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Denna uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka erfarenheter av 
kompetensutveckling i ett bemanningsföretag utifrån konsulters perspektiv. För att söka svar 
på vårat syfte har relevanta teorier granskats och legat till grund för bakgrund och teorikapitel. 
Nio semistrukturerade intervjuer har genomförts med konsulter från ett bemanningsföretag.  
 
Vi fann att majoriteten av de konsulter som vi intervjuade upplevde kompetensutvecklingen 
som otillräcklig och önskade mer både från bemanningsföretaget och kundföretaget. 
Kompetensutvecklingen från bemanningsföretaget var i princip obefintlig och den 
kompetensutveckling som konsulterna fått från kundföretaget var introduktionen men mycket 
eget ansvar läggs på konsulten själv att hålla sig uppdaterad via intranätet. Det resultat vi kom 
fram till tyder på att bemanningsföretaget och kundföretaget borde satsa mer på 
kompetensutveckling för sina konsulter.  
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1. INLEDNNG 
 

Att vara anställd på ett bemanningsföretag innebär att du kan prova på olika yrkesroller, 
du kan bredda dina arbetserfarenheter, möta nya utmaningar och få stora 
utvecklingsmöjligheter samt få ett konkurrenskraftigt CV. 
(www.bemanningsforetagen.se 2012-11-10)  

 
Ovanstående ord är hämtade från Bemanningsföretagens hemsida, en bransch och 
arbetsgivarorganisation för företag som arbetar inom bemanningsbranschen. Vi ville med 
denna uppsats gå bakom de fina orden och se hur det fungerar i verkligheten genom att se hur 
de anställda upplever sin situation.  
 
Vårt eget intresse för bemanningsföretag började när vi själva började söka jobb och märkte 
då att många av de lediga jobb som fanns ute på marknaden annonserades av 
bemanningsföretag. Vi fick senare själva också mer erfarenhet av bemanningsföretag då vi 
själva blev anställda av ett bemanningsföretag samt fick många i vår närhet som också var 
det.  
 
Detta fick oss att börja fundera på hur företagens användning av bemanningsföretag påverkar 
både arbetsmarknaden och de anställda hos bemanningsföretagen. År 2011 var ca 120 000 
personer anställda i ett bemanningsföretag och ca 10 000 företag, organisationer och 
myndigheter valde att anlita ett bemanningsföretag. (www.bemanningsforetagen.se 2012-11-
10)  
Det är med andra ord en stor grupp människor som kommer i kontakt med ett 
bemanningsföretag, antingen som anställd hos bemanningsföretaget eller genom att arbeta hos 
ett företag som köper in denna tjänst. Vi ansåg därför att det vore intressant att skriva en 
uppsats som berör denna bransch. Vi valde att rikta in uppsatsen på kompetensutveckling då 
vi anser att detta är ett centralt och viktigt område inom arbetslivet. Vi tycker också att 
lärande och kompetensutveckling är angelägna ämnen inom pedagogikämnet.  
 
I uppsatsen använder vi oss av två begrepp, kundföretag och konsult. Bemanningsföretagens 
personaluthyrning innebär att detta företag hyr ut sina anställda till ett annat företag för att 
arbetstagaren ska arbeta där. Det företag som den anställde är uthyrd till kallas för 
kundföretag. Bemanningsföretaget tar betalt av kundföretaget och avlönar den anställde. Den 
uthyrde personen kallas i branschen för konsult. (SOU 2011:5)  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka erfarenheter av kompetensutveckling i ett bemanningsföretag utifrån 
konsulters perspektiv. 
 
1. Vad för effekter har kompetensutveckling på konsulterna? 
2. Vad anser konsulterna om den kompetensutveckling som de har fått? 
 

1.2 Avgränsning 
 

Vi har valt att intervjua konsulter som är anställda av ett bemanningsföretag om deras 
erfarenheter av kompetensutveckling. Samtliga intervjuade är anställda av samma 
bemanningsföretag. Vi har valt att enbart intervjua konsulter och inte konsultchefer eller 
representanter från bemanningsföretaget eftersom vi enbart är intresserade av konsulternas 
erfarenheter. Resultatet från den här uppsatsen kommer inte att kunna generaliseras.  
 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsen börjar med inledning och presentation av ämnet. Detta följs av en metoddel där vi 
förklarar hur vi har gått tillväga i arbetet med uppsatsen samt vilka val vi har gjort och varför. 
Efter det har vi avsnittet bakgrund där vi skriver om den flexibla arbetsmarknaden samt 
information om bemanningsbranschen för att läsaren ska få en inblick i hur den flexibla 
arbetsmarknaden har vuxit fram samt lite om bemanningsbranschens historia och hur den 
fungerar. Vidare följer ett teoriavsnitt om kompetens och kompetensutveckling. Där 
presenterar vi vilka teorier vi har använt oss av. Efter detta följer ett avsnitt där resultaten av 
intervjuerna presenteras vilket leder in i den avslutande diskussionen. Längst bak i uppsatsen 
återfinns bilagor med missivbrev samt intervjuguiden. 
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2. METOD 

2.1 Tillvägagångssätt  

 
Vi valde att använda oss av kvalitativ metod för att besvara vårt syfte. Eftersom vi ville ta 
reda på konsulternas erfarenheter av kompetensutveckling så tyckte vi att det var den 
lämpligaste metoden att använda oss av. Kvalitativ metod använder många forskare sig av när 
de vill undersöka och få en förståelse av människors egna erfarenheter, tankar och känslor. 
(Dalen 2007) Som Kvale (2009) skriver ”Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonens synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna.”(sid. 17)  
 
2.1.1 Litteratur  

 

Arbetet med uppsatsen inleddes med sökande efter lämplig litteratur sant vetenskapliga 
artiklar. Sökandet har gjorts i databaserna LIBRIS, ERIC, DIVA. Följande sökord har använts 
för att hitta litteratur att använda i teoriavsnittet; kompetens, kompetensutveckling, flexibel, 
arbetsmarknad, anställningsvillkor, flexible labour, bemanningsföretag, bemanningsbransch.  
 
2.1.2 Urval 

 

I uppsatsen valde vi att göra ett strategiskt urval vilket menas med att vi själva väljer ut vilka 
vi ska intervjua utifrån att vi vet lite om deras bakgrund och anser att de kommer att ge oss 
relevant information som vi kan använda i vår undersökning. (Denscombe 2011) Denscombe 
(2011) skriver ”de människor som ingår i urvalet har en tendens att medvetet väljas därför att 

de har något speciellt att bidra med, har en unik inblick eller särskild position.”(sid. 37) 
Även Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud beskriver att ett strategiskt urval innebär 
att forskaren väljer ut ett fåtal som denne vill intervjua eftersom forskaren anser att dessa kan 
ge den informationen som denne behöver för att kunna besvara syftet.  
 
Detta innebar i praktiken att nio personer som är anställda eller har varit anställda av ett 
bemanningsföretag blivit tillfrågade att delta i intervjuer. Samtliga nio informanter tackade ja 
till att delta i undersökning och alla dessa är eller har varit anställda av samma 
bemanningsföretag. Av dessa arbetade två heltid och resterande deltid samtidigt som de 
studerade. Samtliga informanter arbetade inom kundservice. 
 
Vi är i uppsatsen inte ute efter att generalisera våra resultat utan mer att få en djupare 
förståelse av informanternas åsikter. 
 
2.1.3 Intervjuer 

 

När vi utformade intervjufrågorna (bilaga 2) utgick vi från litteratur om metod samt teorierna 
som vi har valt att skriva om. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in 
vårt empiriska material. Syftet var att använda oss av öppna frågor för att inte styra 
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informanterna samt att frågorna skulle vara neutralt ställda för att våra egna åsikter om 
bemanningsföretag inte skulle styra. Fördelen med att vi använde oss av en semistrukturerad 
intervju var att vi kunde vara flexibla och komma åt information som vi annars kanske inte 
hade fått men ändå få svar på de frågorna som vi vill ha reda på. Det är den intervjuade som 
ska utveckla sina tankar och idéer. När man använder sig av en semistrukturerad intervju kan 
man även vara flexibel när det gäller ordningsföljden på frågorna och låta den intervjuade 
styra till en viss del. (Denscomde 2009) 
 
Våra intervjufrågor som vi har valt att ställa handlar om kompetensutveckling och kompetens. 
Konsulternas egna erfarenheter och hur de själva anser att man ska jobba med 
kompetensutveckling med mera. Vi anser att våra intervjufrågor täckte de områdena som vi 
ville ha reda på för att kunna besvara studiens syfte.  
 
Informanterna fick när de blev tillfrågade att delta ett missbrev där vi förklarar syftet med 
intervjun och undersökningen. En pilotintervju genomfördes innan de riktiga intervjuerna. 
Syftet med detta var att vi skulle kunna justera frågorna och klara ut eventuella frågetecken 
om vi ansåg att det skulle behövas. Vi valde att inte göra några förändringar efter 
pilotintervjun då vi upplevde att frågorna fungerade bra och valde därför att fortsätta med de 
övriga åtta intervjuerna och vi använde oss även av pilotintervjun i vårat resultat. Vi ville 
genomföra samtliga intervjuer i lugn miljö. Därför valde vi plats för intervjuerna med omsorg 
och valde tillslut bibliotek samt bokat studierum. Vi började varje intervju med att vi 
informerade om studiens syfte och lite kort om de etiska kraven så att det inte skulle bli något 
missförstånd. För att informanterna skulle känna sig bekväma så inledde vi varje intervju med 
att de fick berätta kort om sig själva. Vid intervjun valde vi att både spela in denna samt att 
anteckna informantens svar. Detta skedde genom att en av oss ställde frågorna medan den 
andra personen antecknade. Vi valde att turas om med vem som gjorde vad. Vi valde att spela 
in intervjuerna då detta gav oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna på inspelningen vid 
eventuella oklarheter. Denna möjlighet är något vi har utnyttjat då vi efter intervjuerna har 
transkriberat dessa genom att ha lyssnat på inspelningen och skrivit ner exakt det 
informanterna har svarat. Vi valde att transkribera intervjuerna för att kunna få fram det som 
vi ansåg var viktigt i förhållandet till studiens syfte. Vårt transkriberade material blev uppåt 
trettio sidor. Efter det sammanfattade vi materialet för att få det mera lätt överskådligt. 
Intervjuerna tog cirka tjugo till trettio minuter och vi upplevde att vi fick mycket bra och 
relevant information av informanterna som vi kunde använda oss av i vårat resultat.  
 

