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Sammanfattning 

Ett allt vanligare fenomen i dagens arbetsliv är inhyrning av personal. För många företag ses 

det som ett sätt att öka flexibiliteten och därmed minska osäkerheten i företaget, och för 

många människor ses det som en väg in i arbetsmarknaden. Men hur ser möjligheterna till 

lärande och utveckling ut för dessa individer? Syftet med denna studie har varit att belysa 

relationen bemanningskonsulter och deras lär- och utvecklingsmöjligheter i arbetet. För att 

belysa syftet utvecklades tre frågeställningar; ”Hur upplever bemanningskonsulten att lärande 

och utveckling sker på kundföretaget när denne är inhyrd?”; ”Hur upplever bemanningskon-

sulten att kundföretaget bidrar till lärande och utveckling på arbetsplatsen för denne?” samt 

”Hur upplever bemanningskonsulten att bemanningsföretaget bidrar till lärande och utveck-

ling för denne?”. Utifrån dessa granskades sedan tidigare forskning som gjorts på området 

bemanningskonsulter och arbetsplatslärande för att ge en bakgrundsförståelse. Därefter 

genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med bemanningskonsulter från två olika be-

manningsföretag. Empirin från dessa intervjuer analyserades utifrån ett sociokulturellt per-

spektiv med hjälp av Lave och Wengers teorier om situerat lärande och praktikgemenskaper. 

Resultatet diskuterades därefter i relation till den tidigare forskningen. Det visade att något 

som var viktigt i bemanningskonsulternas lärprocess var det sociala samspelet med kollegor, 

samt att delaktighet upplevdes som positivt för lärandet. Denna delaktighet såg dock olika ut i 

kundföretaget och bemanningsföretaget. Kundföretaget kunde erbjuda ett bemötande som var 

likvärdigt med övrig personal för att bidra till lärande och utveckling. Bemanningsföretaget 

kunde å andra sidan skapa möjligheter för lärande genom att fungera som en plattform mellan 

bemanningskonsulter samt ge förutsättning för utveckling genom att placera dem på utveck-

lande uppdrag. 
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Abstract 

An increasingly common phenomenon in today’s working life is the use of temporary work-

ers. To many companies this is seen as a way to increase flexibility and thus reduce uncertain-

ty in the company, and for many people it is seen as a way into the labour market. But what 

do the opportunities for learning and development look like for these individuals? The pur-

pose of this study was to examine the relationship between temporary agency workers and 

their learning and development opportunities in client companies. In order to highlight the 

purpose three questions were developed; “In what way do temporary agency workers perceive 

that learning and development take place at the client company when they are working 

there?”; “In what way do temporary agency workers perceive that the client company contrib-

utes to learning and development in the workplace for them?” And finally “In what way do 

temporary agency workers perceive that the temporary agency contributes to learning and 

development for them?”. After that previous research done in the field of temporary agency 

work and workplace learning was audited to provide a better understanding of the subject. 

This was followed by eight semi-structured interviews with temporary agency workers from 

two different temporary agencies. Empirical data from these interviews were then analyzed on 

the basis of a socio-cultural perspective, with the help of Lave and Wenger's theories of situ-

ated learning and communities of practice. The result has been discussed in relation to the 

previous research. It has shown that something that is important to temporary agency work-

ers’ learning process is social interaction with colleagues, and that participation is seen as 

positive for learning. This participation was, however, different in the client company and the 

temporary agency. The client company could treat the temporary agency worker equally with 

other staff to contribute to learning and development. The temporary agency could, on the 

other hand, create learning opportunities by serving as a platform between temporary agency 

workers, as well as provide good conditions for development by placing them on challenging 

assignments. 
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1. Inledning 
 

”Allt fler företag upptäcker fördelarna med att hyra in personal. Du kan snabbt och enkelt 

utöka personalstyrkan, företaget blir mer flexibelt och konkurrenskraften kan hållas på topp. 

Det är precis vad vi på Manpower hjälper våra kunder att uppnå. Varje dag. Året om.” 

 

Detta citat är hämtat från Manpowers hemsida (manpower.se), som är ett av många beman-

ningsföretag i Sverige. Idag är ca 65 500 människor sysselsatta inom bemanningsbranschen, 

det är nästan 1,4 % av den totala sysselsättningsgraden i Sverige (bemanningsforetagen.se). 

Bemanningsbranschen har växt kraftigt sedan början på 90-talet, då lagen om privat arbets-

förmedling och uthyrning av arbetskraft avreglerades och öppnade dörren för uthyrning av 

personal (Olofsdotter, 2005:171).  

 

Varför har då bemanningsbranschen varit så framgångsrik i sin tillväxt? En av de största fak-

torerna beskrivs i citatet ovan: företagens behov av flexibilitet. Många källor pekar på behovet 

av en flexibel personalstyrka med grund i dagens globala konkurrens och konjunkturstyrda 

marknad, med ständigt förändrade förutsättningar (bl.a. Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 

2012; Fjaestad & Wolvén, 2005). En rapport från Unionen (2008) pekar på att bemanningsfö-

retagen kan tillgodose detta behov och Konjunkturinstitutet (2012) konstaterar att kraven på 

effektivitet och förändringsförmåga knappast kommer att avta på den svenska arbetsmarkna-

den, fenomenet bemanning verkar vara här för att stanna.  

 

Parallellt med denna utveckling mot ett mer föränderligt arbetsliv anser många att vi lever i ett 

kunskapsdominerat samhälle där kraven växer på företagen och personalen att ständigt lära 

sig nya kunskaper och sätt att hantera problem för att hänga med i den snabba utvecklingen. 

Därför menar fler och fler att utveckling och lärande är en otroligt viktig faktor för ett företags 

framgång (bl.a. Dalin, 1991; Ellström, 1996; Vaughan, 2008). Eftersom nästan alla företag 

består av personal blir personalens kompetens en viktig konkurrensfördel (Dalin, 1991:43) 

och en nyckelfaktor här är det lärande som sker i det dagliga arbetet (Vaughan, 2008:1). Mot 

denna bakgrund blir det därför intressant att undersöka dessa fenomen tillsammans, hur rela-

tionen mellan flexibel arbetskraft och lärande i arbetslivet ser ut.   

 

Även om forskning har visat att rollen som uthyrd bemanningskonsult kan leda till tvetydighet 

och utanförskap på arbetsplatsen på grund av den dubbla tillhörigheten, både till kundföreta-

get och bemanningsföretaget (Isaksson & Bellaagh, 1999; Tsoukalas, 2003), samt att beman-

ningskonsulter kan uppleva otrygghet och instabilitet, finns det forskning som även visar på 

positiva egenskaper med denna typ av anställning. Till exempel att man som bemanningskon-

sult får möjligheten att prova på flera olika arbeten, bygga en bredare kompetens och få ett 

vidare perspektiv och därmed möjligheten att ta sig an problem från fler än en vinkel (Olofs-

dotter, 2005:174-176). Förflyttar man sig sedan till forskning som gjorts på arbetsplatslärande 

visar Byströms (2013:194-196) forskning att delaktighet i arbetet och god arbetsgemenskap 

förbättrar lärandet. Den belyser även att när ansvar ges ökar också möjligheterna till lärande 

och att ett allt för litet utbud av formellt lärande kan begränsa utveckling och lärande på ar-

betsplatsen (Ibid). Det har även framkommit att deltagandet i arbetsplatslärandet, och hur det-
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ta deltagande ser ut, skiljer sig mellan olika grupper på arbetsplatsen, såsom nykomlingar och 

erfarna, anställda och inhyrda. Olika grupper har olika möjligheter att delta på arbetsplatsen - 

och därmed i lärandet (Billet, 2001:210). 

 

1.1 Problematisering 

Som det har beskrivits i inledningen har de ständigt förändrade förutsättningarna på arbets-

marknaden bidragit till skapandet av flexibla anställningsformer. De ökade kraven på indivi-

den kan härledas till att arbetsmarknaden har rört sig från det Tayloristiska tankesättet att det 

ligger i organisationens intresse att kompetensutveckla medarbetare (Eriksson-Zetterquist, 

Kalling och Styhre, 2012:37), mot ett allt större individuellt ansvar för utveckling och lärande. 

Detta skifte visar sig tydligt när fler och fler företag genom att hyra in arbetskraft lämnar ifrån 

sig ansvaret för individens utveckling. Den här förändringen ökar kraven på individen att vara 

flexibel och själv se till att dennes kompetens är tillräcklig. Ett perspektiv som lyfter fram 

människans lärande genom hela livet blir därför viktigt i dagens samhälle (Ellström och 

Hultman, 2004). Mot denna bakgrund blir det viktigt ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv 

att studera lärande i denna kontext, då det handlar om individens upplevelse av dennes möj-

ligheter till lärande och utveckling i en roll där flexibilitet och eget ansvar är dominerande 

(jfr. Hagström, 2007).   

 

Denna relation mellan bemanningskonsulter och lärande blir även intressant i förhållande till 

det Olofsdotter (2005:170) skriver om att flera organisationer har märkt fördelar med att 

minska sina anställdas anknytning till organisationen. Detta kan förstås i förhållande till det vi 

skrivit ovan som handlar om att föra över ansvaret för lärande och utveckling från organisa-

tionen till individen. Utifrån det kan man undra hur detta ansvarsskifte upplevs av arbetstaga-

ren. Vårt intresse är att få en förståelse för hur bemanningskonsulterna upplever möjligheterna 

till arbetsplatslärande och utveckling när de är uthyrda till olika företag.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa relationen bemanningskonsulter och deras lär- och ut-

vecklingsmöjligheter i arbetet. Detta syfte har preciserats med hjälp av följande frågeställ-

ningar:   

 

● Hur upplever bemanningskonsulten att lärande och utveckling sker på kundföretaget 

när denne är inhyrd? 

 

● Hur upplever bemanningskonsulten att kundföretaget bidrar till lärande och utveckling 

på arbetsplatsen för denne?  

 

● Hur upplever bemanningskonsulten att bemanningsföretaget bidrar till lärande och ut-

veckling för denne? 
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1.3 Begreppsförtydligande 

I denna uppsats kommer tre centrala termer att användas, dessa är bemanningsföretag, kund-

företag och bemanningskonsult. Ett bemanningsföretag är ett företag vars huvudsakliga upp-

gift är att anställa personal som de sedan hyr ut till andra företag. Dessa företag kan hyra ut 

personal inom många olika branscher. Bemanningskonsulten är den person som är anställd i 

bemanningsföretaget och arbetar i ett kundföretag. Kundföretaget är den platsen där beman-

ningskonsulten utför sina arbetsuppgifter. 

2. Bakgrund & tidigare forskning  

I kommande avsnitt görs först en beskrivning av hur sökningen till tidigare forskning har gått 

till. Sedan kommer fokus att ligga på vad som har studerats när det kommer till bemannings-

branschen och bemanningskonsulten, för att därefter gå närmare in på vad arbetsplatsläran-

de är samt vad för forskning som har gjorts kring det tidigare. Slutligen sammanfattas det 

som framkommit.  

 

2.1 Sökprocess 

För att få fram relevant forskning kring bemanningsanställda och arbetsplatslärande har ett 

antal sökmotorer använts, så som Libris, ERIC, SwePub och Google Scholar. Via dessa har vi 

funnit en del vetenskapliga tidsskrifter, exempelvis Journal of Workplace Learning och Ar-

betsmarknad & Arbetsliv. När sökningarna gjordes användes bland annat sökord som arbets-

platslärande, workplace learning, communities of practice, bemanningskonsulter, temporary 

agency workers, uthyrd personal, contingent workers. Vi fann även en del källor via böcker 

och avhandlingar som vi använt under arbetet.  

 

2.2 Bemanningsbranschen  

Bemanningsbranschen i Sverige består till största delen av ett antal större nationella och inter-

nationella bemanningsföretag, på vilka 75 procent av de verksamma bemanningskonsulterna 

jobbar (Olofsdotter, 2005:9). Olofsdotter (2008:10) skriver om ett interorganisatoriskt sam-

manhang där flera aktörer samarbetar över både företagsgränser och olika nivåer inom företa-

gen. Det leder till att det blir allt svårare att se var en organisation slutar och nästa börjar. Be-

manningsföretaget, kundföretaget och bemanningskonsulten arbetar tillsammans över dessa 

gränser för att hitta en effektiv lösning där efterfrågan och utbud kan mötas i en flexibel form. 

Om man ser till det faktum att branschen är relativt ny, och blommade ut i Sverige först på 

90-talet så finns det en relativt stor mängd forskning kring bemanningsbranschen och de som 

arbetar i den (bl.a. Furåker, Håkansson & Karlsson, 2007; Kantelius, 2012; Olofsdotter, 

2008). Något som uppmärksammats i forskningen är det unika förhållande som uppstår då det 

är tre parter inblandade i arbetsförhållandet istället för två (bl.a. Biggs & Swails, 2006; Con-

nelly & Gallagher, 2004; Kantelius, 2012; Olofsdotter, 2008).  
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Mycket av den tidigare forskningen kring bemanning har alltså uppmärksammat det triangulä-

ra förhållande som uppstår mellan bemanningskonsulten, kundföretaget och bemanningsföre-

taget när inhyrning/uthyrning av personal sker (t.ex. Biggs & Swails, 2006; Kantelius, 2012; 

Olofsdotter, 2008; ). I figuren nedan ges en överblick över detta förhållande, där bemannings-

företaget innehar arbetsgivaransvar gentemot bemanningskonsulten, vilket innebär att det är 

de som är ansvariga för arbetsmiljön, lön och annat administrativt, samt ingår i en affärsrela-

tion med kundföretaget. Kundföretaget har, utöver affärsrelationen med bemanningsföretaget, 

arbetsledningsansvar gentemot bemanningskonsulten, som i sin tur har ett arbetsgivarförhål-

lande med bemanningsföretaget och ett arbetsledningsförhållande med kundförtaget (Kanteli-

us, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell som visar förhållandet i en in-/uthyrnings 

 relation (utifrån Biggs & Swails, 2006, s. 131). 

Forskare menar att detta speciella förhållande leder till att bemanningskonsulter har en dubbel 

organisationstillhörighet (bl.a. Biggs & Swails, 2006; Kantelius, 2012), med det menas det 

engagemang och band som finns mellan den anställde och organisationen denne jobbar i (All-

en & Meyer, 1996). Detta förhållande verkar vara mer komplicerat när det kommer till be-

manningskonsulter just på grund av den speciella situationen med två tillhörigheter, både till 

bemanningsföretaget och kundföretaget (Connelly & Gallagher, 2004; Liden, Wayne, Krai-

mer & Sparrowe, 2003). Biggs och Swails (2005) menar att känslan av att bli investerad i och 

upplevelsen av stöd från organisationen är stora faktorer när det gäller känslan av organisa-

tionstillhörighet. Buch, Kuvaas och Dysvik (2010) utvecklar den tanken ett steg längre och 

menar att känslan av organisationstillhörighet i kundföretaget har ett samband med beman-

ningskonsultens upplevda stöd från bemanningsföretag. Mer upplevt stöd därifrån ska ha en 

positiv inverkan på bemanningskonsultens upplevelse av kundföretagets investering i denne, 

och därmed på bemanningskonsultens prestationer (Ibid).  
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2.3 Bemanningskonsulten 

Mycket av den tidigare forskningen om bemanningskonsulter har undersökt hur bemannings-

konsulter upplever sin egen situation i arbetslivet (bl.a. Isaksson & Bellaagh, 1999; Kantelius, 

2012; Olofsdotter, 2008). Inom ramen för detta har vi identifierat tre olika situationer som kan 

förstås utifrån dennes upplevelse. Dessa är bemanningskonsultens arbetssituation, de sociala 

relationerna på arbetsplatsen samt upplevd flexibilitet och hur det påverkar utvecklingsmöj-

ligheterna.  

