kanter? 

 

Hva tenker dere om: 

● vikarenes forhold til ledere hos oppdragsvirksomhet 

● vikarenes forhold til kollegaer hos oppdragsvirksomhet 

● vikarenes fremtidsutsikter 

● vikarenes arbeidslivsrelasjoner 

 

Annet? 
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1.4 Intervjuguide til informant fra Finansforbundet 

 

Kan du fortelle oss litt om midlertidig ansettelse innenfor bank og finans? 

● Omfang 

● Årsak og behov 

● Dine synspunkt angående bruk av vikarer innenfor bank og finans 

 

Kan du fortelle oss litt om digitaliseringsprosessen som pågår? 

● Inntrykk av hva de ansatte tenker om dette 

● Fremtidsutsikter i bransjen 

● Utvikling i bransjen 

● Globalisering og utvikling 

 

Har du gjort deg noen tanker angående vikarer i bransjen sine relasjoner? 

● Vikarer vs. faste ansatte 

● Finansforbundets standpunkt? 

○ Får dere henvendelser fra de ansatte angående dette? 

○ Utrygghet eller usikkerhet? 

● Har dere et godt inntrykk av og samarbeidsrelasjoner med noen bemanningsbyråer? 

 

● Annet? 
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1.5 Intervjuguide til informant ansatt i HR-stilling 

● Hvor mange vikarer er tilknyttet dere per dags dato? 

○ Hvor lenge strekker kontraktene seg over? 

○ Har dere sluttdato basert på hvor lenge et vikariat får vare? 

○ Hvor mange går vanligvis over i fast stilling? 

● Hvorfor benytter dere vikarer? 

● Hva håper dere at vikarene hos dere får ut av sitt arbeidsforhold? 

○ Hva ønsker dere at de skal sitte igjen med i etterkant? 

○ Hvilke inntrykk har dere av vikarenes opplevelse i virksomheten? 

● Hvilke relasjoner håper dere at vikarene skaper seg? 

● Behandles vikarer og fast ansatte likt i deres virksomhet? 

● Investering og kompetanseutvikling? Bruker man ressurser på vikarer? 

● Har dere tiltak for å unngå at vikarene skal oppleve sitt arbeidsforhold som utrygt og 

uforutsigbart? 

 

● Annet? 

 

 

 