2.2 Etisk förhållningssätt 

 
Vid vetenskaplig forskning måste hänsyn tas till både forskningskravet och 
individskyddskravet. Forskningskravet innebär att sträva efter att utveckla kunskap och 
metoder. Individkravet innebär att forskaren ska ta hänsyn till etiska överväganden och 
individens integritet. I vår intervju tar vi hänsyn till båda dessa krav då vi avser att utveckla 
kunskaper kring ämnet samt värna om individens integritet hos informanterna.  
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Vi utgick från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitets kravet och nyttjandekravet. (God forskningssed 1:2005 
Gustafsson, Hermerén & Pettersson)  
 
”Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte.” (Bryman 2011;131) Detta tog vi hänsyn till genom att vi informerade 
informanterna angående undersökningens syfte och vad vi kommer att använda informationen 
till genom mail, telefon och under själva intervjutillfället. Det andra är ”Samtyckeskravet . 

Deltagarna i en undersökning har rätt själva bestämma över sin medverkan. ”.(Bryman 
2011;131) Detta tog vi hänsyn till genom att vi informerade informanterna om att det är 
frivilligt att delta i undersökning och att de får avbryta intervjun om de vill, känner sig 
informanterna obekväm med att ställa upp så ska personen kunna känna sig bekväm med att 
avbryta. Annars kanske vi inte får ut det vi vill med undersökningen. Det var ingen av 
informanterna som avbröt eller valde att inte delta. Det tredje är ”Konfidentialitetskravet. 

Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem” och det fjärde är ”nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamålet.” (Bryman 2011;131) Dessa två krav 
tog vi hänsyn till genom att vi avidentifierade intervjupersonerna så att ingen ska vet vilka de 
är och att all information som vi får kommer endast att användas för vetenskapligt syfte.  

 

2.3 Validitet och Reliabilitet 

 
Validitet och reliabilitet är vanliga förekommande begrepp inom den kvantitativa forskningen 
där man syftar till att ”mäta” olika variabler . Men vi valde att använda oss av dessa begrepp 
även i vår studie för vi ansåg att dessa var relevanta att ta upp för att diskutera kvaliteten i vår 
undersökning. Kvale (2011) menar att validitet och reliabilitet även kan appliceras på 
kvalitativa studier där man inte bara mäter olika variabler utan även tolkar och undersöker en 
annan människas upplevelser av verkligheten. Vi har valt att använda oss av Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud definition av validitet som är” överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator, frånvaro av systematiska fel och att vi mäter 

det vi påstår att vi mäter.” (sid. 63) 
 
Validitet kan också delas in i begreppsvaliditet samt resultatvaliditet. Med begreppsvaliditet 
menas att de teoretiska begreppen som vi använder oss av i vår undersökning stämmer 
överens med mätverktyget, vilket i vårt fall är intervjuer. När vi utformade våra intervjufrågor 
utgick vi från vårt syfte för att försöka uppnå hög begreppsvaliditet. Med reliabilitet menas att 
en annan forskare ska kunna upprepa samma undersökning och få samma resultat (Hjerm & 
Lindgren 2010) Kvale (2009) skriver följande, ”Reliabilitet hänför sig till 

forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas ofta i relation till frågan 

om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare.”(sid. 263)  
Det är viktigt att den som intervjuar håller sig till intervjuguiden och att intervjuaren håller sig 
neutral och inte påverkar den intervjuade med att ställa ledande frågor som har med 
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intervjuarens egna intressen att göra Det är viktigt att inte styra den intervjuade utan låta 
personen svara på frågan. (Kvale 2009) Hög reliabilitet och hög begreppsvaliditet ger hög 
resultatvaliditet, ”vilket också kan uttryckas som att frånvaro av systematiska och 

osystematiska fel” (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007;63) och att vi genom 
detta håller oss till att undersöka det vi avser att undersöka.(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud 2007) Vi har hela tiden utgått från vårt syfte och försökt att inte sväva ut. Det är 
lätt att komma in på andra ämnen och ”glömma” bort vad det är vi undersöker. Vi har försökt 
att undvika slarvfel och missförstånd genom att vi har spelat in intervjuerna och varit noga 
med att anteckna under intervjutillfället. Vi har även varit noga med att hålla oss neutrala och 
inte låta våra egna åsikter påverka intervjupersonerna. Det som kan bli problematiskt när vi 
talar om reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning är att det är svårt att granska 
resultaten eftersom individen och kontexten ständigt förändras. Alla människor är unika och 
vi har varit med om olika saker som gör att vi ser världen på olika sätt och detta kan ha en 
betydelse när vi gör kvalitativa undersökningar eftersom vi värderar informationen som vi får 
olika . Därför är det extra noga att beskriva och diskutera tillvägagångssättet, vilka metoder 
och mätverktyg som vi har använt oss av etc. (Dalen 2007) Det är viktigt eftersom en annan 
från forskarsamhället ska kunna värdera vårt resultat.  
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3. BAKGRUND 
 

Vi kommer i detta avsnitt beskriva den flexibla arbetsmarknaden samt hur 

bemanningsbranschen fungerar och hur de arbetar med personaluthyrning. 

 

3.1 Den Flexibla arbetsmarknaden  

 
I många av de statliga utredningar och policydokument som har tagits fram under 1990-talet 
och 2000-talet förekommer ledord som ansvar, valfrihet, flexibilitet och livslångt lärande. 
Dessa ledord hänger ihop med det förändrade arbets- och samhällsliv som har inneburit 
snabba teknologiska förändringar och internationalisering (Lpf 94:2) Flexibla organisationer 
är bra i tider då samhället förändras i snabb takt och det krävs snabba och flexibla lösningar. 
(Darling; John R 1999) I och med att vi har fått en flexiblare arbetsmarknad så har 
lagstiftningen gällande anställningsskydd ändrats i de flesta europeiska länder och det har 
gjort att det har blivit lättare för företag att ha visstidsanställda, tillfälligt anställda eller hyra 
in konsulter via bemanningsföretag för att öka graden av arbetskraftens flexibilitet på 
företagsnivå. (Dhyne,Emmanuel Mahy & Benoît 2012) Eftersom marknaden ändras i snabb 
takt så är det effektivt för företag att kunna anpassa behovet efter marknadens svängningar. 
När ett företag har mycket att göra eller när de vill ha någon som har kompetenser som inte 
finns inom företaget så är det bra att kunna hyra in personal för en viss period. Detta kan ha 
negativa konsekvenser för den inhyrda personalen eftersom den blir utsatta för ganska mycket 
stress på grund av att de kommer in och jobbar när företag har mycket att göra och behöver 
extra personal. Inhyrd personal är oftast bara anställd under en begränsad tid och vet då inte 
hur länge de får vara kvar på företaget och även detta skapar en osäkerhet. Sennett beskriver 
detta väl i sin bok om att vara anställd i dag på den flexibla arbetsmarknaden ”Arbetstagare 

förväntas uppträda smidigt, vara öppna för förändringar med kort varsel, ständigt ta risker, 

bli alltmer oberoende av regler och förordningar.”(sid.17) Detta skapar inte endast negativa 
konsekvenser för de anställda utan skapar även en osäkerhet för företaget eftersom den 
anställde kan lätt säga upp sig om det inte passar. Om företaget inte satsar på personalen så 
kan det leda till att de mister viktig kompetens. (Martínez-Sánchez; Angel, Vela-Jiménez; 
María José, Pérez-Pérez & Manuela, Pilar de-Luis-Carnicer 2008)  
 
Det nya samhället som har vuxit fram kallas kunskapssamhället det innebär att samhället har 
förändrats från massproduktion mot en mer anpassad marknad som är baserad på kvalitet, pris 
och snabba leveranser. I och med detta är det viktigt att individen vidareutvecklar sina 
individuella kunskaper och kompetenser (SOU 2000) detta gör att mycket ansvar läggs på den 
enskilda individen att hänga med i förändringarna som sker. Eftersom arbetsmarknaden 
förändras i snabb takt är det viktigt att individen är motiverad att lära nytt och öppen för att ta 
in nya kunskaper. (Dahlstedt, Hertzberg & Ålund 2007) För att det ska skapas en lärande 
miljö inom företaget är det viktigt att företaget skapar en lärande och uppmuntrande miljö där 
de anställda får ta del av varandras kunskaper. Det är både det informella och formella 
lärandet som är viktigt. (Li, Brake, Champion, Fuller, Gabel & Hatcher Busch 2009)  
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3.1.1 Bemanningsbranschen  

 

Fram till år 1993 var det enbart arbetsförmedlingen som hade laglig rätt att förmedla personal 
på den svenska arbetsmarknaden. Detta år togs förbudet bort vilket innebar att det blev tillåtet 
med privat arbetsförmedling samt personaluthyrning. I och med detta började 
bemanningsbranschen att expandera. Etableringen skedde först i storstäder och i större företag 
men spreds senare även till andra regioner. ( Håkansson & Isidorsson 2004 )  
 
År 2011 var ca 120 000 personer anställda i ett bemanningsföretag och ca 10 000 företag, 
organisationer och myndigheter valde att anlita ett bemanningsföretag. 
(www.bemanningsforetagen.se 2012) På den svenska marknaden är det fyra stora aktörer som 
tillsammans upptar ca 80 procent av marknaden. Dessa är Adecco, Manpower, Proffice och 
Poolia. Dessa företag etablerade sig på den svenska marknaden dels genom att internationella 
företag etablerade sig på den svenska marknaden samt genom sammanslagningar genom ett 
antal svenska företag. ( Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter 2007)  
Bemanningsföretag kan ha verksamhet inom tre områden; Personaluthyrning och 
personalentreprenad, Omställning såsom jobbförmedling, coachning, utbildning samt 
Rekrytering. ( www.bemaningsforetagen.se, 2012) Vi kommer i denna uppsats enbart 
fokusera på personaluthyrning.  
 