2.3.1 Arbetssituation  

Forskning har visat att orsakerna företag har till att hyra in personal kan påverka hur beman-

ningskonsulterna integreras på arbetsplatsen (Lautsch 2002, Lautsch 2003). Lautsch (2002) 

menar att om meningen med inhyrningen är att öka flexibilitet och prestation i företaget så är 

chansen större att bemanningskonsulter och ordinarie anställda integreras. Det beror på att 

företaget vinner på att de inhyrda är insatta i kärnverksamheten, då de på så sätt bättre kan 

förhålla sig till osäkerheten i utbud och efterfrågan (Ibid.) Är anledningen istället att minimera 

kostnader menar Lautsch (2003) att de inhyrda lätt kan hamna i periferin. Kantelius (2010) 

beskriver periferin som den delen av företaget där man strävar efter numerär flexibilitet, vilket 

betyder att arbetsuppgifterna där är utformade så att de som utför dem är utbytbara utifrån 

vilken mängd arbetskraft som behövs för tillfället. Förhållandena i periferin är mer osäkra än i 

den kunskapsintensiva kärnan (Ibid).  

Olofsdotter (2008:51) menar att bemanningskonsulterna kan uppleva främlingskap i förhål-

lande till kundföretaget och därmed den ordinarie personalen även fast de ofta arbetar nära 

varandra och befinner sig på samma plats. Det finns flera orsaker till detta menar hon, bland 

annat arbetets flyktiga karaktär där bemanningskonsulten när som helst kan bli tvungen att 

byta uppdrag. Att bemanningskonsulter upplever att deras arbetsvillkor leder till särbehand-

ling och maktskillnader kan också bidra, menar hon. Då handlar det om högre prestationskrav, 

mindre förtroende men främst om de ordinarie anställdas företräde att tolka 

hur arbetet utförs på rätt sätt (Olofsdotter, 2008:51-52).  

Allvin, Jacobsson och Isaksson (2003) talar om ett organiserat utanförskap som resulterar i att 

bemanningskonsulter inte har möjlighet att påverka det praktiska på arbetsplatsen. Däremot 

har bemanningskonsulten möjligheten att själv välja om den vill eller inte vill arbeta på olika 

arbetsplatser, menar de, detta ger en distans till arbetet och medför därför möjligheter till att 

utforma arbetssituationen utefter egna behov. Denna möjlighet beror dock på hur eftertraktad 

bemanningskonsulten är på arbetsmarknaden, vilket kan handla om kompetens men även bero 

på inom vilken yrkeskategori denne befinner sig (Allvin et al., 2003). Om bemanningskonsul-

ten arbetar inom ett yrke som lider av kraftig nedgång ser arbetsförhållandena annorlunda ut, 

då kan det istället vara en sista utväg att arbeta som bemanningskonsult och egentligen inte 

önskvärt för individen enligt Olofsdotter (2005:180).  

2.3.2 Sociala relationer på arbetsplatsen  

Även om bemanningskonsulten är en person som personalen i kundföretaget har daglig kon-

takt med och som arbetar på samma plats så uppfattas denne som någon man inte känner, som 

tillhör en annan organisation, enligt Olofsdotter (2008:16). Bemanningskonsulter har annor-
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lunda arbetsförhållanden jämfört med fast anställda enligt Isaksson och Bellaagh (1999) och 

det kan leda till att de blir behandlade som mindre värdefulla anställda jämfört med de fast 

anställda på företaget. Olofsdotter (2008:16) menar att bemanningskonsulter på grund av 

skillnaderna i arbetsförhållanden ibland riskerar att uteslutas från sociala relationer med de 

anställda i kundföretaget. Isaksson och Bellaaghs (1999) studie visar också att det skiljer sig 

mellan de fast anställda och inhyrdas möjlighet till socialt stöd. De fast anställda har en annan 

kontinuitet i relationerna på arbetsplatsen än inhyrd arbetskraft. Kontinuiteten för de inhyrda 

finns istället i relationen till deras konsultchef, som då ska vara den som tillhandahåller alla 

former av stöd som bemanningskonsulten kan tänkas behöva.  

Olofsdotters (2008:50-56) forskning visar att bemanningskonsulter känner sig utbytbara och 

maktlösa i sin position som uthyrd arbetskraft, samt att de kan uppleva sig själva som outsi-

ders då de har svårt att agera i interaktion med de fast anställda på företaget. Denna verklighet 

stämmer inte särskilt väl överens med de önskningar bemanningskonsulterna har, vilket bland 

annat är att kunna känna trygghet och säkerhet i arbetssituationen men också att ha goda fort-

löpande sociala kontakter med arbetskollegor på arbetsplatsen (Olofsdotter, 2008:54-55). För 

de bemanningskonsulter som ofta byter arbetsplats och har kortare uppdrag, vilket innebär att 

de inte är på arbetsplatsen under en längre tid, innebär det också ett ständigt byte av arbetskol-

legor och kan få som följd att de inte knyter samma kontakter med personalen eller blir en del 

av gemenskapen på samma sätt som de fast anställda i företaget är (Ibid).  

Barley och Kunda (2004:199) belyser kollegornas påverkan på bemanningskonsultens upple-

velse av sin egen status och roll i arbetssammanhang. De menar att bemanningskonsulterna 

får motsägelsefulla signaler från chefer, policys och de informella förehavandena på arbets-

platsen kring deras roll. Därför blir signaler och tecken från kollegorna i det dagliga arbetet 

det bemanningskonsulten får vända sig till för att få klarhet i sin roll och betydelse på arbets-

platsen (Barley & Kunda, 2004:199). Studien visar att de anställda i kundföretaget kan bemö-

ta bemanningskonsulter på olika sätt, antingen med respekt för den kompetens de besitter och 

professionaliteten de uppvisar, eller genom att ta avstånd ifrån dem och uttrycka missnöje 

över bemanningskonsulternas prestationer och de ojämlikheter som inhyrningen av personal 

skapar. 

2.3.3 Flexibilitet och utvecklingsmöjligheter 

I vardagligt tal har flexibilitet generellt sett haft en positiv mening, men när man talar om det i 

förhållande till arbetsmarknaden är begreppet mycket mer komplext och kommer i olika for-

mer med olika innebörder (Kantelius 2012:12; Karlsson 2007:27-29). Lautsch (2003) belyser 

nackdelar för den anställde med numerär flexibilitet där målet är att minimera kostnader, nå-

got som bemanningskonsulter ibland används för. Karlsson (2007:28) pekar på studier som 

visat att anställda vill ha flexibilitet i den meningen att de vill kunna ta ledigt och samla ihop 

semester som de kan använda när de vill på ett mindre reglerat och stelt sätt. Dock är det all-

mänt vedertagna antagandet kring flexibilitet i organisationer att det är bra för arbetsgivaren, 

men sämre för arbetstagaren (Karlsson 2007:29).  
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I en omfattande studie har Allvin et al. (2012) kommit fram till att den svenska arbetsmarkna-

den utgörs av allt mer flexibla arbetsvillkor. Kantelius (2012:12) menar att vissa företag an-

vänder sig av vad han kallar för flexibilitetsstrategier, där inhyrning av bemanningskonsulter 

är ett av flera verktyg i en sådan strategi, som är till för att kunna hantera den föränderliga 

arbetsmarknaden. Sådana strategier kan leda till att bemanningskonsulter hamnar i periferin, 

vilket leder till sämre utvecklingsmöjligheter då företagen använder periferin som buffert sna-

rare än tillgång (Kantelius, 2010:44). 

Kantelius (2012:42) utvecklar sitt resonemang om flexibilitetsstrategier och skriver om be-

manningskonsulters utvecklingsmöjligheter utifrån uttrycket inhyrningens logik, med vilket 

han menar att han har identifierat en generell inhyrningsstrategi som företag använder sig av. 

Den innebär att de inhyrda bemanningskonsulterna enbart får den utbildning och kompetens-

utveckling som är nödvändig för att de ska klara av arbetet eftersom upplärningstiden måste 

vara så kort som möjligt. Om bemanningskonsultens befintliga kompetens och den kompetens 

som behövs för att genomföra arbetet ligger alltför långt ifrån varandra menar Kantelius 

(2012:43) att företaget kan standardisera uppgifterna för att minska kostnaden. När de inhyrda 

väl är inne i arbetet är det, ur inhyrningsstrategisk synpunkt, fördelaktigt om det inte före-

kommer någon rörlighet bland dem (Ibid). Detta leder till hinder för utveckling på mer än ett 

sätt, menar han. Dels blir det svårt för bemanningsföretaget att bistå sina anställda med ut-

bildning då det kan störa kundföretagets verksamhet, dels begränsar det bemanningskonsul-

tens möjlighet att skifta mellan olika arbeten eller arbetsuppgifter vilket annars hade varit en 

stor utvecklingsmöjlighet (Kantelius, 2012:43). Inhyrningsstrategin hos kundföretaget kan 

medföra att kompetensutvecklingen ligger i individens egna händer, det blir då upp till var 

och en att antingen byta arbete för att fortsätta utvecklas eller själv vända sig till bemannings-

företaget för att diskutera sin situation (Kantelius, 2012:64).  

 

2.4 Arbetsplatslärande 

Den pedagogiska forskningen om arbetslivet i Sverige har funnits sedan 1960-talet, men det 

är först på senare år som fältet nått arbetsplatsen som en potentiell miljö för lärande (Ellström, 

Löfberg och Svensson, 2005:162-163). Det som framförallt har forskats kring är arbetsvillko-

rens inverkan på människors lärande och utveckling (bl.a. Ellström, 2004; Gustavsson, 2000). 

Det är också det som kommer att vara fokus i detta avsnitt, hur villkoren för lärande ser ut på 

arbetsplatsen.  

2.4.1 Formellt och informellt lärande 

Ellström (1996:2) understryker skillnaden mellan det formella och informella lärandet. Medan 

formellt lärande sker inom särskilda institutioner, såsom skola, universitet eller ibland arbets-

platsen och är planerat och måldrivet, är det informella lärandet ostrukturerat. Det informella 

lärandet kan ha två former, medvetet och omedvetet enligt Ellström (1996:2), där det medvet-

na kan ske genom exempelvis deltagande i olika nätverk eller mentorskap. Det mesta av det 

informella lärandet sker dock omedvetet och spontant som en bieffekt av de aktiviteter indivi-

den deltar i (Ibid). Detta omedvetna lärande är en del av all mänsklig verksamhet, och har 

som effekt att människor lär sig även när de inte är medvetna om det eller har för avsikt att 
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göra det (Ibid). Granberg (2010:21) menar att det informella lärandet är starkt förknippat med 

det lärande som sker i utförandet av arbetsuppgifter. 

2.4.2 Villkor för lärande på arbetsplatsen 

Något som har haft en central roll i forskningen om villkor för lärande i arbetet är den stora 

betydelse utformningen av arbetsuppgifterna har för möjliggörande eller begränsningar av 

lärande i arbetet (Davidsson & Svedin, 1999). Ellström (2001:425) skriver om en uppgifts 

lärandepotential, något som kan ses som en sammansättning av uppgiftens komplexitet, grad 

av självbestämmande och de krav på kompetens uppgiften ställer. Dock menar han att det är 

viktigt att inte se arbetsplatslärande som något som sker utav sig självt och som kan sättas 

igång endast med hjälp av objektiva medel såsom tillfredsställande arbetsförhållanden och 

uppgifter. Den anställde behöver även ha vissa subjektiva behov uppfyllda för att arbetsplats-

lärandet ska ske, exempelvis tid för att lära, kunskap om arbetsprocesser och uppgiften i sig, 

personlig utveckling och självuppfyllelse och motivation (Ellström, 2001:426). 

Gustavsson (2000:47) har undersökt möjligheter för lärande i det dagliga arbetet, vilket hon 

kallar för lärpotentialer. Hon kommer fram till att en vilja och lust måste existera för att dessa 

potentialer ska komma till bruk i arbetet (Gustavsson, 2000:206). Lärande möjliggörs fram-

förallt genom att personalen lär sig med hjälp av experter på området i det dagliga arbetet för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter, men också genom att aktivt delta i olika situationer och 

försöka på egen hand (Gustavsson 2000:173). Det kan leda till misslyckanden, men hon me-

nar att lärande då ändå skett.  Byström (2013:194-196) skriver att när ansvar ges ökar också 

möjligheterna till lärande, men att ett allt för litet utbud av formellt lärande kan begränsa ut-

veckling och lärande på arbetsplatsen. Hennes forskning pekar även på att delaktighet i arbe-

tet och god arbetsgemenskap förbättrar lärandet på arbetsplatsen.  

Ellström, Ekholm och Ellström (2008:3) har undersökt inlärningsmiljö på arbetsplatsen och 

hur den kan skilja sig åt mellan olika avdelningar. Studien visar att det finns olika förutsätt-

ningar och kontextuella villkor som främjar lärande på de olika avdelningarna. Något som 

visade sig ha stor inverkan på lärandet var sammansättningen av personal. För att främja lä-

rande menar Ellström et al. (2008:21-22) därför att det dels är viktigt att sätta samman perso-

ner med olika kompetenser och utbildningsbakgrund, för att lärande ska kunna ske med hjälp 

av varandra, men också att personalen får stöd av ledningen i företaget (Ellström et al. 

2008:21-22). Det har även framkommit i en studie av Billett (2001:210) att deltagandet i ar-

betsplatslärandet och hur detta deltagande ser ut skiljer sig mellan olika grupper på arbetsplat-

sen, såsom nykomlingar och erfarna, anställda och inhyrda. Olika grupper har olika möjlighe-

ter att delta på arbetsplatsen och därmed i lärandet, de som inte jobbar fulltid och har en fast 

anställning har inte tillgång till samma möjligheter (Billett, 2001:210).  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av den forskning som presenterats ovan om bemanningsbranschen och bemanningskonsulter 

framgår det att en hel del av den forskning som finns har gjorts ur ett individperspektiv, alltså 

med utgångspunkt i bemanningskonsulters upplevelser. Av dessa studier har många fokuserat 

på den speciella relationen som uppstår mellan bemanningskonsulten, bemanningsföretaget 
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och kundföretaget. Exempelvis beskriver Kantelius (2012) hur detta förhållande faktiskt ser ut 

och vilka effekter det kan ha på bemanningskonsulter, och Buch et al. (2010) talar om organi-

sationstillhörigheten och dess dubbla karaktär. Även relationen mellan bemanningskonsulten 

och arbetsplatsen har varit framträdande i forskningen, där det som fokuserats på har varit 

dennes sociala sammanhang. Olofsdotter (2008) skriver om bemanningskonsulternas upple-

velser av främlingskap medan Allvin et al. (2003) pekar på hur utanförskapet är organiserat 

och kan härledas till kundföretagets struktur.  

 

Flexibiliteten i arbetslivet i förhållande till bemanningsbranschen har också forskats på i rela-

tivt stor utsträckning. Exempelvis Lautsch (2002, 2003) pekar på att kundföretagets motiv 

bakom inhyrningen påverkar hur bemanningskonsulten får delta och arbeta där. Detta kan 

man säga att Kantelius (2012) utvecklar i sin forskning om bemanningskonsulternas annor-

lunda villkor för lärande och utveckling på kundföretaget. Hans forskning pekar på att kund-

företagen vill effektivisera sin användning av bemanningskonsulter genom att bland annat 

skära ner på upplärningstiden.  

 

Kantelius (2012) forskning visar på en motsättning om man jämför med det som framkommit 

i forskning kring arbetsplatslärandets villkor, där exempelvis Ellström (2001) menar att indi-

viden måste få tid för att lära sig sitt arbete, att det är en förutsättning för lärande.  Flera fors-

kare har undersökt vilka villkor som finns för att arbetsplatslärande ska ske, däribland Da-

vidsson och Svedin (1999), som understryker vikten av arbetsuppgifternas utformning och 

Gustavsson (2000) som menar att aktivt deltagande på arbetsplatsen är viktigt. Detta delta-

gande understryks som viktig för lärandet även hos Byström (2013), vars forskning också 

visar att ett litet utbud av formellt lärande kan hämma utvecklingen och lärandet på arbets-

platsen. Billet (2001) menar att det deltagande som ovanstående forskare menar är så viktigt 

ser olika ut för olika grupper på arbetsplatsen, förutsättningarna att delta ser inte likadana ut 

och det är de med udda anställningsform, såsom inhyrda, som missgynnas.  

 

Det har forskats en hel del om både bemanningskonsulter och arbetsplatslärande som enskilda 

fenomen, däremot har dessa två sällan kopplats samman för att visa hur dessa två fenomen 

kan samspela. Den här studien har ambitionen att sammanfoga de två teman vi presenterat i 

tidigare forskning för att täcka denna kunskapslucka. Att sammanfoga dessa två ger oss möj-

lighet att dels förstå hur lärandet i arbetet går till för de personer som inte har en traditionell 

anställningsform, samt genom detta också ha möjlighet att peka på hur man kan skapa förut-

sättningar för att sådant lärande ska ske.   

3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt är syftet att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. Här presente-

ras den teori som kommer att ligga till grund för denna uppsats. Först ges en kort introduk-

tion till det perspektiv som varit grunden för den valda teorin, för att sedan presentera Lave 

och Wengers teori om situerat lärande samt Wengers teori om praktikgemenskaper. Avslut-

ningsvis sammanfattas de viktigaste aspekterna.  
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3.1 Lärande på arbetsplatsen  
Vi har valt att använda ett sociokulturellt perspektiv på lärande utifrån Lave och Wengers 

(1991) teori om situerat lärande
1
 och Wengers (1998) utveckling av teorin, praktikgemenska-

per
2
. Med denna utgångspunkt blir individen i interaktion med sin omgivning ett centralt fo-

kus när det handlar om lärande. Att se lärande som en social process beroende av sin omgiv-

ning härstammar från psykologen Lev Vygotskij, som haft stort inflytande inom det pedago-

giska området (se t.ex. Vygotskij, 1999). Traditionella teorier, som kognitivismen och beha-

viorismen, har fokuserat på lärande som något som sker enbart i hjärnan (Philips & Soltis 

2013:41,68), något som bland andra Vygostkij (1999:10-11) kom att kritisera. Han menade att 

man, i likhet med övriga traditionella perspektiv, måste ta hänsyn till det individuella lärandet 

men betonade vikten av att också beakta det sociala samspelet genom att han la till en kollek-

tiv nivå till den tidigare enbart individuella nivån. Vygostkijs teorier har sedan utvecklats och 

förgrenats i en mängd olika teorier, en av dessa är Lave och Wengers teorier om situerat lä-

rande och praktikgemenskaper. Det finns stort utrymme för tolkning när det gäller deras teori-

er, många har använt dem på olika sätt och det finns inget exakt sätt att använda dem på, och 

som följd finns det en stor variation av tolkningar och förklaringar av dem (Handley, Sturdy, 

Fincham & Clark, 2006:645-646). Nedan presenterar vi vår tolkning av teorierna. 

 

3.2 Situerat lärande 

Teorin om situerat lärande lyfter fram tanken att lärande är sammanvävt och oskiljaktigt från 

sociala praktiker (Lave & Wenger, 1991:31). Med detta menas att lärande inte enbart är något 

som sker inne i hjärnan, som en kognitiv process, utan omfattar hela människan och hennes 

handlingar (Lave & Wenger, 1991:53). Situerat lärande teorin ifrågasätter det traditionella 

pedagogiska antagandet att lärande sker isolerat och dekontextualiserat, och menar att det 

kognitiva fokus som genomsyrat tidigare lärteorier har gjort att ingen hänsyn tagits till att en 

stor del av det lärande som sker på arbetsplatsen är inbäddat i kontexten (Handley et al., 

2006:642). Kunskap är något som inte finns rent objektivt i människan. Den förändras och får 

ny innebörd beroende på kontexten den används i, exempelvis hur kunskapen att titta åt väns-

ter innan du går över gatan behöver anpassas när du kommer till England, då du istället ska 

titta åt höger först. Kunskap är alltså inte först och främst symbolisk och objektiv utan den är 

socialt konstruerad, tillfällig och beroende av sammanhang (Ibid).  

 

Situerat lärande kan liknas vid konceptet “learning by doing”, men snarare än att lägga fokus 

på hur lärandet sker, har det ett mer övergripande teoretiskt fokus som handlar om aktivitetens 

kontextuella beroende (Lave & Wenger, 1991:31). Medan “learning by doing” handlar om att 

man lär sig genom utförandet, tar Lave och Wengers (1991) teori även hänsyn till det större 

sammanhanget, nämligen lärandets och praktikers oskiljaktiga karaktär. Eftersom lärande är 

                                                           
1
 Vi har översatt Lave & Wengers begrepp situatied learning till den svenska versionen situerat lärande. 

2
 I denna uppsats har vi översatt Wengers begrepp communities of practice till praktikgemenskaper.  
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en aktivitet som sker i sociala praktiker betyder det att även lärandet i sig är beroende av kon-

texten. Situerat lärande ger oss möjligheten att röra oss bort från tanken att kognitiva proces-

ser, och därmed lärande, är det primära till en tanke som sätter den sociala praktiken i första 

hand, och istället ser lärande som ett av dess kännetecken (Lave & Wenger 1991:34). Denna 

möjlighet att se på lärande som en produkt av praktiker är viktig eftersom skillnaden är stor 

mellan en lärteori som ser praktiker som inordnade i olika lärprocesser, där lärande ses som 

den enda aktiviteten, och en lärteori som ser lärande som en integrerad del av praktiker. Lä-

rande ses då som en del av all aktivitet, det betyder att man lär sig i allt man gör (Lave & 

Wenger, 1991:35-37). 

 

För att förklara hur det här lärandet går till behövs en förståelse för hur relationer uppstår mel-

lan nykomlingar och erfarna på arbetsplatsen, samt hur gemenskaper skapas kring kunskap 

och praktik (Lave & Wenger, 1991:29). Processen genom vilken nykomlingar blir en del av 

en sådan gemenskap kallar Lave och Wenger (1991:29) för legitimt perifert deltagande. Legi-

timitet kan vinnas på många olika sätt, det kan handla om att som individ vara användbar, 

vara rätt person just här och nu eller till och med att bara vara i rätt ålder (Wenger, 1998:101).  

Det perifera deltagandet handlar om att nykomlingen inte direkt erbjuds fullt deltagande i ge-

menskapen, det medför till exempel mindre press, större förståelse vid felaktiga utföranden 

och mindre risk. Det är i denna process nykomlingen får insikt i hur praktikgemenskapen fun-

gerar (Wenger, 1998:100).  

 

Legitimt perifert deltagande har vissa gemensamma drag med “mästare-lärling” begreppet, 

med skillnaden att detta inte gör anspråk på att vara en lärmodell utan ett analysverktyg (Lave 

& Wenger, 1991:31). Det kan användas för att kunna förklara hur lärande uppstår i alla möjli-

ga lärsituationer, formella som informella, medvetna som omedvetna. Utgångspunkten för 

detta verktyg är att lärande oundvikligen hör ihop med deltagande i olika praktikgemenskaper, 

där nykomlingar lär sig genom ökat deltagande i gemenskapen (Lave & Wenger, 1991: 29). 

De lär sig färdigheter, dels genom att härma de erfarna och dels genom att själva utföra upp-

gifter, för att så småningom bli fullvärdiga medlemmar i gemenskapen (Ibid). I motsats till 

“mästare-lärling” begreppet menar Lave och Wenger (1991) att det situerade lärandet inte 

enbart sker i relationen till mästaren, utan även till stor del i relationen till omgivningen och 

de andra som befinner sig i samma praktikgemenskaper. Den situerade lärteorin menar att 

praktikgemenskapen är den kontext i vilken individen utvecklar handlingsmönster och identi-

teter, där värderingar, normer och relationer är inbäddade, för att passa in i gemenskapen 

(Handley et al. 2006:642). I kommande avsnitt kommer vi att fördjupa oss i Wengers (1998) 

utveckling av begreppet praktikgemenskaper.  

 

3.3 Praktikgemenskaper 

Praktikgemenskaper finns överallt och som deltagare i en social värld är man alltid medlem i 

en eller flera genom hela livet. Det handlar om grupper som samlas kring en gemensam prak-

tik i vissa situationer, både formella och informella, och de finns såväl i hemmet som i skolan 

och på arbetet (Wenger, 1998:6). Han ger några exempel på praktikgemenskaper och hur des-
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sa kan te sig, bland annat hur anställda organiserar sina arbetsliv tillsammans med sina närms-

ta kollegor och kunder för att kunna utföra sina jobb. Med detta menar han att det jobb som 

ska utföras “på pappret” inte alltid är det jobb som faktiskt existerar i praktiken, därför ut-

vecklar den anställde ett tillvägagångssätt inom den ordnande gemenskapen genom vilket 

denne kan göra det arbete som faktiskt föreligger. När de anställda gör det utvecklar eller be-

varar de också en bild av sig själva i sin arbetsroll som de kan leva med och uppfylla sina åta-

ganden genom (Ibid). 

 

Individer kan ingå i praktikgemenskaper på flera olika nivåer och i flera olika storlekar. Är 

man exempelvis anställd i en större organisation ingår man inte enbart i den stora företagsge-

menskapen, utan även i flera små, såsom avdelningar, projektgrupper men även fikagrupper 

(jfr. Wenger, 1998:6). Praktikgemenskaperna är inte alltid medvetna, utan många existerar 

utan att gruppmedlemmarna vet om det. Wenger (1998: 105) menar att olika praktikgemen-

skaper kan sammanlänkas. Ett sätt är genom att man kan delta i flera praktikgemenskaper 

samtidigt, och därigenom föra över kunskaper och andra delar från en gemenskap till en an-

nan, och vice versa. Det andra är genom objekt som finns i gemenskapens räckhåll, såsom 

dokument, koncept eller artefakter som praktikgemenskaper kan få utbyte med andra gemen-

skaper genom, eller organisera sig kring tillsammans (Ibid).  

 

När man talar om praktikgemenskaper menar Wenger (1998:4) att man behöver utgå från en 

uppsättning antaganden som ger ett ramverk för att förstå och möjliggöra lärande. För det 

första är människor sociala varelser, detta är något som inte går att bortse från när man talar 

om lärande. Det andra antagandet är att kunskap inte är något som människor bär på utan nå-

got som existerar i ett större system av sociala praktiker. Kunskap blir kunskap först när den 

kommer till uttryck i ett socialt sammanhang. För det tredje antar man att kunnande är en frå-

ga om att man aktivt använder sin kunskap för att därmed delta i den sociala omgivningen och 

praktiken, det är något man gör. Det sista antagandet är att människor har en förmåga att upp-

leva och förhålla sig till världen som meningsfull. Människors handlande beror på den mening 

vi tillskriver det vi gör, till exempel att vi kör åt höger i en rondell oavsett om det är andra 

bilar där eller inte, eller att vi inte röker där det är förbjudet. Människor förhåller sig till ett 

socialt system där vi tillskriver saker mening och handlar utefter denna (Ibid).  

 

Ovanstående antaganden hjälper oss att förstå det centrala i denna teori, vilket Wenger 

(1998:4) menar är lärande i aktivt socialt deltagande, och fokus ligger på mer än bara fysiskt 

deltagande. Det handlar om tillhörighet och att aktivt delta i en social gemenskap, här kon-

strueras identiteter genom den lärande processen i relation till denna gemenskap. Med det 

avses att deltagandet formar våra handlingar, samt har stor påverkan på den vi är och hur vi 

tolkar det vi gör (Ibid). För att en teori om socialt lärande ska fånga in de antaganden vi har 

talat om ovan måste den innehålla vissa, för lärande som social process, utmärkande delar 

(Ibid). Wengers (1998:5) modell belyser en komplexitet i lärprocessen till skillnad från andra 

lärteorier med fokus på lärande som något som sker i hjärnan.  Modellen visar att det är flera 

delar som samvarierar och består av fyra delar som är centrala för människans lärande. Varje 

del bidrar med något som är vitalt för att lärande ska uppstå, och detta sker inom ramen för 

praktikgemenskaper. 
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           Figur 2. Modell som visar lärprocessens olika delar (utifrån Wenger, 1998:5). 

 

Nedan följer en förklaring av samtliga delar i modellen och på vilket sätt dessa bidrar till lä-

rande.  

Mening: Lärande som erfarenhet. Istället för att se bakomliggande motiv eller dolda tankar 

som den drivande faktorn bakom människors handlingar, som tidigare läroperspektiv har tagit 

för vana att göra, ser man den största drivkraften i människans vilja att vara meningsskapande 

i vissa sociala sammanhang. Genom erfarenhet upptäcker vi mening i olika handlingar och 

situationer, och den driver oss att göra saker (Wenger, 1998:5). 

Praktik: Lärande som görande. Lärande är inte kontextlöst utan knutet till praktiska uppgifter 

och situationer, dessa uppgifter är här och nu, i vardagen för människor. När man resonerar 

om lärande är det därför omöjligt att bortse från praktiken människor ingår i (Wenger, 

1998:5).   

 

Gemenskap: Lärande som tillhörighet. Det handlar om att kunskap inte är något abstrakt som 

vi människor bär omkring på, utan något som kan kännas igen av andra människor i form av 

kompetens. Denna kunskap/kompetens blir betydelsefull i gemenskapen, i relation till de 

andra deltagarna (Wenger, 1998:5). 