3.1.2. Personaluthyrning  

 

Bemanningsföretagen är en bransch och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet 
inom uthyrning, omställning och rekrytering. Organisationen för fram följande argument som 
fördelar att vara anställd inom bemanningsbranschen; Du kan som anställd prova på olika 
yrkesroller, du kan bredda dina arbetserfarenheter, möta nya utmaningar och få stora 
utvecklingsmöjligheter samt få ett konkurrenskraftigt CV. (www.bemanningsforetagen.se, 
2012)  
 
Enligt ovanstående organisation är de vanligaste skälen för företag att hyra in personal att 
kundföretaget kan anpassa personalstyrkan efter företagets behov. Vidare kan kundföretaget 
genom inhyrning få tillgång till den kompetens som företaget efterfrågar. Vidare menar de att 
detta är möjligt genom att det idag finns tillgång till en större andel konsulter att hyra ut än 
tidigare samt att uthyrda konsulter idag består till 70 % av tjänstemän och akademiker samt 30 
procent inom områden som industri, lager och bygg. (www.bemanningsforetagen.se, 2012)  
 
Den vanligaste orsaken till att hyra in personal är enligt att ersätta frånvarande personal. Det 
kan gälla både kort och långvarig frånvaro. Den näst vanligaste orsaken är ett förutsägbart 
behov av extra personal. Detta kan innebära ökad efterfrågan vissa säsonger, planerad 
kapacitetsökning. Den tredje vanligaste orsaken är oförutsägbart behov av extra personal 
såsom oplanerad arbetsanhopning. (Olofsdotter 2004)  
 
Den anställde kan antingen ha en tillsvidareanställning i bemanningsföretaget eller bli anställd 
för en viss tid. Det finns också olika typer av anställningsavtal där de anställda antingen kan 
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vara anställd för att enbart arbeta hos en kund eller så kan de vara anställda som ambulerande, 
vilket innebär att konsulten arbetar hos flera olika kunder. (Olofsdotter 2004)  
 
Det är lättare för yngre personer att komma in på arbetsmarknaden via ett bemanningsföretag 
och det märks eftersom att hälften av de som är anställda är under 34 år. Även utlandsfödda 
har lättare att komma in på arbetsmarknaden via bemanningsföretag. (Ohlsson 2012) 
 
De inhyrda konsulterna har ofta en annan situation än de fast anställda på företaget. Till 
exempel genom att de alltid har två chefer, en på bemanningsföretaget och en på 
kundföretaget. Det kan därför vara intressant att fundera över vilken organisatorisk 
tillhörighet konsulterna har då de är anställda och får lön från bemanningsföretaget men i det 
dagliga arbetet mest har kontakt med kundföretaget. Detta kräver att konsulten har en förmåga 
att kunna anpassa sig, vara utåtriktad och effektiv hos kundföretaget samtidigt som de skall 
vara anonyma och representativa för bemanningsföretaget. Dessutom kan relationerna på en 
arbetsplats påverkas av att arbetsgivaren väljer att hyra in personal. Konsulterna kan uteslutas 
från sociala relationer och ses som andra klassens anställda. Ibland kan skillnaderna i lön och 
anställningsvillkor leda till konflikter och sämre relationer. (Olofsdotter 2004)   
 

3.1.3 Ett Bemanningsföretag  

 

Här nedan presenterar vi det bemanningsföretag där de intervjuade är anställda. Vi har valt att 
inte använda företagets namn av hänsyn till de intervjuade. Informationen om företaget är 
hämtat från företagets hemsida.  
 
Vi har valt att intervjua personer som alla är eller har varit anställda i samma 
bemanningsföretag. Detta bemanningsföretag startade på slutet av 90-talet och erbjuder 
tjänster inom personaluthyrning och rekrytering. Personal hyrs ut inom en rad olika 
yrkesområden såsom IT och teknik, försäljning, kundservice, ekonomi lager som industri. 
Varje månad har företaget ca 6000 konsulter uthyrda till kundföretag.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I avsnittet nedan beskriver vi den teori och tidigare forskning som vi har valt och den syftar till att 

öka läsarens förståelse inom problemområdet. Vi vill med detta avsnitt skapa en förståelse av vad 

kompetens och kompetensutveckling innebär, vad det har för effekter på de anställda, olika typer 

av strategier och typer av kompetensutveckling som både kan vara informell och formell. 

 

4.1 Definition av kompetens och kompetensutveckling  
 
Människor vill känna att de gör nytta och kan vara med och påverka den omgivning som de 
lever och verkar inom och därför är det viktigt med kompetensutveckling så att de anställda 
känner att de kan vara med och påverka och utvecklas. Vi kommer att börja med att definiera 
kompetens och kompetensutveckling. Det visade sig att det fanns många definitioner av dessa 
begrepp. 
 
I Bonniers svenska ordbok förklaras ordet kompetens ” det är att uppfylla kraven för el. 

kunna utföra viss verksamhet; behörighet.” (sjögren, Györki & Malmström 2011; 348) I 
nationalencyklopedin definieras kompetens och kompetensutveckling på följande sätta: 
”kompetens, formell kompetens, utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller 

befattning.”(http://www.ne.se/lang/kompetens/22809, 2012-11-19) ”Kompetensutveckling, 

utveckling och höjning av kompetensen särskilt hos anställda i ett företag el. i offentlig 

sektor.”(http://www.ne.se/sve/kompetensutveckling, 2012-11-19)  
 
Lindelöw (2008) menar att ”Kompetens utgörs av de färdigheter och förhållningssätt vi 

använder oss av för att åstadkomma en yrkesmässig prestation.” (sid. 51)  
Vidare skriver Lindelöf (2005):  
 

Individerna måste ges tillfälle och utrymme att utveckla, annars går utvecklingen av 
företaget i stå och därmed även tillväxten. Utan en kontinuerlig kompetensutveckling 
och återkoppling på det utförda arbetet är risken överhängande att nyckelpersoner 
lämnar företaget med värdefull kompetens eller resignerar och utför det befintliga 
arbetet med allt mindre energi och därmed med sämre resultat.(sid. 99)  

 
Kompetensutveckling används främst när man talar om utveckling av personalen. (Granberg 

2010) Kompetensutveckling kan vara åtgärder som företag tar till för att förändra personalens 
synsätt och utveckla nya sätt för personalen att arbeta. Enligt Granberg(2010) är kompetens 
uppbyggt av tre olika delar kunskap, vilja och tillfället. (se figur 1 nedan) 
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(Figur 1) 
”Kunskap fyller en funktion, löser ett problem eller underlättar en verksamhet.”(Granberg 

2010; 405)  

 
Kunskap är det som kommer först, följt av vilja och sist tillfället. Alla tre delar behövs för att 
uppnå kompetensutveckling. Utan kunskaperna, viljan eller tillfället så kommer kompetens 
inte att utvecklas. Det är ett samspel.(Granberg 2010). Om en anställd har en arbetsuppgift 
som ska utföras räcker det inte med att medarbetaren har kunskapen om inte viljan finns att 
utföra uppgiften. Vidare räcker det inte att medarbetaren både har kunskapen och viljan om 
inte tillfälle ges. Till exempel om det är stressigt och den anställde känner att denne inte har 
tid så är det svårt att uppnå kompetens och kompetensutveckling. Det är därför viktigt att 
organisationer låter sin anställda jobba självständigt, både själva och tillsammans med andra 
och lita på att de anställda har kontroll över sina arbetsuppgifter. Samtidigt behöver den 
anställde känna att det finns stöd om det behövs. Detta är viktiga faktorer för att få in lärandet 
i det dagliga arbetet. (Industial and commercial Training, Talent management and building 

high performance organizations Colin Coulson-Thomas pp. 429 – 436)  
 
För att illustrera detta har vi även använt oss av Krav/kontroll modellen (se figur 2) som visar 
tydligt hur kraven på en arbetsplats kan påverka de anställda. Det bästa är att ha hög kontroll 
och höga krav om man som anställd vill ha ett aktivt jobb eller låga krav och hög kotroll om 
den anställde vill ha ett avspänt jobb. Det bästa är att vara någonstans i de övre boxarna om 
man utgår från denna modell. 

(figur2) 
” Krav/kontrollmodellen (SOU 2002:5). Kontroll och inflytande över arbetet ger 

förutsättningar att hantera kraven. Med modellen kan man analysera hur 
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pressat arbetet är med avseende på kombinationen av krav respektive graden av 

kontroll” (Granberg 2009;128) 
 
I vidare avsnitt kommer vi att skriva om vad för effekter kompetensutveckling har på de 
anställda och hur företag kan tänka när det gäller kompetensutveckling. 
 