 

Identitet: Lärande som blivande. Kan ses som en möjlighet att tala om identitet och själva 

människan, som i en lärprocess annars med lätthet kan gå förlorad. Det handlar om hur läran-

de förändrar vem du är, men även hur du skapar dig själv inom den sociala kontexten av ge-

menskapen. Din identitet skapas i den situation du befinner dig i, det är i samspel med den 

sociala kontexten och det situerade lärandet genom deltagande som du blir den du är (Wenger, 

1998:5).  
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Wenger (1998:100) skriver dock att lärande genom praktikgemenskaper är beroende av vissa 

faktorer. Han menar att om deltagande och lärande ska vara möjligt behöver praktikgemen-

skapen erkänna nykomlingens legitimitet som perifer deltagare i gemenskapen. För att få detta 

erkännande behöver nykomlingen betraktas som en potentiell fullvärdig medlem av gemen-

skapen. Då invigning av en ny medlem är en investering för praktikgemenskapen, eftersom 

det ger nykomlingen tillträde till dess gemensamma tillgångar av både kunskaper och sociala 

nätverk, kan vissa grupper som av någon anledning inte vill eller kan bli fullvärdiga medlem-

mar hamna utanför (Sjöström, 2013:53).  Först när nykomlingen fått tillräckligt erkännande 

som legitim deltagare kan dennes oundvikliga misstag förvandlas till lärtillfällen istället för 

anledningar till uteslutning (Wenger, 1998:101).  

 

3. 4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Lave & Wenger (1991) talar om situerat lärande som ett kontextberoende, socialt skapat lä-

rande i vilket deltagandet i den sociala praktiken är det som utgör själva lärandet. Det situera-

de lärandet sker när den nya medlemmen blir erbjuden legitimt perifert deltagande i praktik-

gemenskaper. Det innebär att den får en plats som en potentiell medlem och därmed får ta del 

av gruppens samlade kompetenser och sociala nätverk. Lärandet sker i en konstant process 

från det att individen börjar delta i gemenskapen och lär sig i allt den gör hela tiden. Individen 

härmar medlemmarna i gemenskapen och utför själv olika uppgifter i praktiken.  

 

Det situerade lärandet slutar enligt Lave och Wenger (1991) inte den dagen individen blir en 

fullvärdig medlem i praktikgemenskapen, utan är en konstant pågående process. Denna lär-

process pågår heller inte enbart i en praktikgemenskap, utan i flera olika gemenskaper paral-

lellt. Individen kan vara en länk mellan olika gemenskaper, och genom att dela med sig av 

andra gemenskapers kunnande och handlingsmönster utökas lärandet och sträcker sig över 

gränser, kunskaper kan då komma till användning inom flera olika praktiker. 

 

När man ser på lärande ur Wengers (1998) perspektiv handlar det om mycket mer än att ut-

veckla och utöka kunskap som är specifik för att klara av vissa uppgifter. Lärande handlar 

också om att skapa mening för att kunna interagera på ett betydelsefullt och relevant sätt i 

världen. Det handlar om att förstå och bygga sin identitet i förhållande till sin omgivning, 

både den sociala och den objektiva.  

 

Wenger (1998) sammankopplar i sin modell över lärprocessen praktiker, meningsskapande, 

gemenskap och identitet. Alla dessa faktorer utgör en del av lärandet, till exempel har ett cyk-

lande barn inte bara lärt sig kunskapen “att trampa på pedalerna”, det har även lärt sig en rad 

meningsfulla handlingsmönster som att stanna vid rött ljus, inte cykla i rabatten. Med detta 

tankesätt öppnar han upp för möjligheten att undersöka vilken social påverkan det har att lära 

sig något i en viss kontext, av en viss person, i relation till olika grupper, och framför allt vad 

deltagande i en gemenskap har för betydelse för individens lärprocess, men även för grup-

pens.   
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4. Metod 

I nedanstående avsnitt presenteras först övervägande kring valet av metod. Därefter redovi-

sas hur urvalet gått till, hur förberedelser av intervjuerna skett samt ges en presentation av 

respondenterna. Efter det ges inblick i datainsamlingens tillvägagångssätt, där reflektioner 

kring intervjuförfarandet samt forskarrollen diskuteras. Sedan följer en redogörelse av bear-

betning och analys. Slutligen diskuteras etiska överväganden, tillförlitlighet och generaliser-

barhet. 

  

4.1 Val av metod 

Vi har valt intervjuer som metod för att samla in studiens empiriska data. Valet av denna me-

tod har gjorts med hänsyn till studiens syfte, som är att belysa relationen bemanningskonsulter 

och möjligheter till lärande och utveckling i arbetet. När vi genomfört studien har vi försökt 

att förstå världen ur undersökningspersonernas egna perspektiv och utifrån deras erfarenheter 

och då är, enligt Kvale och Brinkmann (2009:17), intervjuer lämpliga som metod. Dessutom 

ger intervjuer kunskaper om människans egna uppfattningar och känslor kring ett fenomen 

(Repstad, 2007:15), vilket är det vi har strävat efter.  

Det som har varit fördelaktigt med intervju som metod för denna studie är att det har gått 

snabbt att samla in flera olika människors syn på ett specifikt fenomen (jfr. Ahrne & Svensson 

2011:56), vilket passar bra ihop med studiens syfte. Eftersom vi vill undersöka personers egna 

upplevelser har även intervjuer, på grund av sin flexibilitet och anpassningsbarhet, fungerat 

bra eftersom det har varit lätt att anpassa sig till respondenten och ställa uppföljningsfrågor 

som uppkommit i intervjusituationen (Bryman, 2011:415). Då vi i denna studie har haft be-

gränsad tid att samla in material och sammanställa detta, har intervjuer även varit lämpliga då 

det är enkelt att få ihop mycket material under en kort tid, som Ahrne och Svensson (2011:57) 

skriver.  

En problematik som kan uppstå när intervjuer genomförs är att intervjun enbart belyser en 

viss del av ett fenomen enligt Ahrne och Svensson (2011:56), något vi har försökt undvika 

genom att utforma intervjufrågorna på ett öppet sätt med möjlighet att belysa fenomenet ur 

olika vinklar, samt undvikit att ställa alltför många ledande frågor för att det ska vara respon-

dentens egna upplevelser, både positiva och negativa, som ska få utrymme. Denna problema-

tik är självklart inget man helt kan komma ifrån, då frågorna som ställs till viss del alltid är 

formulerade utifrån vår förförståelse. Själva situationen som föreligger vid intervjutillfället 

kan också påverka intervjuns resultat enligt Ahrne och Svensson (2011:57), därför har i själva 

intervjutillfället, oavsett i vilken miljö den utspelats, en liknande samtalssituation försökt 

uppnås med hjälp av vårt eget beteende. Det kan såklart ändå uppstå skillnader i det empiriska 

materialet på grund av denna skillnad, vilket vi är medvetna om.   

 

4.2 Urval 

Efter formulering av syfte och frågeställning växte frågan fram om vilka som skulle intervju-

as. Eftersom syftet är att belysa relationen bemanningskonsulter och möjligheter till lärande 
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och utveckling i arbetet valdes bemanningskonsulter som intervjupersoner eftersom det är 

deras perspektiv vi vill fördjupa oss i. En annan möjlighet hade varit att undersöka hur chefer 

upplevde fenomenet, men då skulle möjligheten att belysa bemanningskonsulternas egna upp-

levelser av lärande och utveckling ha gått förlorat. Eftersom de egna upplevelserna är kärnan i 

undersökningen föll valet på just bemanningskonsulter. 

För att begränsa urvalet i studien gjordes först ett val av branschtillhörighet. Valet av bransch 

föll på administrativt arbete inom samhällsvetenskapliga områden, såsom personal, ekonomi 

och logistik. För att sedan få fram relevanta intervjupersoner kontaktades en bekant inom be-

manningsbranschen, genom vilken vi sedan kom i kontakt med en konsultchef på ett beman-

ningsföretag som på vår begäran mejlade en förfrågan till alla bemanningskonsulter som hon 

ansvarade över. Det var ca 200 bemanningskonsulter som fick mejlet, av dessa svarade sex 

stycken som var villiga att ställa upp på en intervju. Vi kom även i kontakt med konsulter vid 

ett annat bemanningsföretag genom en bekant som kände en person som jobbade som beman-

ningskonsult. Efter genomförd intervju med denne fick vi kontakt med ytterligare en respon-

dent som jobbade för samma bemanningsföretag. 

De val som gjordes ovan stämmer överens med det Bryman (2011:434) kallar för målinriktat 

urval, vilket betyder att vi har utgått från att syftet med studien ska överensstämma med urva-

let. Inom denna typ av urvalsteknik kan man sedan använda sig av olika angreppssätt för att få 

tillgång till intervjupersonerna, ett av dessa är det så kallade snöbollsurvalet (Bryman, 

2011:434). Det innebär att man använder sig av redan etablerade kontakter och genom dessa 

får tillgång till nya kontakter att intervjua (Ibid) och det är det som har gjort i denna studie. 

4.2.1 Respondenter 

Vi har valt att intervjua åtta personer, med grund i Kvale och Brinkmanns (2009:129) uttryck 

”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta”. Efter tran-

skriberingen av fem intervjuer ansåg vi att informationen som torde framkomma ur samtliga 

intervjuer skulle vara tillräcklig för att ge en nyanserad grund för analysen. Repstad (2007:92) 

skriver att forskaren ska sluta samla in empiri när denne känner att den inte får ut någon ny 

information ur materialet, detta kallar han för mättnad. Att göra anspråk på sådan mättnad är 

kanske inte helt enkelt, men då vi får sägas ha tillräckligt god insikt i empirin denna studie 

bygger på, och vi ansåg att vissa teman återkom är tanken att det skulle kunna kvalificera sig 

som sådan mättnad. Dock kan man reflektera över om det faktiskt är mättnad eller eventuellt 

kan härledas till andra orsaker, såsom intervjufrågornas utformning.  

 

Repstad (2007:92) menar även att studien gynnas av att ha färre intervjuer som kan analyseras 

mer djupgående istället för att drunkna i empiriskt material. Valet att hålla oss till åtta inter-

vjuer gjordes även med grund i detta, då vi ansåg att det antalet både gav oss tillräckligt med 

information och gav oss möjlighet att svara på studiens frågeställningar mer djupgående.  

Kvale och Brinkmann (2009:129) menar att antalet intervjuer som behövs också beror på syf-

tet med studien, och då denna studie bygger på att undersöka respondenternas egna upplevel-

ser ansåg vi inte att det fanns ett behov av en stor mängd intervjuer, utan kvalitet gick före 

kvantitet. På grund av det snöbollsurval som gjordes så uppstod en något ojämn fördelning i 

respondentgruppen när det kommer till kön, endast en av respondenterna var man. Det går att 



 

17 
 

reflektera över varför denna ojämna fördelning uppstod. En anledning kan vara att det arbetar 

fler kvinnor i bemanningsbranschen än män (Olofsdotter 2008:9). En annan aspekt som också 

kan diskuteras är hur länge respondenterna varit i branschen samt hur många uppdrag de har 

haft. Då urvalet i denna studie har varit av den karaktär det är, har vi inte haft möjlighet att 

påverka hur denna fördelning ser ut. Däremot har den trots detta blivit ganska varierad.  

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

 

 

                                                          Tabell 1. Respondentschema.   

 

4.3 Förberedelse av intervjuer 

I förberedelserna av intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide, vilket betyder 

att den byggdes upp kring ett antal teman men att den i övrigt var ganska öppen (jfr. Bryman, 

2011:415). Det gjordes med hänsyn till att vi inte är erfarna intervjuare och därför ville ha ett 

tydligt fokus redan från början om vad som kunde tänkas komma fram i intervjuerna, för att få 

bättre möjlighet att ställa relevanta uppföljningsfrågor. Detta val gjordes också för att vi är två 

forskare i denna process, så för att säkerställa en likhet i varje intervju oavsett vem som höll i 

den ansåg vi att en semistruktur var bäst anpassad, i enlighet med det Bryman (2011:416) 

skriver. Som nämndes ovan utformades intervjuguiden efter olika teman som växte fram un-

der arbetets gång. De tre teman som valdes var bakgrundsfrågor, lärande och utveckling och 

till sist relationer på arbetsplatsen, dessa utformades till största del utifrån vårt syfte och frå-

geställningar, men med vissa inslag av Lave och Wengers teori. Intervjuguiden utformades på 

detta sätt dels för att göra intervjun tillgänglig genom att kunna berätta för respondenterna vad 

intervjun skulle handla om för att ge dem möjlighet att förbereda sig, och dels för att underlät-

ta för vårt eget genomförande. 

Efter att vi färdigställt intervjuguiden, men innan de riktiga intervjuerna genomfördes, provin-

tervjuade vi två bemanningskonsulter. Efter den första provintervjun justerades frågor och 

teman för att strukturen skulle kännas mer naturlig och för att vissa frågor inte var lämpliga 

att ställa. Under bearbetningen av intervjuguiden la vi vikt vid att ha en språklig nivå som 

passade våra respondenter, samt försökte lägga upp våra teman och frågor på ett sätt som ska-

pade en naturlig känsla av samtal mellan oss och respondenterna, vilket Bryman (2011:419) 

förespråkar. Exempelvis utformades intervjuguiden med bakgrundfrågor först, för att medve-

tet värma upp respondenterna med frågor som inte handlade om annat än vardagliga saker. 

Detta ansågs vara viktigt för att vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga och sedan 
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berätta så ingående som möjligt om dennes personliga upplevelser, något som kan vara svårt 

att komma åt i en väldigt formell intervjusituation. När detta gjorts genomfördes ytterligare en 

provintervju. Då frågorna inte justerades efter denna så lades även den intervjun till i materia-

let.    

Genom hela utformningen av intervjuguiden, fanns en tanke om att ställa öppna konkreta frå-

gor för att respondenterna själva skulle tänka sig tillbaka in i en situation där dem befunnit 

sig. Till exempel ställdes frågan: Föreställ dig en situation där du fastnar i arbetet, hur gör 

du för att lösa problemet? Tanken bakom detta var att, i enlighet med det Repstad (2007:100) 

skriver, få mer informationsrika svar än om en generell fråga ställts då erfarenhet har visat att 

människor tenderar att svara mer i enlighet med det de verkligen anser på konkreta frågor. Vi 

använde oss även av vissa direkta intervjufrågor, tanken bakom det var att få ett ja eller nej 

svar på den frågan, för att sedan kunna ställa sonderingsfrågor som var baserade på svaret (jfr. 

Bryman, 2011:423). Exempelvis: Blir du medbjuden på icke-jobbrelaterade aktiviteter? Vissa 

följdfrågor finns med i intervjuguiden och vissa växte fram spontant under intervjun och ställ-

des då direkt.  

 

I samband med intervjuguidens utformning skickades ett missivbrev till respondenterna. Syf-

tet med detta var att informera respondenterna om sådant som var relevant inför intervjuernas 

genomförande. Utifrån Trosts (2012:110-115) rekommendationer beskrevs studiens syfte och 

hur respondenterna kunde bidra till att svara på detta, samt informerades om att materialet 

skulle behandlas konfidentiellt, att deltagandet var frivilligt och att studien genomförs enbart i 

forskningssyfte. Även praktisk information fanns i missivbrevet, såsom hur många responden-

ter som skulle intervjuas, hur lång tid intervjuerna skulle ta att genomföra samt kontaktuppgif-

ter. Redan i detta stadie informerades respondenterna om att inspelning av intervjuerna skulle 

ske, något som vi naturligtvis frågade om godkännande för även vid intervjutillfällena. Det 

gjordes för att förbereda respondenterna på hur situationen skulle komma att se ut, så att de 

inte skulle känna sig överraskade när vi tog upp det vid själva intervjutillfället. Efter missivb-

revet skickats ut och godkännande erhållits från respondenterna att medverka i studien 

genomfördes datainsamlingen.  

 

4.4 Datainsamling 

Åtta intervjuer var inbokade, av dessa skulle sju ske i ett fysiskt möte, men på grund av olika 

förhinder fick vi anpassa oss till respondenternas behov. Fyra respondenter hade i slutänden 

möjlighet att träffas för att genomföra intervjuerna, resterande fyra intervjuades via telefon. 

Två av de fyra intervjuerna genomfördes på offentliga platser, i detta fall caféer. De två andra 

intervjupersonerna kunde träffas på deras arbetsplatser, där det fanns enskilda rum att tillgå. 

Av respondenterna vars intervjuer gjordes via telefon, befann sig tre i sin hemmiljö och en på 

sin arbetsplats. Intervjuerna tog ca 25-40 minuter att genomföra. Under genomförandet valde 

vi att fortsätta spela in under hela samtalets gång, även efter att intervjun formellt hade avslu-

tats för att fånga upp ytterligare information som vi annars hade gått miste om (jfr. Bryman 

2011:432). 
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I genomförandet av intervjuerna förklarades alltid kort i början vad intervjun skulle handla om 

utifrån våra teman. Respondenterna upplystes även om att allt material skulle behandlas kon-

fidentiellt. Efter det tillfrågades respondenten alltid om denne godkände att vi spelade in hela 

intervjun, vilket alla åtta respondenter accepterade. Detta gjordes med hjälp av mobiltelefo-

nens ljudinspelningsfunktion, i de fall intervjuerna genomfördes per telefon användes två mo-

biltelefoner, där en användes för att spela in och en för att möjliggöra för trevägskommunika-

tion över högtalare. 

I och med att intervjuerna har genomförts på olika sätt har vi reflekterat över risken att resul-

taten skiljer sig på grund av genomförandets karaktär. Skillnaden som har uppmärksammats 

är att de respondenter som intervjuats över telefon har känts mer avslappnade i jämförelse 

med de respondenter vi träffade. Detta kan dock bero på att vi som intervjuare kände oss mer 

bekväma över telefon eftersom pressen att prestera inte kändes lika påtaglig, detta kan ha haft 

inverkan på hur intervjuerna genomfördes och därmed hur respondenterna upplevde situatio-

nen. Bryman (2011:432) skriver att det inte finns några belägg som pekar på att skillnaden är 

stor mellan dessa olika intervjuformer, därför kanske denna eventuella problematik bättre kan 

diskuteras utifrån vår roll som forskare. 

4.4.1 Vår roll 

 Det viktigaste forskningsverktyget i en intervjuundersökning är enligt Kvale och Brinkmann 

(2009:182) den som intervjuar. Denne behöver ständigt ta beslut om vilka frågor som ska stäl-

las och hur, vilka delar av svaren som ska följas upp samt ta ställning till vilka svar som ska 

tolkas eller inte tolkas (Kvale & Brinkman, 2009:182). Med bakgrund i detta har vi reflekterat 

över hur vår roll i intervjuprocessen har sett ut och vilken möjlig påverkan det kan ha på re-

sultaten.  

Något vi har haft i åtanke under hela processen kring skapandet och genomförandet av inter-

vjuerna har varit den förförståelse vi bär på kring fenomenet vi valt att undersöka. Det är 

omöjligt att bortse från denna, däremot så kan man genom att vara medveten om att den exi-

sterar och hur den ser ut ändå förhålla sig till studien på ett sätt där man inte lägger in egna 

värderingar i lika stor utsträckning (jfr. Bryman 2011:43). Då en av oss har erfarenhet av att 

arbeta som bemanningskonsult valde vi, för att minska risken för förutfattade meningar, en 

bransch och bemanningsföretag som denne inte var bekant med. Dock kan denna erfarenhet 

också erbjuda perspektiv som kanske annars hade gått omärkt förbi, sådant som kanske bara 

uppmärksammas när man är en del av fenomenet. Som vi skrev ovan använde vi oss i viss 

utsträckning av den teoretiska förståelse vi har i utformningen av intervjuerna, vilket kan ha 

påverkat öppenheten för sådant som framkom som inte passade in inom ramen för denna.  

Repstad (2007:98-99) menar att när man har som syfte att undersöka intervjuobjektets egen 

uppfattning ska man undvika att avbryta denne, om man gör det kan det leda till att respon-

denten blir osäker på om man uppfattar det den säger som intressant. Detta är något vi arbeta-

de med att ständigt förbättra under intervjuandets gång, och i de senare intervjuerna hade vi 

utvecklat ett sinne för att låta respondenterna tala till punkt, samt även för att låta det vara tyst 

utan att dyka in i nästa fråga. Det gav utrymme för mer omfattande och djupgående svar, som 

eventuellt gått förlorade i de första intervjuerna.  
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Att samtalet ibland blir till kallprat eller känns händelselöst behöver inte vara negativt utan 

kan generera intressanta aspekter i resultatet senare (Repstad, 2007:98-99). Det är något vi tog 

hänsyn till i genomförandet, därför försökte vi att inte tvinga in respondenterna i nya frågor 

eller inom våra ramar, utan valde att utveckla och fråga mer kring vissa saker som i stunden 

kunde verka irrelevanta. En del av vår roll som intervjuare var att finna bra intervjumiljöer i 

det offentliga då två respondenter inte hade möjlighet att träffa oss på sina arbetsplatser. I 

valet av plats hade vi i åtanke det Repstad (2007:95) skriver om att en ostörd plats utan dis-

traktioner är det bästa. Exempelvis valdes en plats på ett café där respondenten enbart kunde 

se oss och inte andra människor som passerade förbi.   

 

4.5 Bearbetning och analysmetod 

De inspelade intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades i Word i det närmaste orda-

grant. Detta påbörjades efter inspelningen avslutades och pågick upp till en vecka efter. Tal-

språk omvandlades till skriftspråk för att underlätta läsningen, det som togs bort var humman-

den och “eh”, men eventuell tystnad har skrivits med i form av flera punkter eftersom vi anser 

att det kan ha betydelse för innebörden i meningen (jfr. Ahrne och Svensson 2011:55). För att 

styrka att vi båda gjort likadant genomgående i transkriberingen av alla intervjuer, började vi 

med att båda transkriberade samma stycke för att stämma av hur vi skulle göra. Därefter be-

stämdes vad som skulle utelämnas och vad som skulle finnas med i nedskrivningen så att vi 

fortsättningsvis gjorde på ett liknande sätt (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009:197). När samtliga 

intervjuer transkriberats lästes materialet noggrant igenom för att ge en djupare kännedom om 

innehållet.  

Efter genomläsningen fortsatte analysarbetet och kodningen av det påbörjades. Detta gjordes 

med hjälp av the constant comparative method, som Hjerm och Lindgren (2010:87) beskriver 

innebär att det empiriska materialet hela tiden jämförs inte enbart mot tidigare forskning och 

det teoretiska perspektivet, utan även mot sig självt. Analysprocessen i den här studien har 

byggts upp med hjälp av tre delar, som genomförs parallellt med varandra under hela proces-

sen. Kodning är den första delen, tematisering den andra och summering den sista (jfr. Hjerm 

& Lindgren 2010:87), dessa kommer vi att gå närmare in på nedan. Något som vi också för-

hållit oss till i bearbetningen är studiens frågeställningar, för att på så sätt ha en förankring i 

det vi faktiskt ämnar finna svar på.  

De data man samlat in behöver nästan alltid omvandlas innan man kan börja analysera mate-

rialet enligt Hjerm och Lindgren (2010:84). De menar att kodning handlar om att förenkla, 

skapa ordning i och göra materialet överskådligt genom att dela in det efter olika kriterier. Ett 

dokument skapades där olika koder som identifierats utifrån bearbetningen av materialet 

skrevs ner. Där skrevs även en kort beskrivning om varje kod och vad den innebar (jfr. Hjerm 

& Lindgren, 2010:102-103). Kodningen genomfördes sedan med hjälp av dessa nedskrivna 

koder, som under själva kodningsarbetet utökades med ytterligare koder som växte fram ur 

materialet (jfr. Hjerm & Lindgren 2010:92). Under kodningsprocessen har materialet behand-

lats som en helhet, där ingen distinktion har gjorts mellan de olika respondenterna. Det inne-
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bär att inga jämförelser gjorts mellan de olika respondenterna, utan att vikten lagts vid den 

variation som uppstått i gruppen som helhet.  

                                                Figur 3. Exempel på kodningsprocessen. 

Det finns dock viss kritik mot kodning som metod för att bearbeta materialet då Bryman 

(2011:526) menar att man genom att ta textstycken ur sin kontext kan förlora sammanhanget 

och glömma att ta hänsyn till den sociala situation det uppkom i. För att hantera denna even-

tuella problematik har vi arbetat på ett sätt som tillåter empirin att ta plats i resultatet och ana-

lysen för att ge läsaren en helhetsbild. Vi har även haft det fulla empiriska materialet nära till 

hands under arbetstes gång, vilket möjliggjort för oss att gå in i det och få en förståelse för 

kontexten det blev till i.  

Genom kodningsarbetet identifierades vissa mönster och ur dessa kunde teman skapas. I det 

här stadiet sorterade vi bland de koder som använts för att utifrån dem arbeta fram ett antal 

nyckelteman som studien kunde byggas kring, i enlighet med Hjerm och Lindgren 

(2010:114). Tematiseringen skedde genom att vi först identifierade tre huvudteman, som be-

dömdes kunna ge svar på frågeställningarna. Dessa teman var att lära sig arbetet, kundföreta-

gets roll och bemanningsföretagets roll. Därefter slogs flera olika koder samman som ansågs 

anknyta till varandra för att skapa underteman inom dessa. Under analysarbetet jämfördes 

hela tiden också de olika intervjuerna med varandra, för att finna liknande nyanser som fram-

trädde men även intressanta skillnader.   

När vi började känna oss nöjda med de olika tematiseringarna som gjorts, summerades mate-

rialet. Först gjordes en mall över hur vi ville att strukturen på innehållet skulle se ut, innan 

skrivprocessen tog fart. Denna mall kom sedan att revideras och förändras ett antal gånger 

innan den antog sin slutliga form (jfr. Hjerm & Lindgren, 2010:129). Det gjordes för att få en 

tydligare struktur och därigenom se vad det egentligen var vi ville få svar på, samt få en över-

blick kring vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt i förhållande till frågeställ-

ningarna (jfr. Hjerm & Lindgren 2010:129).  
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Redovisningen av resultatet och analysen av det empiriska materialet görs omlott i löpande 

text, med vissa citat från respondenterna som är tänkta att förstärka de resonemang som förs. 

Det finns en anledning till att resultatet och analysen redovisas tillsammans. Analysen är inte 

något som sker enbart i en aktiv handling utan är ständigt närvarande i forskningsarbetet ge-

nom de val som görs och de innebörder forskaren tillskriver olika delar av materialet (se bl.a. 

Repstad 2007:127, Ahrne & Svensson 2011:185-187).  

4.6 Etiska överväganden  

Under hela studiens gång har hänsyn tagits till de samhällsvetenskapliga forskningsråden. Det 

första av dessa är informationskravet, som Bryman (2011:131) skriver handlar om att man ska 

informera respondenterna om att deltagandet i studien är frivilligt och kan avslutas när som 

helst, vilket vi gör både i missivbrevet som skickades ut en vecka före intervjuernas genomfö-

rande och sedan igen vid intervjutillfället. I enlighet med vetenskaprådets (2011:22) riktlinjer 

informerade vi även respondenterna om studiens syfte, ämnet vi skulle behandla och varför vi 

valt just dem som respondenter.  

I vetenskapsrådets “God forskningsed” (2011:21) står det att alla studier, oavsett om de rör 

känsliga personuppgifter eller kommer påverka respondenten fysiskt eller psykiskt eller inte, 

ska beakta den etiska aspekten samtycke. Alla respondenter samtyckte till att delta i studien, 

men för att understryka detta krav skickade vi missivbrevet en vecka före intervjuernas ge-

nomförande. På så sätt gavs deltagarna betänketid före intervjun vilket Repstad, (2007:96) 

menar är fördelaktigt med hänsyn till det etiska kravet samtycke då respondenterna därmed 

har lång tid på sig att neka till att delta i undersökningen.  

Vi har varit noga med att behandla det material som vi samlat in med respekt för responden-

ternas integritet och deras rätt till att förbli privata och oidentifierade, i enlighet med veten-

skapsrådets (2011:70) rekommendationer. Allt material som framkom har därför behandlats 

konfidentiellt och respondenterna har avidentifierats i studien med hänsyn till konfidentiali-

tetskravet (Bryman, 2011:132). Exempelvis har vi istället för namn benämnt bemanningskon-

sulterna med “Respondent” och tilldelat varje ett nummer, för överskådlighetens skull. Det 

insamlade materialet kommer enbart att användas i denna studie och för just detta forsknings-

syfte i enlighet med vetenskapsrådets (2011) nyttjandekrav. Detta har vi även informerat re-

spondenterna om i missivbrevet.  

 

4.7 Metoddiskussion 

När det kommer till metoddiskussioner är det vanligt att det talas om reliabilitet och validitet 

som kriterier för studiens kvalitet. Dessa begrepp är dock inte anpassade till kvalitativa studier 

utan har utvecklats för en kvantitativ tradition enligt Kvale och Brinkmann (2009:264), som 

dock menar att de kan förstås i en vidare betydelse än den traditionella positivistiska mening-

en. Bryman (2011:353) menar också att det finns ett bättre anpassat sätt att tala om reliabilitet 

och validitet i kvalitativa studier, vilket han kallar för tillförlitlighet. Det är dels utifrån detta 

anpassade begrepp vi kommer att föra metoddiskussionen i detta avsnitt. Reflektioner kom-

mer även att göras över studiens generaliserbarhet, något som Bryman (2011:369) också me-
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nar kan förstås annorlunda när det gäller kvalitativa studier. Han menar att resultaten från kva-

litativa studier inte ska generaliseras i förhållande till populationen, men till kvaliteten på de 

slutsatser som görs i förhållande till teorin.  

För att studien ska vara tillförlitlig menar Bryman (2011:354-355) att man dels behöver göra 

en grundlig och tydlig redogörelse av hur studien har genomförts i alla dess steg. Detta har vi 

arbetat med genomgående i hela detta metodavsnitt, exempelvis i förklaringen till val av re-

spondenter, hur vi genomfört transkriberingen och i beskrivningen av analysprocessen. Denna 

uttömmande beskrivning ger läsarna av studien en chans att själva bedöma studiens överför-

barhet enligt Bryman (2011:355). Då det inte går att uppnå absolut objektivitet i den sam-

hällsvetenskapliga forskningen får man istället, för att stärka och konfirmera studien, vara 

noga med att, så långt det går, inte låta egna värderingar eller förförståelse påverka studien i 

någon riktning (Bryman, 2011:355). Det är självklart oerhört svårt att distansera sig från sina 

egna uppfattningar, men genom att reflektera över våra har vi åtminstone försökt arbeta runt 

dem men även ge läsaren en bild av vilken typ av riktning studien eventuellt har kunnat riktas 

i utifrån vår egen roll. En annan viktig aspekt av tillförlitligheten i kvalitativa studier handlar 

om i vilken grad man kan hävda att den verklighet som beskrivs i studien faktiskt motsvarar 

den verklighet som undersökts (Bryman, 2011:355). Det kan reflekteras över i förhållande till 

om respondenterna eventuellt har haft några bakomliggande motiv när de svarat i studien, ges 

en rättvis bild? (Bryman, 2011:357). Det blir intressant i denna studie för att kontakten med 

de flesta av respondenterna gick via deras chef. Dock är denne inte medveten om vilka av de 

200 bemanningskonsulterna hen kontaktade som vi har varit i kontakt med. Dessutom infor-

merades respondenterna innan intervjuerna påbörjades om att resultaten även skulle tillhanda-

hållas sagda chef. Vi tänker oss att detta skulle kunna ha en viss påverkan på hur responden-

terna har svarat, då de eventuellt inte vill vara alltför kritiska, eller tvärtom framför extra 

mycket kritik när de har chansen.  