4.1.1 Effekter av kompetensutveckling 

 

Det finns olika effekter som kompetensutveckling har för de anställda vi har här valt att skriva 
om de motivationella och arbetsrelaterade. De motivationella handlar om att de anställda får 
en mer fördjupad bild inom de befintliga arbetsområdena, de får bättre självförtroende, de blir 
säkrare på hur de ska utföra sina befintliga arbetsuppgifter, de blir mer allmänbildade och 
vågar uttrycka sina åsikter. Arbetsrelaterade effekter handlar om att personalen blir mer 
effektiva i sitt arbete till exempel att det går fortare att utföra arbetsuppgifterna. (Rönnqvist & 
Thunborg 2010) Även Nilsson (2010) skriver om olika effekter som kompetensutveckling har 
på de anställda vilka är stationära utbildningseffekter där ” deltagarnas yrkeskunskaper ökar 

inom ramen för nuvarande arbetsuppgifter” (sid. 206) och de dynamiska arbetseffekterna 
som innebär att ”yrkeskunnandet ökat, så att man klarar av svårare eller mer kvalificerade 

arbetsuppgifter. ” (sid. 206) Detta är även något som Kock (2010) tar upp, där han beskriver 
olika typer av lärande. Dels ”ett reproduktivt lärande”(sid. 84) som innebär att individen 
förvärvar mer kunskap inom ett område som denne redan kan och ” det utvecklingsinriktande 

lärandet”(kock 2010;84) som innebär att individen lär sig nya sätt att handskas med uppgifter 
och problem inom ett nytt område (Kock 2010). Det är viktigt att företaget ser till dessa 
effekter. Det behövs både för att de anställda ska känna sig motiverade till att vilja lära sig 
mer och för att de ska trivas på arbetsplatsen (Kock 2010). 
Företag kan ha olika sätt att arbeta med kompetensutveckling på som vi tycker är intressanta 
att ta med för att få en förståelse för hur företag tänker kring kompetensutveckling. Vilka 
effekter som skapas är beroende av de olika synsätten som kan vara ekonomiskt rationella 

vilket innebär att företag eftersträvar att öka de anställdas effektivitet i de redan befintliga 
arbetsuppgifterna. Företaget satsar på kompetensutveckling för att behålla de anställdas 
kunskaper och färdigheter. Det institutionella perspektivet innebär att utbildning ökar de 
anställdas motivation. Det är inte de faktiska kunskaperna och färdigheterna som är det 
viktiga utan det symboliska värdet. De anställda blir motiverade, det kan även leda till 
förändring av de anställdas attityder och värderingar. En viktig aspekt är hur möjligheterna till 
lärande ser ut för de anställda i ett företag är hur arbetsuppgifterna är utformade och vad för 
möjligheter de anställda har till utveckling. Många företag idag är flexibla och låter de 
anställda ta eget ansvar inom vissa ramar och på så sätt utvecklas och lära. Om företaget har 
en uppmuntrande och en tillåtande miljö när det gäller kompetensutveckling i det dagliga 
arbetet så skapar det mervärde och gör att de anställda vill och tar egna initiativ till lärande. 
Belöning i någon form är också viktigt när det gäller genomförande av utbildning för att de 
anställda ska känna att det är meningsfullt. Det kan vara både inre och yttre belöning. Inre 
belöning är till exempel mer ansvar eller ändrade arbetsuppgifter och ytter belöning kan vara i 
form av högre lön, tjänstebil med mera. .(Nilsson 2010)  
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Vidare kan kompetensutveckling även leda till minskade utbildningsklyftor och att de 
anställda kan få en ökad hälsa. Många företag satsar på kompetensutveckling för att de 
anställda ska socialiseras in i företaget och att de anställda vet vad företaget har för riktlinjer 
och regler. (Rönnqvist & Thunborg 2010) Men kompetensutveckling kan även ha motsatt 
effekt på de anställda eftersom de som medverkar i utbildningarna är ofta de som redan har en 
hög position i företaget och detta kan medföra att klyftorna inom företaget ökar ännu mer. 
Ofta har de med hög position i ett företag också mer att säga till om och har mer inflyttande 
vad det gäller val av utbildning. (Rönnqvist & Thunborg 2010) Hur mycket ett företag satsar 
på utbildning och kompetensutveckling och låter alla i företaget ta del av den är olika i olika 
företag. Det mesta pekar på att kompetensutveckling har positiva effekter på de anställda 
genom att de ökar motivationen hos de anställda att vilja utvecklas och lära sig ännu mer i sitt 
arbete. .(Nilsson 2010) 
 
Arbetslivet förändras i snabb takt genom att till exempel tekniken utvecklas och nya regler på 
arbetsmarknaden som företagen behöver ta hänsyn till och det ställer andra krav på de 
anställda. De anställda behöver vara mer flexibla och få en ökad kunskap inom flera områden. 
Kompetensutveckling behöver ske i det dagliga arbetet.(Ellström 2010) Vidare skriver 
Ellström ”Möjligheterna till lärande i arbetet påverkar såväl individens personliga 

utveckling, som benägenheten att engagera sig politiskt och delta i olika typer av ideellt 

arbete eller i vuxenutbildning.” (sid. 143)  
 
I många kundstyrda företag är det många gånger underbemannat och det leder inte bara till 
stress och minskad arbetsmotivation utan det försvåra även de anställdes möjligheter till 
lärande. För att skapa förutsättning för lärande är det viktigt att de anställda ska känna sig 
delaktiga i utformningen av arbetsuppgifterna och får vara med att utveckla företagets mål, 
planering och verksamhetsutveckling.(Ellström 2010)  
 
4.1.2 Formella och informella utbildningar  

 

Formella utbildningar som är planerade kurser som både kan vara på jobbet men också när de 
anställda får gå en kurs utanför arbetet, dessa utbildningar kan handla om att försöka ändra 
personalens tolkningar, att de ska få ökade eller nya kunskaper och förstålelser för nya eller 
redan befintliga arbetsuppgifter. Det kan leda till att de anställda lär sig nya sätt att utföra sina 
arbetsuppgifter på vilket i sin tur kan öka självförtroendet hos de anställda. (Larsson 2010) 
 
Det är viktigt att inte bara titta på de formella utbildningsinsatserna utan även de informella, 
vilket avser en arbetsplats där den anställde utvecklas och ökar sin kompetens i det dagliga 
arbetet. (Granberg 2009;188) Även Åke Dalin skriver om hur att kompetensutveckling är 
viktigt att få in i det dagliga arbetet. Det handlar inte bara om kurser som erbjuds utanför 
arbetet utan att de anställda känner att de kan utvecklas i det dagliga arbetet. Många gånger är 
kurserna som erbjuds svagt kopplade till de anställdas arbeten. (Dalin 1988) Dalin (1988) har 
sammanställt en lista med åtta punkter som företag kan använda sig för att få in 
kompetensutveckling i det dagliga arbetet:  
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1. Det måste finnas ett klart mål för arbetet. Förväntningarna på vilka uppgifter som 
ingår i jobbet och hur dessa skall utföras måste vara klargjorda för arbetstagaren och 
hans överordnade. Arbetstagaren måste uppleva arbetet som tryggt, och mål och 
förväntningar som meningsfulla.  
2. Arbetsuppgifterna i ett jobb får inte upprepas fullständigt hela tiden. Det måste finnas 
ett regelbundet inslag av nya utmaningar och oförtutsedda situationer som skall 
bemästras, samtidigt som arbetstagaren känner sig behärska vissa uppgifter 
självständigt.  

3. Samvaron skall kännetecknas av öppen dialog. En sådan dialog är bara möjlig mellan 
människor som känner ömsesidigt förtroende för varandra. Ju mer förhållandet präglas 
av misstro och brist på direktkontakt, desto mer reduceras inlärningsmöjligheterna.  

4. Det måste finnas tillgång till yrkesmässigt och mänskligt stöd när arbetstagare kört 
fast vid lösningen av en uppgift eller ett mellanmänskligt problem på jobbet. Jag tänker 
här på handledning/rådgivning, informella kontakter, relevanta data, läromedel och så 
vidare.  

5. Erfaret folk måste ha tid när mindre erfarna kollegor behöver vägledning och stöd. 
Den som har behov av handledning måste ha tid att ta emot. En stressituation är klart 
olämplig som inramning för handlednig.  

6. Det måste vara möjligt att värdera arbetsresultatet i förhållande till mål och 
förväntningar. Både arbetstagaren och den överordnade måste ha denna möjlighet.  

7. Arbetsresultaten måste följas upp av den överordnande genom regelbunden kontakt. 
Syftet med kontakten bör vara att komma fram till gemensamma värderingar, kanske 
revidering av mål och förväntningar, justeringar av jobbinnehåll och arbetsmetoder, 
bättre handledning och stöd.  

8. Belöningssystemet i företaget måste stimulera intresset för inlärning i jobbet. Detta 
gäller både de formella belöningssystemen (lön, bonus, avancemang) och de mer 
informella (personlig tillfredsställelse, yrkesmässigt anseende, nya och stimulerande 
kontakter, deltagande på lustbetonade möten och konferenser, studieresor och 
liknande.) Alternativa karriärvägar, som kan tillmötesgå olika önskemål om 
vidareutveckling, kan stimulera de anställda till att utnyttja 
inlärningsmöjligheterna.(sid. 119)  

 
Även Kock(2010) tar upp viktiga faktorer för en god lärmiljö till exempel,  
 

1. Att arbetsuppgifterna främjar lärande genom:  
 
• Att det finns variation i arbetet vad det gäller vad man gör, hur, med vem, var och när;  
• Att man får feedback (återkoppling) på utfört arbete;  
• Att det finns autonomi (frihetsgrader) i tolkning och utförande av arbetet;  
• Att arbetsuppgifterna delegeras;  
• Att det finns möjligheter att utveckla ett helhetsperspektiv;  
• Att det finns möjligheter att lära av fel och misstag  
•  
2. Att det finns stöd för lärande i det dagliga arbetet genom t.ex.:  
 
• Erfarenhetsträffar  
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• Handledning, inklusive kollegial handledning;  
• ”miniprojekt” med fokus på ständiga förbättringar;  
• Efterfrågestyrda utbildningsinsatser  

 
3. Att verksamhetens kultur utmärks av:  
 
• Öppenhet och tillit snarare än rädsla eller ängslan;  
• En betoning av initiativ och risktagande;  
• En tolerans för olikheter, osäkerhet och fel;  
• Uppmuntran av alternativtänkande och (om-) prövning av etablerade tanke – och 

arbetssätt.  
 

4. Att verksamheten organiseras både för produktion och för lärande (utveckling), vilket bl.a. 
kräver att tillräcklig tid och andra resurser avsätts för lärande – och utvecklingsaktiviteter.  