När det gäller studiens generaliserbarhet kan man som sagt inte dra några statistiska slutsatser 

om populationen enligt Bryman (2011:369). Däremot menar han att man kan hävda en viss 

grad av generaliserbarhet genom teoretisk generalisering, som innebär att det går att dra paral-

leller mellan de resultat som framkommit i denna studie till en annan liknande kontext (Bry-

man 2011:369). Vi kan här reflektera över huruvida resultaten från denna studie kan hävdas 

ha en sådan generaliserbarhet. Bemanningsbranschen är stor och växer ständigt, och företagen 

inom den arbetar inte alltid på samma sätt. Det kan därför vara svårt att ta vårt resultat och 

placera de i en annan kontext inom branschen. Dock har vi genom att ha intervjuat beman-

ningskonsulter från två olika, och ganska olikartade, bemanningsföretag en viss fördel, då vi 

därmed fått in empiri från olika bakgrunder. Därför skulle vi kunna hävda en viss teoretisk 

generaliserbarhet, då vi sett vissa liknande nyanser i resultatet som var återkommande hos 

bemanningskonsulter som arbetade för olika bemanningsföretag. Däremot blir det även svårt 

då vår studie har undersökt bemanningskonsulterna och deras relation till kundföretagen, des-

sa kan ju vara olika i oändlighet. Även här får vi luta oss mot att vi fått in liknande nyanser i 

empirin trots att bemanningskonsulterna befunnit sig på olika kundföretag.  
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Man får dock ha i åtanke att den här studien är uppbyggd kring syfte och frågeställningar som 

baserar sig på subjektiva upplevelser av fenomenet vi studerar som förmedlats av responden-

terna. Det blir därför svårt att hävda att det finns ett allmängiltigt svar på huruvida lärande 

faktiskt har skett i situationerna som vår empiri har visat. Vi ser därför att studien snarare bi-

drar med antydningar om vad för faktorer som kan vara av vikt när det kommer till beman-

ningskonsulternas lärande och utveckling i arbetet.  

5. Resultat & analys 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som framkommit ur det empiriska materialet samt ana-

lys av detta utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Avsnittet är uppdelat i tre delar ”Att lära 

sig arbetet”, ”Kundföretagets roll” samt ”Bemanningsföretagets roll”. Efter presentationen 

av dessa tre följer en sammanfattning där de viktigaste slutsatserna ur avsnittet tas upp.  

Under genomgången av det empiriska materialet har tre huvudteman identifierats utifrån stu-

diens frågeställningar. Dessa teman kommer att behandla hur bemanningskonsulterna lär sig 

arbetet samt kundföretagets och bemanningsföretagets roll i bemanningskonsulternas lär- och 

utvecklingsmöjligheter. Indelningen i teman ger möjligheten att på ett tydligt sätt resonera 

kring frågeställningarna och samtidigt ge en överskådlig bild av bemanningsarbetet och hur 

sociala lärprocesser inom det går till. Resultat och analys kommer att redovisas sammanfogat 

och löpande genom hela avsnittet, och varvas med citat ur empirin för att förstärka våra reso-

nemang.  

 

5.1 Att lära sig arbetet  

I det första temat kommer vi att, med hjälp av vårt teoretiska ramverk, resonera kring fråge-

ställningen “Hur upplever bemanningskonsulten att lärandet och utveckling sker på kundföre-

taget när denne är inhyrd?” När det kommer till bemanningskonsulternas upplevelser av hur 

lärande på arbetsplatsen sker har några återkommande faktorer som bidrar till detta lärande 

identifierats i vårt empiriska material. Många av dessa visade sig vara av en soci-

al/mellanmänsklig karaktär, men det fanns även några icke-sociala faktorer som bemannings-

konsulterna använde som hjälpmedel i lärandet av arbetet.   

 

Intervjuerna med bemanningskonsulterna visade att samtliga hade lärt sig någon del av arbe-

tet, större eller mindre, med hjälp av sin sociala omgivning. Många av bemanningskonsulterna 

fick i början på nytt uppdrag en handledare eller mentor till hjälp för att komma in i arbetet. 

Inte alla mentorsroller var formellt utsedda, utan vissa blev till automatiskt då arbetsuppgifter 

skulle överföras från en person på arbetsplatsen till bemanningskonsulten. Respondenterna 

upplevde denna typ av hjälp som positiv och ibland nödvändig för möjligheten att lära sig 

arbetet.  

 

/.../ så har vi ju en som har kommit in som konsult helt blank utan någon som helst erfarenhet. Men hon 

är duktig på att ta initiativ, lyssnar, snabblärd. Jag måste säga att det har funkat väldigt, väldigt bra och 

då har ju hon naturligtvis haft den fördelen att hon har suttit med en assistent precis bredvid sig. För det 

är nästan en förutsättning. Det är väldigt svårt att komma in, det är väldigt jobbigt att komma in och 

vara blank och inte ha nära till någon. Man måste ha någon som är som en fadder för att det, beroende 
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på hur långt uppdraget är naturligtvis, det finns mycket att lära och det är en kultur och det är, just som 

här då att det händer ganska mycket just nu /.../ Men som helt ny så är det ju att man behöver ha någon 

som man sitter med och man behöver en introduktion (Respondent 8). 

Av denna empiri kan vi utläsa att bemanningskonsulterna lär sig inom ramen för praktikge-

menskaper, med vilket Wenger (1998) menar att människor alltid lär sig i en kontext, i förhål-

lande till en grupp eller gemenskap. Inom denna praktikgemenskap lär sig sedan nykomlingen 

med hjälp av de andra medlemmarna, genom att observera och härma (Wenger, 1998), vilket 

kommer till uttryck då bemanningskonsulterna lär sig arbetet med hjälp av en mentor eller 

handledare. En annan aspekt av lärande som Wenger (1998) i sin modell kallar för mening 

blir också relevant i förhållande till empirin, då det handlar om hur lärande kan ses som erfa-

renhet, att människor genom erfarenhet upptäcker mening i olika handlingar. Här menar vi att 

bemanningskonsulterna genom mentorn eller handledaren har möjlighet att lära av deras erfa-

renheter sen tidigare. På så sätt kan bemanningskonsulten utöver kunskap om själva arbets-

uppgifterna även lära sig om andra viktiga aspekter av arbetet, såsom kulturen, normer och 

hierarkier, sådant som inte är uttalat. Det situerade lärandet sker i en social kontext som man 

förstår med hjälp av mening, genom meningsskapande handlingar kan man sedan vara en del 

av denna kontext (Lave & Wenger, 1991). Utifrån teorin kan man förstå det som att beman-

ningskonsulten tack vare mentorn eller handledaren får möjlighet att snabbare bli en menings-

skapande del av gemenskapen, vilket Wenger (1998) menar är drivkraften bakom människans 

handlingar.  

 

Flera av respondenterna fick hjälp av anställda på kundföretaget som hade liknande arbets-

uppgifter för att komma in i arbetet. En bemanningskonsult menade att hon fick skugga en 

annan anställd för att lära sig uppgifterna, och flera berättade att de fick en slags successiv 

överlämning av arbetsuppgifter.    

 

Ja, jag hade väl tur så jag hade en så att säga, jag tog över, det satt en konsult från Y (respondentens nu-

varande bemanningsföretag) som var här bara en och en halv månad, för sedan sökte hon jobb och fick 

anställning. Så att jag tog över hennes roll så att säga, men ja, så jag hade henne ett par veckor då innan 

hon gick. Vi gick dubbelt så att säga, så på det sättet hade jag ganska fördelaktigt. Men sedan är det en 

väldigt bra grupp som jag har hamnat i. Väldigt mycket att man hjälper varandra om man känner, att har 

man några frågor... (Respondent 8). 
 

Något som är centralt i det situerade lärandet är att som nykomling i en praktikgemenskap lär 

man sig inom kontexten på arbetsplatsen genom att härma och själv utföra arbetsuppgifter 

under uppsyn av en erfaren medlem i gruppen (Lave & Wenger, 1991). Lärandet sker då en-

ligt Lave och Wenger (1991) genom att man går mot att bli en fullvärdig medlem. Det gör 

man genom det situerade lärandet vilket handlar om att bemästra de praktiker och handlings-

mönster som finns inom gemenskapen. Bemanningskonsulten lär sig med hjälp av kollegorna, 

och detta lärande är nödvändigt för att de ska bli en del av gemenskapen. Bemanningskonsul-

terna kan också genom att ha en erfaren kollega som hjälp för att lära sig arbetet vinna en le-

gitimitet i sitt deltagande i gemenskapen. Eftersom lärande inom praktikgemenskapen är be-

roende av att gemenskapen är öppen för nykomlingens deltagande, och denna öppenhet beror 

på om gemenskapen anser att det finns legitima skäl till deltagandet enligt Wenger (1998), 

kan en social kontakt i form av en mer erfaren kollega vara en väg in i gemenskapen. Det kan 
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även fungera som en bekräftelse från arbetsgruppens håll att deltagandet är legitimt och ska 

finnas.  

 

Bemanningskonsulterna upplevde även att lärande skedde med hjälp av kollegorna på arbets-

platsen. Något som var återkommande i alla respondenternas svar var att de i första hand vän-

de sig till kollegorna om de behövde hjälp i olika situationer eller för att lära sig något som de 

inte visste. En bemanningskonsult uttryckte det som att man kunde bolla idéer med kollegor-

na, och andra menade att det var till mer erfarna kollegor som varit på arbetsplatsen länge 

man vände sig för att få svar.  

 

Jag försöker, oftast frågar jag ju någon annan kollega som har jobbat längre, och det brukar oftast gå 

ganska fort då (Respondent 4).  

 

Detta tolkar vi som att lärandet sker i en gemenskap, i enlighet med Wengers (1998) teori, 

eftersom bemanningskonsulterna vänder sig till kollegorna närmast dem på arbetsplatsen, som 

då utgör en praktikgemenskap, för att lära sig arbetet. I olika praktikgemenskaper finns det 

olika meningsfulla förhållningssätt och handlingsmönster som är accepterade eller givna. 

Dessa förhållningssätt och handlingsmönster kan bemanningskonsulten lära sig genom erfa-

renhet, och då handlar det inte enbart om erfarenhet av arbetet i sig, utan kunskaper om vilka 

kollegor man ska vända sig till för att få rätt svar är lika viktiga för lärandet, vilket kan förstås 

utifrån Wengers (1998) modell som mening. Vi tänker oss att som nykomling behöver indivi-

den genom legitimt perifert deltagande lära sig dessa specifika drag för att kunna bli en del av 

gruppen. Därmed kan man se det som att motivet bakom individens lärande är att passa in i 

gemenskapen, därför att det är i gemenskapen man kan utveckla ett arbetssätt för att få jobbet 

gjort men också där man kan skapa en tydlig bild av sin egen roll och identitet inom gruppen.  

 

En annan del av bemanningskonsulternas lärande som uppmärksammades i empirin var till-

gången till utbildning. De bemanningskonsulter som hade tillgång till utbildning upplevde det 

som att de lärde sig och utvecklades genom den, medan de som inte fick ta del av utbildning 

upplevde det som tråkigt. 

 

De är ju så gulliga i gruppen så jag kan ju sitta med när vi sitter online, då bokar vi ett konferensrum 

och så då och sitter där gemensamt. Men annars så är det vissa saker som jag har för verktygen då, som 

är online som jag kan sitta med då, videosnuttar och sådant. Så det finns ju ett litet axplock, nödvändigt 

så man kan komma in i det då. Men då är det bra om man har lite innan. Annars är det tufft alltså, det är 

tufft, även de som är vana. När det kommer in ett nytt verktyg så är det liksom även om faktiskt situa-

tionen fördelas fel, det är inte mycket att man går kurser en vecka som det var förr. Utan även för dem 

är det online, testa den hårda vägen och lära dig så. Så att det är väl ungefär den samma situation bara 

det att har man lite tänket hur saker brukar vara och se ut så underlättar väl det.. (Respondent 8). 

Utifrån Wengers (1998) teori tolkar vi det som att utbildningen som sker för respondent 8 kan 

förstås som att det är tack vare medlemskapet i praktikgemenskapen, som gruppen hen talar 

om är, som deltagandet i utbildningen sker. Detta är dock inte fallet för alla bemanningskon-

sulterna, för vissa kan istället möjligheten att delta i utbildning leda till att de kan bli en del av 

gemenskapen genom att de delar en gemensam praktik med andra människor på utbildningen, 

och samtidigt då får ta del av praktikgemenskapens gemensamma tillgångar. Tillgång till ut-
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bildning kan också handla om det Wenger (1998) kallar för lärande som blivande. Det hand-

lar om ett identitetsskapande i den sociala kontext man befinner sig, hur du samspelar och 

tillåts vara en del av det sociala påverkar vem du blir och hur du förstår dig själv. Genom att 

bemanningskonsulterna får delta i utbildning blir det möjligt för denne att förstå sig själv som 

en del av gemenskapen och som någon som är värd att investera i. Mot bakgrund av detta 

tolkar vi det som att de bemanningskonsulter som inte får ta del av utbildning upplever det 

som tråkigt för att de utöver att de går miste om praktiska kunskaper också genom lärandet 

som blivande får en bild av sig själv som någon som inte är värd att investera i.  

 

Ett annat socialt sammanhang där bemanningskonsulterna lärde sig arbetet var genom möten. 

En respondent menade att det var en stor del av hennes lärprocess att delta på alla möten för 

att få en förståelse för hur företaget fungerade. På ett annat kundföretag anordnades en presen-

tation för bemanningskonsulten för att denne snabbt skulle få en förståelse för företaget. Vissa 

kundföretag hade möten månadsvis för att uppdatera och utveckla medarbetarna, och dessa 

möten var öppna för alla.   

 

Som till exempel så har det här företaget sådana här, company meetings kallar dem det… en timme på 

fredagar en gång i månaden. Eller två. Ja i alla fall, och då är det liksom högsta chefen som berättar hur 

det går, siffrorna, om förra månaden typ och nya saker och bjuder in kunder och gäster som berättar nå-

gonting.. nått projekt eller jobb, alltså det är skitkul, verkligen! Så man är delaktig och det är öppet för 

alla /../ (Respondent 5).  