 
5. Att ledningen på samtliga nivåer i verksamheten förstår betydelsen av och har kompetens 
att arrangera och stödja lärande – och utvecklingsprocesser. (sid. 46)  

 
Dessa punkter är viktiga att ha i åtanke för att skapa en lärande organisation och skapa en 
trivsam miljö där de anställda känner att de kan utvecklas, både i redan befintliga 
arbetsuppgifter men även lära sig nya arbetsuppgifter och sätt att arbeta.  
 

4.2 Sammanfattning av teori 

 
De teorier som vi har valt att skriva om anser vi gör en bra grund för att kunna ta reda på 
studiens syfte och besvara frågeställningarna, som är att undersöka erfarenheter av 
kompetensutveckling i ett bemanningsföretag utifrån konsulters perspektiv. Teorierna som vi 
har valt hjälper oss att kunna få fram det som är viktigt när det gäller kompetens och 
kompetensutveckling och hur företag kan använda sig av det. Kompetensutveckling har flera 
definitioner och vi upplever att det är ett begrepp som ständigt utvecklas. Vi får en 
uppfattning av när vi har gått igenom och läst om de olika teorierna att det är viktigt för alla 
företag att arbeta med kompetensutveckling för sina anställda, inte bara för att de ska lära sig 
nya sätt att arbeta på utan även för att de ska socialiseras in i företag och får ökad trivsel och 
bli motiverad i sitt arbete. Att får stöd och utveckling i det dagliga arbetet är något som många 
forskare skriver om för att de anställda ska känna sig motiverade att lära sig mer och det är 
även något även vi håller med om. Genom att vi kopplar ihop det vi har från teorin till det vi 
har fått fram i vårt resultat kan vi tolka hur informanterna ser på kompetensutveckling och hur 
de upplever kompetensutvecklingen både från kundföretaget och bemanningsföretaget.  
 
Miljön på företaget påverkar hur de anställda tar till sig ny information och hur benägen de är på 
att lära sig nytt. Stöd och utmaningar är viktigt. Kompetensutveckling handlar inte bara om de 
formella utbildningsinsatserna utan även de informella som är till exempel låta alla vara med på 
möten, testa nya arbetsuppgifter med mera. Svaren som vi har fått från informanterna redovisar vi 
i avsnittet resultat där vi har sammanställt våra intervjuer. 
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5. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultatet från intervjuerna. Vi har delat upp 

intervjuerna i olika teman utifrån intervjufrågorna.  

 

5.1 Kompetensutveckling och kompetens 

 
På frågan vad kompetens och kompetensutveckling innebar för informanterna svarade 
majoriteten av informanterna på ett likartat sätt. Samtliga beskrev kompetens på samma sätt 
och det var att kompetens innebär att man har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. En av informanterna sa: ”Kompetens är kunskapen man har” och en annan 
beskrev det på följande sätt: 
 

Kompetens är kunskap och genom att utveckla dessa så blir man bättre. Ju mer 
kunskaper man har desto mer kompetent blir man. För att få kompetens så måste man 
utvecklas 

 
När det gäller kompetensutveckling svarade informanterna lite varierande men alla svarade att 
det var de formella utbildningsinsatser som till exempel planerade kurser med mera som de 
anser är kompetensutveckling och andra svarade även att det är något som man arbetar med 
varje dag. Det kan till exempel vara att utbyta erfarenheter med kollegorna, utvecklingssamtal 
med mera. En av informanterna beskrev kompetensutveckling på följande sätt: ”Chefen eller 

gruppledaren ser till att jag mår bra på arbetsplatsen och planerade utbildningar, det är 

både spontant och planerat.”  
 
När informanterna svarade på den här frågan så kom svaret spontant och det var ingen som 
tvekade om vad de ansåg kompetens och kompetensutveckling betydde för dem.  
 
När det gäller den kompetensutveckling som informanterna har fått från bemanningsföretaget 
så är den nästan obefintlig för samtliga. Det var en av informanterna som hade 
utvecklingssamtal med sin konsultchef en gång per halvår och ibland var konsultchefen på 
informantens arbetsplats och bjöd på fika men annars fick de inte så mycket mer. På 
kundföretaget uppger samtliga informanter att de fått introduktion från 1-2 veckor i samband 
med att de började arbeta på kundföretaget och majoriteten har även fått löpande utbildningar 
när det till exempel har lanserats en ny produkt och några har även fått vara med att utveckla 
kampanjer och vara mentorer till nyanställda vilket de ser som positivt och lärorikt. En del har 
fått coachning från sina chefer på kundföretaget och har haft workshops med sina kollegor. En 
av informanterna beskrev det på följande sätt: 
 

Jag hade önskat att bemanningsföretaget engagerade sig mer, de skulle kunna ta lite 
mer ansvar och ha flera utbildningar. Inte bara teoretiska utan också lite praktiska där 
man får testa andra saker. och en annan sa Jag fick ingen kompetensutveckling av 
bemanningsföretaget, det enda jag fick var från kundföretaget och det var 
introduktionen. Det var mer ”hej här har du ett jobb”. Introduktionen var väldigt strikt 
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och regelstyrd eftersom jag jobbar i en bransch där det är viktigt att hålla sig till alla 
regler. Det kändes inte som att varken kundföretaget eller bemanningsföretaget var så 
öppna till kompetensutveckling, det var mera känslan av att ”inte tänka, bara göra” jag 
hade önskat att de var mer öppna. 
 

Majoriteten av informanterna tyckte att de hade fått för lite kompetensutveckling och önskade 
mer både från bemanningsföretaget och kundföretaget. Eftersom en del av informanterna 
upplever sitt arbete som strikt och regelstyrt så känner de det som om företaget inte satsar så 
mycket på kompetensutveckling utan det viktiga är att de gör sitt arbete och håller sig till 
reglerna Den kompetensutveckling de fått i form av utbildningar, utvecklingssamtal och 
coachning upplever de som positivt.  
 

5.2 Effekter av kompetensutveckling 

 
Effekterna som kompetensutveckling ger sa de flesta att det ökar motivationen och att det gör 
att de vill ge det lilla extra och de blir mer handlingskraftig och de ser sig sedda och på så sätt 
känner de sig värdefulla. Några återkommande ord var att kompetensutveckling ökade 
motivationen, att de kände sig sedda och behövda och på så sätt inspirerade att göra det lilla 
extra.  
 

Det positiva med kompetensutveckling är att man uppdateras om vad som händer i 
företaget och på så sätt känner man sig delaktig. Det är positivt att få känna sig viktig 
och att man är värdefull. När man får kompetensutveckling blir man mer 
handlingskraftig. Kompetensutveckling ska ge mig de verktyg som jag kan använda i 
mitt dagliga arbete. Det breddar det jag redan kan och det gör att jag får fler 
möjligheter.  

 

En annan av informanterna uttryckte det på följande sätt: 
”Nyttan med kompetensutveckling är att jag blir bekväm med det jag håller på med och följer 

företagets tankar och åsikter.”  

Samtliga informanter uttryckte sig positiva angående effekterna av kompetensutveckling och 
anser att det är en viktig del i arbetslivet som inte bara gynnar dem själva utan också företaget 
eftersom de få mer motivation att göra ett bra arbete. Om arbetet är för enformigt så blir de 
anställda uttråkade och på så sätt blir arbetet lidande. En av informanterna uttryckte även att 
om arbetsuppgifterna inte är utvecklande och att denne inte känner att denne får ut något av 
det försöker denne hitta ett nytt jobb som förhoppningsvis är mer utvecklande och ger nya 
utmaningar.  
 
Även om informanterna inte har fått så mycket kompetensutveckling så har den största nyttan 
med arbetet varit att de lärt sig om den bransch de jobbar inom. Att kunna handskas och 
bemöta olika typer av människor på ett professionellt sätt, fått mer tålamod, stresstålig, 
tidseffektiv och att ha blivit säkrare på sina arbetsuppgifter. Informanterna uttryckte sig 
positiva inför den kompetensutveckling de hade fått och hade nyttan av den eftersom det 
gjorde att de kunde utföra sina dagliga arbetsuppgifter utan problem. Överlag handlade det 
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mer om att de kände sig missnöjda med utvecklingen på arbetsplatsen. Att arbetsuppgifterna 
blir för rutinmässiga och utvecklingen avstannar och de känner att de inte får något nytt som 
ökar deras vilja att göra mer och utvecklas.  
 
Uppmuntran av kompetensutveckling i det dagliga arbetet har varit sådär. Några av 
informanterna har fått lära upp nya eller mindre vana medarbetare. De har fått vara med att 
utveckla kampanjer och en av informanterna har fått vara med och utveckla en ny produkt. 
Några sa att de blev uppmuntrade att ta eget ansvar medan en annan av informanterna var 
missnöjd och sa att hon inte fick ta så mycket ansvar som hon önskade.  
 

När jag pushade på mer själv så fick jag till slut ta mer ansvar och chansen till att 
utvecklas och då kändes det som om de såg potentialen, jag fick även vara med och 
utveckla en nu produkt. Men jag fick inte ta så mycket eget ansvar som jag hade önskat, 
det kändes som om företaget hade stängda ögon och var nöjda om man gjorde det som 
man blev tillsagd att göra.  
 

och en annan sa  

 

Kompetensutveckling uppmuntras inte så mycket. Det känns som att de har anställt mig 
för att de har ett behov för företagets skull. De skulle kunna intressera sig mer för vem 
jag är och vad jag har för planer framöver och vad det är jag vill 

 
Samtliga av informanterna var missnöjda med kompetensutvecklingen och tycker inte att det 
uppmuntras i sådan stor utsträckning som de hade hoppats. Några av informanterna fick inte 
delta i några aktiviteter på arbetsplatsen som möten eller liknade utan blev istället hänvisade 
till intranätet. Informanterna kände inte att företaget såg deras kompetens och när de hade nya 
idéer så ville inte företaget uppmärksamma det. Utan de hade en känsla mer att de viktiga är 
att de anställda utför sina arbetsuppgifter och sen är det bra med det.  
 