 

Utifrån Wengers (1998) teori kan mötet tolkas som ett verktyg för att bemanningskonsulterna, 

i egenskap av nykomlingar, ska kunna komma in i praktikgemenskapen snabbt för att lärande 

ska kunna ske så effektivt som möjligt. Då handlar det om att uppvisa bemanningskonsulter-

nas legitimitet i deltagandet genom att presentera och initiera dem i gruppen på en gång när de 

kom till arbetsplatsen. Men det var även respondenter som använde möten som ett sätt att lära 

sig arbetet genom att få inblick i hur gemenskapen fungerade och det tolkar vi utifrån Weng-

ers (1998) teori som att de genom denna inblick fick tillgång till praktikgemenskapens ge-

mensamma tillgångar och kunskaper.  Mötet kan dock även förstås som ett sätt att lära och 

utveckla personal kontinuerligt, genom deltagande i sådana möten vinner bemanningskonsul-

ten inte bara nya kunskaper, men även en plats i gemenskapen genom deltagandet och därige-

nom en möjlighet att skapa sig själv.  Vi tolkar det utifrån Wengers (1998) teori som att det 

kan handla om lärande som blivande, att det handlar om identitet. Att bemanningskonsulten 

får möjligheten att förstå sig själv, och därmed bli, en som får delta i gemenskapen.   

 

Utöver det sociala samspelet som sker på arbetsplatsen i relation till bemanningskonsulternas 

lärande, fanns det andra framträdande faktorer som bemanningskonsulterna menade att de 

lärde sig av. Det som framkom av det empiriska materialet var att respondenterna använde sig 

av tidigare dokumenterat arbete för att lära sig och hantera nya arbetsuppgifter, såväl som att 

de lärde sig i utövandet av sina arbetsuppgifter på egen hand. Vissa menade också att de inte 

behövde lära sig mer då de redan hade kunskaperna från tidigare erfarenheter.   

 

Vissa av respondenterna sa att de lärde sig arbetet med hjälp av erfarenheter från tidigare ar-

betsplatser. En respondent menade att hen helt överförde gamla kunskaper till den nya arbets-
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platsen och andra menade att det inte var så mycket att lära sig eftersom de hade mycket i 

ryggsäcken som de kunde ta med sig och använda på den nya arbetsplatsen.  

 

Okej, jo det är ju för att jag jobbat relativt likt, med det jag gör i dagsläget när jag jobbade i X, det var 

liksom inte något jätte, jätte nytt för mig. Men självklart har ju alla företag sitt eget sätt och jobba på, så 

det lär man sig med tiden, desto mer du gör det, desto bättre blir du och desto bättre förstår du (Respon-

dent 7).  

När det kommer till de respondenter som använde sig av sina tidigare erfarenheter tolkar vi 

det utifrån Wenger (1998) som att de tar med sig kunskap från en praktikgemenskap till nästa. 

Därmed kan de också dela och använda denna kunskap i den nya praktikgemenskapen, under 

förutsättningen att kunskapen är relevant i den nya kontext bemanningskonsulten hamnar i, 

vilket var fallet för dessa respondenter. Några bemanningskonsulter hade dock nya eller an-

norlunda arbetsuppgifter på sina uppdrag, eller så fanns det ingen att fråga för att ta reda på 

hur arbetet skulle utföras. Då uppgav flera av respondenterna att de gick tillbaka i tidigare 

dokument som fanns på arbetsplatsen eller tittade tillbaka historiskt på tidigare utfört arbete 

för att få en förståelse för hur de skulle utföra vissa arbetsuppgifter. En bemanningskonsult 

menade dock att när man gick tillväga på det sättet kunde viktiga delar av kunskapen ibland 

tappas bort.  

 

/.../om det är något som är specifikt för just det bolaget, det kan ju bara bolaget svara på och det är så-

dant som oftast liksom kan falla mellan stolarna när man kommer in på en tjänst, där det är – det här gör 

man här, på det här sättet och om det inte finns nedskrivet någonstans eller dokumenterat på något annat 

sätt så är det lätt att det faller mellan stolarna och kan bli ganska stora konsekvenser. Men oftast hinner 

det komma upp till ytan, så man hinner rätta till det, men det har ju hänt (Respondent 6). 

I fallet med de bemanningskonsulter som använde sig av dokument eller historik som hjälp-

medel för att lära sig arbetet kan man utgå från Wengers (1998) teori om att praktikgemen-

skaper kan sammanlänkas också via objekt. Man kan då se det som att bemanningskonsulten 

inte tillhör praktikgemenskapen då det inte finns någon aktiv social kontakt tillgänglig, utan 

istället får tillgång till gemenskapen och dess samlade kunskaper och tillgångar via dessa ob-

jekt. Men det finns ändå ett socialt element i detta tillvägagångssätt, eftersom det är någon 

medlem eller tidigare medlem av gemenskapen som har skapat dessa hjälpmedel. Wengers 

(1998) modell tar upp lärande som mening, där mening handlar om att tillskriva handlingar 

och situationer mening genom erfarenhet. I det här fallet med dokument och historik förstår vi 

det som att bemanningskonsulten har möjlighet att ta del av andras erfarenheter och därmed 

förstå hur saker och ting förhåller sig i gemenskapen utifrån andra medlemmars perspektiv.  

Några bemanningskonsulter menade även att de lärde sig bäst själva när de fick utföra arbete 

på egen hand. En av dem menade att desto mer arbetsuppgifter denne utförde själv och desto 

längre tid som tillbringades på arbetet med uppgifterna, desto mer lärde hen sig. Andra mena-

de att de fick fria händer istället för att ha en mentor, och då själva fick hitta lösningar på pro-

blem som uppstod under tidens gång.  

Ja, jag har ju fått fria händer att bara få testa själv hur de känns att jobba med ett system och sen får man 

alltid fråga om man är jätteosäker och de känns ju skönt. För man förstår ju det att i början när man är 
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ny så kan man ju bara inte komma in och prestera utan man måste ju få lära sig ett tag. Så kanske har 

behövt en eller två veckor och sedan har jag direkt kunnat visa vad jag går för (Respondent 1).  

Lärande är bland annat något som är knutet till praktiska uppgifter och situationer enligt 

Wengers (1998) modell. Han syftar då till att lärande inte är kontextlöst utan något människor 

gör rent praktiskt i vardagen, i detta fall på arbetsplatsen. I bemanningskonsulternas dagliga 

arbete, när de utför sina arbetsuppgifter och ställs inför problem som behöver lösas, sker ett 

konstant lärande. Det man lär sig i praktiken är inte bara rena fakta utan även hur saker och 

ting går till inom gemenskapen man befinner sig i. Exempelvis har respondent 1 lärt sig att 

hen får fråga om hjälp om något är oklart, vilket man kan förstå utifrån Wengers (1998) teori 

som att hen lärt sig i praktiken, genom att göra det. Genom detta handlande utvecklas sedan 

en erfarenhet som man lägger mening vid, och därmed har ett lärande skett eftersom beman-

ningskonsulten vet hur hen ska göra nästa gång en liknande situation uppstår.  

 

5.2 Kundföretagets roll  

 

Det andra temat kommer att behandla frågeställningen “Hur upplever bemanningskonsulten 

att kundföretaget bidrar till lärande och utveckling på arbetsplatsen för denne?”. Här kom-

mer fokus ligga på några huvudområden som vi utifrån vårt empiriska material har identifierat 

som betydelsefulla. Dessa är företagskulturen, hur bemanningskonsulten mottogs och behand-

lades i kundföretaget samt utbildningen i kundföretaget. I intervjuerna med bemanningskon-

sulterna framkom att hur kundföretagets kultur och inställning såg ut påverkade bemannings-

konsulternas utvecklingsmöjligheter, och det visade sig att det var stora skillnader mellan de 

olika respondenternas arbetsplatser.  

Något som framträdde under bearbetningen av det empiriska materialet var att respondenterna 

upplevde att kundföretagen de arbetade på hade olika inställning till hur bemanningskonsul-

terna var en del av deras arbetsplats. Denna inställning tolkar vi utifrån Lave och Wengers 

(1991) teori som att inställningen antingen kan erbjuda legitimitet i deltagandet eller ta bort 

det. Det legitima perifera deltagandet är en nödvändighet för att lärande och utveckling ska 

ske, enligt Lave och Wenger (1991), och därför menar vi att kundföretagets inställning får en 

avgörande roll i bemanningskonsultens lärande- och utvecklingsprocess på arbetsplatsen.  

 

Det framkom nästan lika många olika bilder av företagskulturer som antal bemanningskonsul-

ter som intervjuades. Några upplevde att de var precis som fast anställda, men fick lön från 

annat håll. En bemanningskonsult berättade att det kundföretag denne befann sig på ställde 

krav på att de inhyrda bemanningskonsulterna skulle ha lätt för att känna sig hemma. En an-

nan bemanningskonsult upplevde att kulturen på företaget inte gjorde någon distinktion mel-

lan bemanningskonsulten eller de fast anställda, utan att denne behandlats likvärdigt som de 

andra.  

 

Men jag har nog haft lite tur måste jag säga,  och hamnat på ett företag där jag har fått all den hjälp som 

jag behöver.. Där de har värderat mig på en nivå där jag är lik med alla andra (Respondent 7). 
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Andra respondenter upplevde dock att kundföretagen behandlade dem annorlunda än de an-

ställda på grund av att de var just bemanningskonsulter. Det kunde handla om att hålla möten 

som inte var öppna för bemanningskonsulterna, ha olika färg på passerkort eller separata par-

keringsgarage. En respondent upplevde det som att bemanningskonsulterna var mindre värda 

än de fast anställda.  

 

Ja men det är ju… man är ju lite liksom ”B-medborgare” om man säger så. Om ni förstår vad jag menar 

att, anställda, det är liksom ”A-medborgare” och konsulter är ”B-medborgare”, det är inte samma värde 

/.../ Jamen som ett exempel, jag träffade på en julfest så kommer det fram för mig en ny person.. och 

ska hälsa bara, och den första frågan jag fick var om jag var anställd eller konsult. Före vad jag gjorde 

eller vad jag hette eller nånting liksom! (hehe) Eller nej namnet först kanske och sen det /.../ men det 

säger mer om kulturen tycker jag, det här varför han.. ja det har ju att göra med den här orangea badgen 

och blåa badgen och allt annat, som ligger i..  (Respondent 5).  

 

Dessa olika inställningar från kundföretaget tolkar vi som att de påverkar konsulternas möj-

ligheter till lärande och utveckling utifrån Wengers (1998) teori, då de i den kategorin som 

upplevde sig som en del av arbetsplatsen har fått förutsättningen att bli legitima perifera del-

tagare. Därmed har de kunnat blir en del av gemenskapen, och upplever sig därför som en 

naturlig medlem i gruppen, “som en fast anställd”. Mot bakgrund av ovanstående resonemang 

tolkar vi det som att de bemanningskonsulter som däremot upplever att kundföretaget arbetat 

för att avskilja och distansera sig från dem inte har fått samma förutsättning att komma in i det 

sociala samspelet som en potentiell ny medlem i praktikgemenskapen. Detta kan leda till att 

deras lär- och utvecklingsmöjligheter blir mindre. Vi kan förstå deras situation utifrån två 

delar av Wengers (1998) modell för lärande, nämligen lärande som tillhörighet och lärande 

som blivande. När bemanningskonsulten inte tillåts delta på samma villkor i det sociala sam-

spelet på arbetsplatsen så hämmas det lärande som kan ske i det sociala samspelet och gemen-

skapen, det handlar både om kunskaper kring utförandet av arbetet men framför allt kunska-

per om hur saker och ting går till i det dagliga samspelet. Eftersom att identiteten skapas i den 

sociala kontexten av gemenskapen så kan bemanningskonsulten, om denne upplever sig själv 

som en “B-medborgare”, lära sig förstå att den är det, en som inte är inkluderad.  

Några av respondenterna upplevde att den distinktion som gjordes mellan dem och de fast 

anställda av kundföretaget kunde utgöra hinder för dem i sitt dagliga arbete, då framförallt när 

de inte hade tillgång till olika delar av system. En respondent menade dock att denna distink-

tion bara gjordes av kundföretaget som organisation, inte av medarbetarna, och att det kunde 

göra att jobbiga situationer uppstod.  

Ja, för ibland så… Vissa saker kan ju ha med behörighet att göra, då du inte kommer åt som konsult /.../ 

de tänker kanske inte på att jag är konsult, och då kanske de frågar om jag kan fixa det där /..../ och så 

visar det sig att jag inte har behörighet och då måste jag gå tillbaka och säga att jag måste be någon an-

nan göra det här för jag har inte tillgång och det känns ju lite awkward ibland (Respondent 8). 

En annan bemanningskonsult fick inte ta del av utvecklingssamtal på arbetsplatsen, utan blev 

istället ombedd att själv skriva till chefen om vad det var för arbete denne utförde på dagarna 

och utvärdera sin egen utveckling.  
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Nej, det som skilde sig lite mellan konsulter och de fast anställda, det var utvecklingssamtalen och då, 

alla de som var fast anställda, det förstår man ju, dem får ju ha uppföljningssamtal och sätta ner sina 

målsättningar och en väldigt lång process och allt ska läggas i interna system. Medans vi, jag som kon-

sult fick skriva mitt egna appraisal hette det, om vad jag gör, och sedan hade jag ett utvecklingssamtal 

med chefen, där jag fick berätta vad jag gör och hon bara “Ja, vad bra! Det är det här jag har förstått att 

du gör”. Så att, det var lite så det var /.../ sedan var det utvecklingssamtalet slut (Respondent 2).  

När kundföretaget skapar skillnader mellan bemanningskonsulterna och de fast anställda kan 

det leda till ett skapande av en självbild kring yrkesidentiteten hos bemanningskonsulten som 

mindre värd eftersom identiteten skapas i deltagandet och samspelet med den sociala omgiv-

ningen enligt Wenger (1998). Eftersom det skapas en differentiering mellan olika deltagare i 

gruppen så visar det att alla inte är där på samma villkor. Det kan leda till att bemanningskon-

sulten inte får tillgång till att delta i praktikgemenskapen på samma sätt som de anställda, då 

varken de anställda eller bemanningskonsulten ser på sig själv som en potentiell fullvärdig 

medlem. Det är något som Lave och Wenger (1991) menar krävs för att lärande i en praktik-

gemenskap ska ske.   

Det framkom även att vissa av bemanningskonsulterna inte hade tillgång till samma utbild-

ningsmöjligheter som de fast anställda på kundföretaget, då vissa inte fick ta del av utbild-

ningen där överhuvudtaget medan andra kunde utnyttja den till viss del.  

 

Ja att vara anställd, till exempel så har de som utbildningskrav som är liksom interaktiva utbildningar på 

datorn, som de måste göra. Och de har massa olika utbildningskrav i olika former och som jag som 

konsult inte har alls, och det kan man ju tycka är skönt, eller också kan man tycka att det är lite tråkigt 

för man blir… ja men man är inte riktigt med /.../ Jag tycker det är tråkigt (Respondent 5).  

Dessa skillnader fanns både mellan de olika respondenterna, men det framgick också att de 

respondenter som hade jobbat på flera olika företag menade att det var väldigt olika om de 

fick delta i utbildningar eller inte beroende på vilket kundföretag de befann sig på.  

Nej, inte hos Z (företaget) nej, och inte heller hos Y (företaget) heller, utan dem har varit strikta med att 

konsulter inte ens är välkomna över huvudtaget då på utbildningen, tyvärr. Men X (den nuvarande ar-

betsplatsen), har varit väldigt öppna med det, det kan jag säga (Respondent 1). 