Hur företaget tar till vara på de anställdas kompetens svarade informanterna lite olika men 
majoriteten av informanterna tycket inte att företaget tog tillvara på deras kompetens så bra.  
”Det hade varit bra om de öppnade upp ögonen för vad företagets anställda har för 

kompetens” och en annan sa ”Jag önskar att de skulle ta tillvara mer på min kompetens, jag 

är en kreativ person som gillar kreativa lösningar men det känns som att det tänker ganska 

smalt.” 
Jag kände att de tog till vara på min kompetens på kundföretaget genom att jag hade 
möjlighet att påverka mina arbetsuppgifter och fick frihet under ansvar. Jag fick jobba 
självständigt och mycket ansvar las på oss som jobbade men det var bra eftersom det 
kändes som de litade på oss. Det var lite svårt ibland att följa med när det var 
förändringar inom företaget eftersom det var upp till mig själv att läsa på intranätet.  

 
Överlag så var det inte många av informanterna som tyckte att företaget tog tillvara på deras 
kompetens och tyckte att det de kunde göra det på ett bättre sätt. Genom att till exempel bjuda 
in till kurser på bemanningsföretaget och visa mer intresse för sina konsulter. Många av de 
konsulter som arbetar på ett företag har en utbildning eller är på väg att utbilda sig och några 
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av informanterna tyckte att företaget kunde ta tillvara på det genom att till exempel fråga mer 
om deras framtidsplaner och inom vilket område de studerar inom med mera. Det finns 
mycket kompetens på en arbetsplats som företaget skulle kunna utnyttja mer. Det är inte bara 
företaget som skulle kunna vinna på det utan även de anställda genom att de känner att de får 
använda sin kompetens och på så sätt känna att de gör ett bättre jobb och får ut mer av det.  
 
Majoriteten av informanterna ansåg att bemanningsföretaget skulle kunna uppmuntra 
kompetensutveckling mer. ”De skulle kunna se mig som individ och intressera sig mer för 

vem jag är, vad jag har för planer framöver och vad det är jag vill.”  
 
Flera efterlyser mer kontakt från bemanningsföretaget till exempel mer feedback, dialog och 
uppföljning. En person säger att det inte kändes som att det fanns tid till sådant. Andra förslag 
är mer utbildning från bemanningsföretaget och att man skulle kunna få möjlighet att pröva på 
andra arbetsuppgifter. En person ansåg dock att det inte behövdes göra något annorlunda utan 
att det fungerade bra. Många av informanterna poängterade att det var tiden som var 
problemet och att det gjorde att kompetensutveckling inte prioriterades, speciellt när det 
gällde deras konsulter. Oftast jobbar konsulterna när företaget har mycket att göra och då är 
det viktiga att de täcker behovet som de är anställda för.  
 
Flera av informanterna ansåg att det viktigaste de fått med sig är kunskap inom kundhantering 
och hur man ska hantera människor. Andra ansåg att de fått viktig kunskap inom den bransch 
kundföretaget arbetade inom samt kunskap om kundföretaget. Annat som nämndes var att de 
har utvecklat högre stresstålighet, förmåga att kunna ta in mycket ny information på samma 
gång och kunna göra flera saker samtidigt. En person säger att denne blivit mer självständig 
genom att  
 

Jag har lärt mig att ska man gå den vägen man vill och komma dit man vill så måste allt 
komma från en själv och man ska inte lägga sitt öde i någon annans händer. Man måste 
ta tag i det själv 

 

5.3 Nyttan av kompetensutveckling 

 
Nyttan som informanterna kände av den kompetensutveckling som de hade fått handlade mer 
om att de hade lärt sig sina arbetsuppgifterna genom introduktionen. Vidare hade de inte fått 
så mycket kompetensutveckling under tiden som de hade arbetat på företaget. Det 
återkommande från majoriteten av informanterna är att det handlar om att ta eget ansvar för 
att utvecklas. Intranätet är en viktig sida för de som arbetar som konsulter. Där läggs det upp 
ny information som är viktig att ta del av.  
 
Anledningen till att många av informanterna hade sökt jobb via ett bemanningsföretag var att 
de ansåg att det var ett bra sätt att få in foten och få erfarenhet i en bransch som de i framtiden 
vill jobba inom. För andra handlade det mer om att de behövde ett jobb och hos 
bemanningsföretaget fanns det många jobb att söka. En person sa till exempel att ”Jag la upp 
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mitt CV på deras hemsida och sen kontaktade de mig för en intervju. Det var lätt och det var 

där det fanns jobb.” 
  
Eftersom de flesta av dem vi intervjuade är studenter så tycker de att det passar för dem att 
vara anställda av ett bemanningsföretag eftersom att de kan bestämma när de vill jobba själva. 
Det är bra med friheten att kunna styra över tiderna själva eftersom ibland har de mycket att 
göra i skolan och ibland mindre. Det som några av informanterna tog upp som en baksida av 
att vara anställd var att de inte alltid är garanterad jobb. Men eftersom det var en relativt lätt 
väg att komma in i ett företag och få bra erfarenhet inom en bransch som de kanske inte hade 
fått annars så upplever många att det är värt det och förhoppningsvis kan de söka sig vidare 
efter ett tag.  
 
Majoriteten av informanterna tyckte att den största fördelen med att arbeta på ett 
bemanningsföretag är att man ”får in en fot” på ett företag och kan komma in i en bransch 
utan de erfarenheter som man normalt behöver för att få anställning där. En person upplevde 
att en stor fördel var att denne fick stor hjälp av en konsultchef för att hitta ett jobb som 
passade denne. Andra fördelar som nämndes var att man ofta har kort uppsägningstid vilket 
vissa tyckte var positivt då de ville ha möjlighet att gå vidare till ett annat jobb på kort varsel. 
En person nämner också att denne tror att man har bra möjligheter att gå vidare och få andra 
uppdrag inom samma bemanningsföretag. 
 
När det gäller nackdelarna med att vara anställd av ett bemanningsföretag nämner alla 
informanter att de upplever att ”man som konsult ofta hamnar lite utanför”  
 
Flera personer menade att det på kundföretaget var en tydlig gräns mellan de anställda på 
kundföretaget och de inhyrda konsulterna och flera sa att de kände sig utanför på 
arbetsplatsen.  
 

Detta tog sig uttryck dels genom att man inte fick vara med på möten och utbildningar. 
Istället fick man själv läsa information till exempel på intranät. Det handlar därför 
mycket om att man själv får ta reda på saker 

 

Flera informanter nämner också att de tycker det är tråkigt att man ofta inte får delta i sociala 
aktiviteter såsom personalfest eftersom de inhyrda konsulterna då ska täcka upp för de 
anställda hos kundföretaget. Några personer säger också att det ibland är svårt att veta vem 
man ska ha kontakt med,  
 

Man vet inte riktigt vem man ska prata med. Ibland är det kundföretaget och ibland 
konsultchefen. Jag upplever det som att jag står mitt emellan och tillhör varken 
kundföretaget eller bemanningsföretaget.  

 
En person anser dock att denne inte anser att det var någon skillnad mellan de inhyrda 
konsulterna och de anställda på kundföretaget. ”det kändes som att jag var anställd direkt på 

kundföretaget”  
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Vidare anser denne att kontakten med konsultchefen var väldigt bra och att det kändes som att 
bemanningsföretaget lyssnade och brydde sig om personen. Ett par personer av de som 
arbetade deltid nämnde att de känner en stor press att jobba fler än sina schemalagda pass när 
bemanningsföretaget hade behov av det. Någon nämnde att det känns som att  
 

Man hamnar lite i underläge eftersom när de behövde mig så kunde de ringa och tjata 
om att jag skulle jobba fler timmar men om de inte hade något jobb så fick man bara 
acceptera det.  

 
En annan nackdel som nämndes var att man känner sig mindre motiverad när man ser att de 
anställda hos kundföretaget har mycket högre lön fastän man gör samma arbete. En person 
nämnde också att det känns otryggt eftersom man kan bli uppsagd direkt. Att ha höga 
förväntningar på sig men samtidigt inte riktigt ha kontroll när man får arbeta är ett 
återkommande citat från majoriteten av informanterna. De tycker att problematiken kan vara 
att de inte riktigt kan planera sina veckor utan att de måste hela tiden anpassa sig efter vad 
företaget har för behov. Även om de kan tacka nej till jobb om bemanningsföretaget ringer så 
känns det jobbigt och ibland hoppar vissa in och jobbar även om de inte känner att de har tid.  
 
Samtliga av informanterna svarade negativt på frågan om de kan tänkta sig att vara anställd av 
ett bemanningsföretag i framtiden. En person svarade helt nej på frågan medan resterande 
svarade att det helst av allt vill vara direkt anställd av ett företag. En person motiverade till 
exempel sitt svar med  
 

Jag känner inte att det är någon permanent lösning att vara anställd av ett 
bemanningsföretag eftersom det inte är lika bra villkor. Det känns som att man alltid 
måste vara tillgänglig och det är tryggare att vara anställd direkt av företaget. 

 
Andra svarade att de vill vara anställda direkt på ett företag på grund av den sociala delen, det 
vill säga att kunna känna sig som en i gänget och slippa känna sig utanför. Flera svarade dock 
att de helst vill vara anställda direkt av ett företag men att de kan tänka sig en anställning på 
bemanningsföretag om det handlar om ett drömjobb eller om det inte finnas några andra 
alternativ på jobb. 
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6. Analys och Diskussion 
 

I detta avsnitt har vi kopplat ihop det vi har fått fram av resultatet tillsammans med teorierna 

som vi har använt oss av och våra egna tolkningar. För att få det lättöverskådligt har vi valt 

att tematisera de olika delarna med samma rubriker som vi har gjort i teoriavsnittet och 

resultatavsnittet. 

 

6.1 Kompetensutveckling och kompetens 

 

Majoriteten av konsulterna beskrev kompetens och kompetensutveckling på samma sätt. Det 
är att det är kunskap man har för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och 
kompetensutveckling är utveckling av den kompetensen som man har eller utveckling av ny 
kompetens inom något område. Detta innefattar både de informella och formella 
utbildningsinsatserna. Det överensstämmer bra med de definitioner vi har i teoriavsnittet. 
Ingen hade problem med att beskriva vad kompetens och kompetensutveckling betydde för 
dem utan det beskrev det som en naturlig sak och som en självklarhet inom arbetslivet. 
En del av informanterna nämnde inte de informella utbildningsinsatserna och det tror vi beror  
att de anställda ser det som en sådan naturlig del och som de tar för givet. Men som vi har 
tolkat det som är det många företag som inte låter sina konsulter ta del av det dagliga på 
företaget som till exempel att delta i möten med mera vilket vi tror kan ha negativa 
konsekvenser på längre sikt. 

När vi frågade vilken typ av utbildning som informanterna hade fått från bemanningsföretaget 
respektive kundföretaget så var den näst intill obefintlig och konsulterna menade att företaget 
inte hade tid för det. Som Granberg (2010) skriver så är kompetens uppbyggt av tre olika 
delar kunskap, vilja och tillfället 

Dessa tre delar krävs för att ett företag ska kunna uppnå kompetensutveckling och det som vi 
har sett saknas är första och främst tillfället. Eftersom tiden hos företaget verkar saknas för att 
kunna ge sina konsulter kompetensutveckling och därmed utvecklas inte kunskap. Viljan hos 
konsulterna finns att utvecklas och viljan att lära sig mer inom redan befintliga arbetsuppgifter 
och även att få lära sig inom nya områden, ta mer ansvar och komma med nya idéer som även 
kan hjälpa företaget att växa. Majoriteten av konsulterna hade önskat att både kundföretaget 
och bemanningsföretaget erbjöd mer kompetensutveckling, både planerade kurser men också i 
det dagliga arbetet som att få vara med på möten, workshops och utvecklingssamtal med 
mera. Det skriver även Ellström hur viktigt det är att få lärande i det dagliga arbetet annars 
sker ingen utveckling hos personalen och antingen blir de understimulerade eller så tappar de 
kontrollen och känner sig för pressade och stressade och känner sig otillräckliga. Det leder till 
negativa konsekvenser både för de anställda och företaget. Konsulterna nämner att de till 
exempel har utvecklat förmåga att hantera människor och stresstålighet. Vi tror dock att dessa 
har utvecklat detta tack vare det som Granberg nämner som informell kompetensutveckling 
och vi tror att konsulterna har utvecklat detta i sitt dagliga arbete. Det är dock intressant att 
flera nämner att det krävs mycket av personerna själva att hålla sig uppdaterad eftersom man 
till exempel ibland inte får vara med på möten. Konsulterna får med andra ord själva ta stort 
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ansvar för sin kompetensutveckling. Vi skrev tidigare om krav och kontroll modellen och den 
visar hur anställda kan uppleva sitt arbete, genom hur arbete är utformat. Majoriteten av 
konsulterna hade eget ansvar att hålla sig uppdaterade vi intranätet och ta reda på förändringar 
som skedde där. När man arbetar som konsult så hoppar man ofta in och jobbar extra vi hög 
belastning och då finns det inte tid för kompetensutveckling. Som krav och kontrollen 
modellen illustrerar så är det viktigt att man som anställd känner att det finns utmaning men 
samtidigt stöd om det behövs för att man ska känna att arbetet är utvecklande. Vi anser att det 
är en brist hos bemanningsföretaget och kundföretaget. Även fast konsulter ofta är anställda 
för att täcka upp när det är mycket att göra så tror vi att det är viktigt att de även satsar på 
kompetensutveckling för konsulterna. De skulle till exempel kunna ha utbildningar och kurser 
utanför arbetstid. Vi tror att det har med ekonomi att göra men vi tror att företaget skulle 
vinna på det. Om de anställda skulle känna sig mer uppskattade så skulle de göra ett bättre 
jobb. Annars är nog risken stor att konsulterna tappar lojaliteten till företaget. 

6.2 Effekter av kompetensutveckling 

I vår studie fann vi att samtliga konsulter såg kompetensutveckling som något positivt och det 
bidrog till att de kände sig mer motiverade till att arbeta, kände sig sedda, värdefulla och 
inspirerade till att göra det lilla extra. Precis som Rönnqvist & Thunborg skriver om olika 
effekter som kompetensutveckling har på de anställda dels de motivationella effekterna som 

handlar om att de anställda till exempel får bättre självförtroende, de blir säkrare på hur de 
ska utföra sina redan befintliga arbetsuppgifter och våga uttrycka sina åsikter. 
Arbetsrelaterade effekter handlar om att personalen blir mer effektiva i sitt arbete till exempel 
att det går fortare att utföra arbetsuppgifterna. Vidare kan detta även leda till ökad hälsa och 
att de anställda känner sig som en del av företaget och vet vilka mål som företaget strävar 
efter att uppnå. De flesta av konsulterna som vi intervjuade kände sig splittrade och lite 
utanför eftersom de inte riktigt känner någon riktig tillhörighet, varken med 
bemanningsföretaget eller kundföretaget och det är också en viktig aspekt när det gäller 
kompetensutveckling. Det vi anser att företag borde se det som en investering hos sin personal 
att de känner sig motiverade och tycker att arbetet är utvecklande. De synsätten som vi skrev 
om tidigare som företag har när det gäller kompetensutveckling som dels kan vara de 
ekonomiskt rationella vilket innebär att företag eftersträvar att öka de anställdas effektivitet i 
de redan befintliga arbetsuppgifterna och det institutionella perspektivet där man säger att 
utbildning ökar de anställdas motivation verkar inte företagen eftersträva när det gäller deras 
inhyrda konsulter. För att lärande ska kunna ske i det dagliga arbetet så måste de anställda 
känna sig delaktiga i utformningen av sina arbetsuppgifter och även när det gäller företagets 
målformulering. Det är också viktigt att de anställda få jobba självständigt men ändå få stöd 
om det behövs. De konsulter som kände att de hade stöd och bra kontakt med både 
bemanningsföretaget och kundföretaget hade en positivare bild av den kompetensutveckling 
som de fick än de som beskrev att de inte kände något stöd eller hade någon kontakt med 
bemanningsföretaget. De kände mer att de var anställda av kundföretaget eftersom de hade ett 
behov som de var tvungna att fylla. Vi tolkar det som att företagen mer satsar på utbildning av 
de anställda för att de ska bli mer effektiva i sina befintliga arbetsuppgifter men glömmer att 
det också är viktigt att personalen får utveckling i det dagliga arbetet. Som vi har tagit upp 
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tidigare och som vi anser är viktigt är att inte glömma det dagliga lärandet. För att lärande ska 
uppnås så krävs det att alla anställda känner sig delaktiga och att företaget ser sina anställda. 

6.3 Nyttan av kompetensutveckling 

Både Kock och Dalin tar upp i sina punkter hur viktigt det är för företaget att satsa på 
kompetensutveckling för sina anställda för att det ska utvecklas lärande i det dagliga arbetet. 
Det gör att de anställda blir motiverade att lära sig mer och utvecklas. Det handlar om att 
känna stöd och uppmuntran. Lärandet handlar inte bara om att få kurser utan även känna att 
man som anställd har ett utvecklande arbete. Arbetet får inte bli för enformigt eftersom då kan 
lärandet avstanna och den anställde tröttnar. Det är det vi tror är risken för de konsulter som 
arbetar för det bemanningsföretag som vi har undersökt. Konsulterna som är anställda besitter 
en del kompetens som inte företaget tar vara på. Om företaget hade tagit del av de anställdas 
kompetens på ett bättre sätt så tror vi att de hade blivit mer motiverade till sitt arbete. Vi anser 
att all kompetens kan användas, det behöver inte bara handla om den kompetens man har för 
att göra ett bra arbete. Det kan till exempel vara att kunna bemöta människor, socialiseras in i 
företaget med mera. 

6.4 Den flexibla arbetsmarknaden 

I avsnittet om den flexibla arbetsmarknaden beskriver vi de negativa konsekvenser som kan 
finnas för den inhyrda personalen det vill säga att det finns en osäkerhet då de inhyrda inte vet 
hur länge de kommer få vara kvar på företaget. På samma sätt kan de anställda lätt säga upp 
sig vilket också är en osäkerhet för företagets sida. Det finns med andra ord en osäkerhet från 
båda sidor. Detta resonemang är något vi klart kan se hos de intervjuade konsulterna. Många 
påpekar att det är en osäker situation att vara anställd av ett bemanningsföretag och att det inte 
känns som en långvarig lösning att vara anställd av ett bemanningsföretag. På samma sätt 
påpekar vissa av konsulterna att det är en fördel med en kort uppsägningstid. Detta innebär 
som vi tidigare nämnt också en stor osäkerhet för företagets sida eftersom de lätt kan förlora 
missnöjda anställda och deras kompetens. Vi anser därför att bemanningsföretaget skulle tjäna 
på att satsa mer på kompetensutveckling för att få de anställda att bli nöjda och vilja stanna 
längre hos företaget. Majoriteten av de som vi intervjuade är studenter och det kan vara så att 
heltidsanställda har en annan uppfattning om sina möjligheter till kompetensutveckling. Det 
är tydligt att det finns en kortsiktighet både hos kundföretaget och bemanningsföretaget. En 
av konsulterna beskriver att man är där för att fylla ett behov. Kanske tycker företaget att det 
är onödigt att satsa pengar på en person som de tror kanske kommer lämna företaget efter en 
viss tid och söka sig vidare. Vi anser att det skulle vara bra om både kundföretaget och 
bemanningsföretaget istället såg personaluthyrningen som något mer långsiktigt och la mer tid 
på sina konsulter. Vi menar att en anställd både gör ett bättre jobb om de känner sig 
uppskattade annars kan det bli så att konsulten söker sig vidare och då behöver företaget 
anställa nya konsulter. Vi menar att både bemanningsföretaget och kundföretaget skulle tjäna 
på att ta till vara på den kompetens de inhyrda har. Många av konsulterna känner att deras 
kompetens inte tas till vara varken i det nuvarande jobbet samt att vi ser att 
bemanningsföretaget skulle kunna vinna på att behålla konsulter som kan gå vidare till andra 
uppdrag inom bemanningsbranschen.   
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Gunilla Olofsdotter menar att den organisatoriska situationen för konsulterna är speciell 
eftersom dessa har två chefer. Detta är något vissa konsulter nämner, att det kan vara svårt att 
veta vem man ska prata med. Vi såg också att många av konsulterna inte kände sig som en del 
av gemenskapen på arbetsplatsen och vissa angav detta som ett av skälen till att de i framtiden 
inte vill arbeta på ett bemanningsföretag.  

Vi har tidigare i avsnittet om den flexibla arbetsmarknaden berört att det nya samhället ställer 
krav på att individen vidareutvecklar sina kunskaper och kompetenser och att det ställs höga 
krav på individen att hänga med i förändringarna. I vår undersökning kan vi se att detta inte 
motsvarar bemanningsföretagets agerande eftersom dessa enligt konsulterna inte prioriterar 
kompetensutveckling. Dock så har vi i vår undersökning konstaterat att det är individen själv 
det vill säga konsulterna som själva tar ansvar för sin egen kompetensutveckling genom att 
uppdatera sig själv.  

7. Slutsatser 

De konsulter som vi intervjuade säger ändå att de har kommit in i en bransch som de annars 
inte hade kommit in i och fått värdefulla erfarenheter de annars inte hade fått. Det som tycks 
saknas är bristen på formell kompetensutveckling och detta innebär i praktiken att konsulterna 
själva får ta ansvar för sin kompetensutveckling vilket främst sker genom det dagliga arbetet. 
Men det vi funderar på vem egentligen det är mest positivt för och vem som får mest ut av det 
i slutändan? Vi anser utifrån det vi har fått fram genom att intervjua konsulterna är att de inte 
upplever tillräckligt med kompetensutveckling och det tolkar vi som att bemanningsföretaget 
och kundföretaget skulle kunna satsa mer på kompetensutveckling genom att till exempel ha 
regelbundna utvecklingssamtal, möten och stöttning i arbetet. Bemanningsföretaget kanske 
skulle kunna ha utbildningar med konsulterna och även låta konsulterna komma med 
önskemål om vad de vill ha för utbildningar. Det som konsulterna upplevde som positivt 
genom att vara anställd på ett bemanningsföretag är att det är lättare att komma in i ett företag 
och på så sätt få erfarenhet inom en bransch som de annars inte skulle komma in i. Men hur 
bra är det att konsulterna upplever det på det sättet? Om det är en lättare väg att bli anställd så 
kanske konsulten bara går den vägen för att sedan söka sig vidare. Det tror inte vi är så bra för 
företaget eftersom då kanske företaget förlorar bra kompetens. Vi tror om företaget skulle visa 
mer intresse och ägna mer tid åt sina konsulter så skulle de få ut mer av dem och de skulle 
känna sig mer som en del av företaget. Inte bara som någon som kommer in och jobbar när 
företaget har behov. Kompetensutveckling har stor inverkan på den anställde, det påverkar 
trivseln, samhörigheten, viljan att utvecklas och lära ännu mer på arbetsplatsen. Vi tror att det 
är viktigt att man som anställd känner att man gör ett viktigt jobb och då är 
kompetensutveckling en viktig del av det.  
 

Syftet var att undersöka erfarenheter av kompetensutveckling i ett bemanningsföretag utifrån 
konsulters perspektiv och våra frågeställningar var: 
Vad för effekter har kompetensutveckling på konsulterna och vad anser konsulterna om den 
kompetensutveckling som de har fått? 
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Vi anser att vi har besvarat vårt syfte och våra frågeställningar och är nöjda med det vi har 
kommit fram till i studien.  
 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av att göra en kvalitativ studie eftersom vi ansåg att det var rätt 
metod för att kunna besvara vårat syfte. Vi anser att det var den rätta metoden eftersom det 
var konsulternas upplevelse som vi ville undersöka. Att vi valde att använda oss av en 
semistrukturerad intervjuguide gjorde att vi kunde vara flexibla med ordningsföljden på 
frågorna och låta intervjupersonen styra till en viss del vilket vi upplevde som positivt och att 
intervjupersonen blev avslappnad. Det som vi kunde gjort annorlunda var att vi skulle kunnat 
intervjua fler heltidsanställda i ett bemanningsföretag men eftersom det då skulle bli ett annat 
urval så valde vi att inte göra det. Majoriteten av de som vi intervjuade är studenter och är då i 
en annan situation men vi fann inte så stora skillnader mellan de som var heltidsantällda och 
studenter. Vi trodde från början att de som var heltidanställda skulle vara mer positiva och att 
de skulle ha fått en del kompetensutveckling men de vi intervjuade uttryckte missnöje och 
upplevde att de hade fått för lite kompetensutvecklingen. Om vi hade låtit 
bemanningsföretaget välja ut våra informanter så funderade vi på om de skulle våga vara helt 
ärlig i sina svar så därför valde vi ut våra informanter själva. De som vi valde ut var bekanta 
till en av oss men det upplevde vi inte som negativt utan snarare tvärtom. De pratade utan 
nervositet och det kändes som de svarade ärligt på intervjufrågorna. Vi valde att bara att 
undersöka konsulter från ett bemanningsföretag och det beror på att alla informanter som vi 
kände vara anställda av samma. Det hade varit intressant att även göra undersökningen på 
flera bemanningsföretag och flera heltidsanställda men på grund av tidsbrist och urvalet så 
begränsade vi oss till ett. 
Vi är nöjda med vår studie och upplever att vi valde rätt metod och tillvägagångssätt för att få 
fram det vi ville med undersökningen.  
 

7.2 Vidare forskning 

Vi känner att detta är ett väldigt spännande område som vi anser att det vore värt att studera 
mer inom. Något som vi funderat mycket kring under arbetet med uppsatsen är vilka 
konsekvenser användandet av bemanningsföretag kommer få på längre sikt, både för de 
individer som är anställda men även för samhället. Idag förs ofta bemanningsföretag fram 
som en lösning för företag som vill kunna vara flexibla och anpassa sig snabbt efter 
marknaden. Vi ställer oss dock frågan om det är konsulterna som i slutändan betalar för denna 
flexibilitet? Till exempel säger flera konsulter att när det finns behov förväntas de arbeta men 
om det inte finns behov får man som konsult bara acceptera detta. Vi tänker att detta påverkar 
både konsulternas ekonomi samt övriga delar av livet. Flera av konsulerna upplever också att 
det känns osäkert att arbeta på bemanningsföretag då det förutom ovanstående är kort 
uppsägningstid. Vi anser att det därför vore intressant med fler studier kring ämnet, till 
exempel hur samhället påverkas på längre sikt av användandet av bemanningsföretag samt 
vilka konsekvenser detta får för individen 
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Information om undersökningen  

 
Denna undersökning utgör underlag för ett examensarbete som vi skriver i kursen Pedagogik 

med inriktning mot vuxna och arbetsliv, fortsättningskurs C, 30hp, vid Uppsala Universitet. 
studien kommer att handla om Kompetensutveckling i ett bemanningsföretag utifrån 
konsulters perspektiv. 
 
Anledningen till att du tillfrågas som intervjuperson är att vi tror att du som konsult inom 
bemanningsföretaget kan ge oss värdefull information som vi kan ha som underlag för vår 
undersökning. Det är din erfarenhet som är intressant för undersökningens syfte. Det är 
frivilligt att delta i undersökningen och du kan avstå att svara på vissa frågor helt. Du kan 
även när som helst avbryta din medverkan i undersökning. Din integritet i undersökningen 
skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen 
du lämnar kommer att avidentifieras.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.  
 
Tack för din medverkan!  
 
Med vänlig hälsning  
 
Emma Levin och Cecilia Hansson  
 

Kontaktuppgifter:  

 
Emma Levin   Cecilia Hanson  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor  
 

Inledande frågor  
 
• Kan du berätta lite om dig själv, ålder, kön, bakgrund  
• Hur länge har du varit/var du anställd i bemanningsföretaget?  
• Inom vilken bransch arbetar/arbetade du?  
• Arbetar/arbetade du heltid/deltid? (om deltid, vilken annan sysselsättning har du?)  

 
• Vad är/betyder/innebär ordet kompetensutveckling och kompetens för dig?  
• Vilken slags kompetensutveckling har du fått från bemanningsföretaget respektive 

kundföretaget? (Introduktion, fortbildning m.m) Vad anser du om den 
kompetensutveckling du har fått? Beskriv.  

• Vad anser du att kompetensutveckling har för effekter på dig som anställd?  
• Vilken nytta anser du att du har av den kompetensutveckling du fått i det dagliga 

arbetet?  
• På vilket sätt uppmuntras kompetensutveckling i det dagliga arbetet?  
• På vilket sätt tas den kompetens du har till vara?  
• Hur anser du att företaget skulle kunna göra mer för att du skulle kunna utveckla 

din kompetens respektive ta tillvara på din kompetens på ett bättre sätt?  
• Vilken kompetensutveckling har du fått som du kan ha nytta av i ditt fortsatta 

arbetsliv?  
• Vad var anledningen till att du valde att ta anställning i ett bemanningsföretag?  
• Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du genom att vara anställd i 

bemanningsföretag?  
• Kan du tänka dig att i framtiden vara anställd av ett bemanningsföretag? 

Varför/varför inte?  
• Vill du tillägga något mer?  