Eftersom kunskap förändras utefter kontext enligt Lave och Wenger (1991), betyder det att 

bemanningskonsulten kan gå miste om kunskaper som blir till i de sammanhang där denne 

inte deltar. Då lärande sker i en kontext och aktivitet som bemanningskonsulten inte får vara 

del av kan det leda till att dennes lärande hämmas. Detta eftersom praktikgemenskaper hand-

lar om grupper som samlas kring en gemensam praktik i både formella och informella situa-

tioner enligt Wenger (1998). När bemanningskonsulten då inte tillåts delta i utbildning blir 

dennes praktik inte gemensam med de fast anställdas på samma sätt, därmed kan deltagande i 

praktikgemenskapen försvåras. Det var dock även flera respondenter som fick ta del av lika 

mycket utbildning som de fast anställda på kundföretaget, om denna förutsättning ges tolkar 

vi det utifrån Lave och Wengers (1991) teori som att det underlättar för lärandet, inte bara rent 

kunskapsmässigt men även i den sociala kontexten där bemanningskonsulten deltar, praktik-

gemenskapen.  
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Faktiskt inte, de har från början behandlat mig som en av dem redan från början om jag ska vara ärlig. 

Jag har fått vara med på alla utbildningar som alla andra har vart med på, det har inte varit någon skill-

nad (Respondent 7). 

Vi uppfattar det utifrån empirin som att de flesta av respondenterna upplever det som positivt 

när de får delta i utbildning och negativt när de blir uteslutna från den. Det framgår dock att 

det inte verkar vara själva kunskapen som kommer med utbildningen som är det bemannings-

konsulterna främst saknar, utan gemenskapen som kommer med ett självklart deltagande. Ut-

ifrån teorin kan vi tolka det som att när bemanningskonsulterna blir involverade av kundföre-

taget så upplever dem att de lär sig och utvecklas mer eftersom de blir en del av praktikge-

menskapen och därmed kan delta fullt ut i den sociala praktiken såväl som den arbetsmässiga. 

Detta kan anknytas till det första av Wengers (1998) grundantaganden när det kommer till 

lärande, människor är sociala varelser och det kan vi inte bortse från när vi talar om lärande. 

Vi tolkar det som att de bemanningskonsulterna som blir uteslutna från aktiviteter som utbild-

ning istället upplever att de inte har tillgång till den sociala gemenskapen fullt ut och då inte 

kan ta del av det lärande och utveckling som kan ske med hjälp av denna.  

 

5.3 Bemanningsföretagets roll   

 

I det tredje och sista temat kommer frågeställningen “Hur upplever bemanningskonsulten att 

bemanningsföretaget bidrar till lärande och utveckling för denne?” behandlas. Bemannings-

konsulten är anställd genom ett bemanningsföretag och det är här arbetsgivar- arbetstagarför-

hållandet finns i det triangulära förhållande som råder. Arbetsgivarrollen för med sig ett an-

svar som innebär att bemanningsföretaget tar hand om löneutbetalning, men också att det har 

ansvar för sina anställdas utveckling. Under bearbetningen av empirin upptäckte vi att det 

fanns vissa faktorer kring bemanningsföretaget som bidrog till ett upplevt lärande och utveck-

ling på kundföretaget för individen, och att avsaknaden av vissa faktorer hämmade det.  

 

När vi utgår ifrån Wengers (1998) teori förstår vi det som att bemanningsföretaget kan utgöra 

en egen praktikgemenskap som bemanningskonsulten kan ingå i. Denna gemenskap för då 

med sig fördelar som bemanningskonsulten kan ta del av, såsom utveckling och lärande med 

hjälp av medlemmarna i den, en identitet och tillhörighet i en grupp av människor i samma 

situation. Det blir viktigt i denna situation där bemanningskonsulten inte är en del av arbets-

platsen den arbetar på i full utsträckning, utan har en annan tillhörighet också.  

 

Eftersom bemanningskonsulten befinner sig på ett företag där denne inte är anställd betyder 

det att kundföretaget inte har något ansvar över kompetensutveckling för bemanningskonsul-

ten, detta ansvar ligger hos bemanningsföretaget. Två respondenter uppgav dock att de fick 

utbildning av bemanningsföretaget såväl som kundföretaget, och att de upplevde den som 

givande och tillräcklig för deras förmåga att utföra sina arbeten.  

 

Och både bemanningsföretaget och företaget jag jobbar på har ju interna utbildningar som jag får gå, 

och dem har jag ju fullt tillträde till som alla andra (Respondent 3). 
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Flera av respondenterna uttryckte att de kände att det hade varit positivt att ha tillgång till 

utbildning, då det hade hjälpt dem i sina arbeten. Detta kan vi utifrån Wengers (1998) teori 

tolka som att dessa bemanningskonsulter får en större möjlighet att delta i praktikgemenska-

pen på arbetsplatsen, då de genom utbildning från bemanningsföretaget, får mer kunskap om 

värdefulla redskap som kan vara användbara i just den praktiken de arbetar i. Eftersom läran-

de handlar om att delta i praktikgemenskapen med målet att bli en fullvärdig medlem, och det 

målet nås genom att kunna utföra praktiken såväl som bli en legitim del av gruppen, så kan 

man se det som att dessa kunskaper erbjuder bemanningskonsulten en möjlighet att komma 

närmare fullvärdigt medlemskap. Det innebär då lärande och utveckling för bemanningskon-

sulten på arbetsplatsen. Andra respondenter uppgav att det varit tal om utbildning vid anställ-

ningen men att dessa sedan inte blivit av. Respondenterna menade att det berodde på att de 

själva inte varit drivande.  

 

Det som skilde sig från dem som var konsulter och de som var fast anställda, det var att dem fick gå på 

lite utbildningar och visst, vi hade säkert kunnat pusha för det oss också. Men då hade man säkert fått 

gått via bemanningsföretaget. Dom här kanske gick iväg och läste en engelskakurs också satt vi som var 

konsulter kvar /.../ det är ju det där med utbildning, och det sa dem (bemanningsföretaget) ju faktiskt att 

det skulle ingå men jag tog aldrig tag i det själv (Respondent 2).  

 

Flera respondenter sa att bemanningsföretaget inte erbjöd dem någon utbildning, och att de 

upplevde det som tråkigt. Dock var det några som inte kunde komma på någon utbildning de 

ville ha av bemanningsföretaget, och därför ändå inte kände något behov.  

 

Men det gäller också av bemanningsföretaget som… som arbetsgivare har jag efterfrågat utbildning. 

Och det finns ju i princip inte, jag fick någon Excel-kurs nån gång, online som jag skulle göra själv, 

som jag typ redan kunde. Så det är liksom noll utbildning så.. (Respondent 5).  

Vi tolkar det som att de bemanningskonsulterna som inte erbjöds utbildning från bemannings-

företaget inte fick samma möjlighet som de bemanningskonsulterna som hade tillgång till 

utbildning att eventuellt kunna utnyttja kunskaper som de fått i bemanningsföretaget. Därför 

hade de heller inte samma möjlighet till lärande och utveckling på arbetsplatsen.  Detta kan 

man anknyta till den del i Wengers (1998) modell som handlar om lärande som görande - där 

han menar att lärandet inte är kontextlöst utan sker i människans vardag och de sysslor och 

handlingar de genomför. När bemanningskonsulterna då inte får delta i utbildning får denne 

inte ta del av de kunskaper om värdefulla redskap som kan vara användbara i just den prakti-

ken de arbetar i, till skillnad från de respondenter som fick ta del av utbildningen.  Något som 

framgår av empirin är dock att det inte verkar vara själva kunskapen som kommer med ut-

bildningen som är det bemanningskonsulterna främst saknar, och vi tolkar det utifrån Weng-

ers (1998) teori som att det istället handlar om den gemenskap som man kan få genom ett 

självklart deltagande.  

 

Ett framträdande drag i det empiriska materialet var att bemanningskonsulterna upplevde att 

bemanningsföretaget bidrog till lärande och utveckling på arbetsplatsen för bemanningskon-

sulten när bemanningsföretaget erbjöd respondenten en tjänst som denne kunde utvecklas i. 

En av respondenterna upplevde att bemanningsföretaget hjälpte denne i sin utveckling då det 

nuvarande uppdraget hade kompetensmässigt högre krav än de tidigare erfarenheter och kvali-
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fikationer bemanningskonsulten hade. Detta menade respondenten ledde till mer utveckling 

och att hen fick lära sig nya saker hela tiden.  

 

Nämen om man säger såhär, jag personligen är jag satt på ett uppdrag som är för kvalificerat för vad jag 

har för erfarenheter.. och det utvecklar ju mig nått enormt, för då får jag ju växa in i den rollen. Så än så 

länge så tycker jag att de verkligen har främjat min utveckling och kollegor som kanske har blivit satta 

på uppdrag som är mindre kvalificerade, och de.. de kanske upplever att de liksom, ja, inte får det stödet 

man behöver liksom för sin egen utveckling (Respondent 6).  

 

Wengers (1998) teori om hur lärprocessen går till handlar om att flera faktorer samvarierar 

med varandra för att lärande ska ske, dessa faktorer är praktik, mening, gemenskap och identi-

tet. Idenititet handlar om hur lärande kan ske som blivande. Med utgångspunkt i detta kan vi 

tolka det ovanstående som att respondenterna går igenom ett sådant lärande, där det handlar 

om själva människan som förändras och utvecklas i rollen som denne blir. Denna identitet 

utvecklas i den sociala kontexten, alltså på arbetsplatsen i den tjänsten som bemanningskon-

sulten befinner sig i. Det är detta lärande, tillsammans med de praktiska kunskaperna som 

kommer med att arbeta med nya uppgifter och de kunskaper kring företagskulturer som tas 

med, som leder till utveckling av en identitet. Det är detta bemanningsföretaget bidrar med 

om de låter bemanningskonsulten känna att den får utvecklas i sin roll och därmed både lära 

sig nya kunskaper och skapa en bild av sig själv som någon som utvecklas.  

   

Att byta arbetsplats är något som ingår i arbetet för en bemanningskonsult. De respondenter 

som hade haft uppdrag på flera arbetsplatser upplevde att de hade tagit med sig erfarenheter 

vidare från dem. 

 

Ja men det är klart jag har lärt mig, ja. Och det ena har väl lett till det andra.. och jag menar jag hade ju 

aldrig fått de här jobben.. på ett annat sätt. Kommit in på det sättet om man säger så. Man kan inte hop-

pa mellan branscher som jag har gjort, på ett annat sätt, för att det hela tiden kräver att du ska ha gjort 

det tidigare och så (Respondent 5). 

Dessa erfarenheter kan man tolka som att de fick genom att delta i praktikgemenskaper, i en-

lighet med Wengers (1998) teori. Erfarenheterna kunde de sedan ta med sig in i en ny prak-

tikgemenskap på en annan arbetsplats. Det lärande som sker här kan förstås som den del i 

Wengers (1998) modell som handlar om lärande som erfarenhet, vilket är förknippat med 

människans meningsskapande. Det betyder att vi genom våra erfarenheter upptäcker och till-

skriver handlingar och saker mening, som vi sedan bär med oss till nästa situation.  

 

I empirin framkom även att bemanningskonsulterna hade relationer till andra bemanningskon-

sulter, både på samma kundföretag och på andra. Det skiljde sig mycket mellan olika respon-

denters upplevelse av detta, där vissa inte hade någon som helst kontakt med andra beman-

ningskonsulter eller kände att relationen till dessa var annorlunda än den till de fast anställda, 

medan andra hade mer eller mindre kontakt med andra bemanningskonsulter. Några beman-

ningskonsulter hade erfarenheter av att deltagit på sommar- och julfester som bemanningsfö-

retaget anordnat för dem och det visade sig också att det fanns andra tillfällen för beman-

ningskonsulterna att träffas och umgås. Det framgick även att det var flera bemanningskonsul-
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ter som jobbade ihop på några arbetsplatser, och på vissa av dessa umgicks bemanningskon-

sulterna även utöver arbetet med varandra och utan de fast anställda i företaget. 

 

 /../ Men vi som jobbade som konsulter vi gick även på julfester tillsammans, sommarfester, samtidigt 

som vi gjorde det på det fasta företaget också (kundföretaget). Det blev alltid dubbla sommarfester, 

dubbla julfester och då blev det ju lite att vi blev ett litet gäng för att vi gick iväg och gjorde grejer själ-

va. Vi hade frukostar, vi hade frukost här tillexempel, och sådana saker. Och det var ju jättebra, för vi 

kunde prata, lite, inte lön pratade vi inte men förmåner, hur man ska rapportera vissa saker, det var ju 

väldigt lätt att fråga någon av dem istället för att fråga chefen. Rätt kul att jobba som konsult med någon 

annan också (Respondent 2).  

Vi tolkar det som att bemanningsföretaget kan bidra till lärande och utveckling genom att 

skapa förutsättningar för en praktikgemenskap för bemanningskonsulterna, där de kan dela 

erfarenheter och lära av varandra, för att sedan utnyttja detta på sina arbetsplatser. Eftersom 

Wenger (1998) menar att lärprocessen pågår inte bara i en praktikgemenskap utan i flera olika 

gemenskaper parallellt, så borde en gemenskap mellan bemanningskonsulter vara främjande 

för deras lärande och utveckling på arbetsplatsen. De erfarenheter och kunskaper de lär sig 

tillsammans med varandra kan då föras över till den andra praktikgemenskapen (kundföreta-

get) och även utnyttjas där och på så sätt främja utveckling för individen. Bemanningskonsul-

ten kan genom kunskapsutbytet med andra bemanningskonsulter även få nya perspektiv på sin 

arbetssituation och nya kunskaper om hur det går till hos andra företag, samt dela kunskaper 

om arbetsuppgifterna i sig om bemanningskonsulterna har liknande yrken, och utvecklas där-

igenom.  

 

En respondent uttryckte en önskan om att bemanningsföretaget skulle utveckla någon slags 

metod för bemanningskonsulterna att dela sina kunskaper i exempelvis system som många 

konsulter använde sig av.  

Har man så att säga en stor kund inom konsultföretaget så skulle man kanske ha någon sorts funktion 

där man kan, någon som kan saker och ting, där man får komma in och få sätta sig hos någon annan 

som praktiskt, så man får se “Hur jobbar du i det här verktyget som de har?”. Så man liksom på något 

sätt kan överföra erfarenheterna och lära sig på något sätt. Eftersom att X (nuvarande kundföretag) är en 

stor kund inom Y (bemanningsföretaget) så finns det ju ändå flera verktyg som de flesta använder (Re-

spondent 8). 

 

Även detta kan man tolka utifrån Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper, då det re-

spondenten efterfrågar är ett slags lärsystem mellan bemanningskonsulter, vilket vi ser som en 

önskan om att bemanningsföretaget ska ge förutsättningar för en praktikgemenskap mellan 

bemanningskonsulter där kunskaper och erfarenheter kan delas mellan dessa för att skapa ett 

effektivare lärande och utveckling. Denna förutsättning finns inte för respondenten idag, och 

därför kan inte dennes lärande och utveckling vara lika effektivt som det skulle kunnat vara 

inom en sådan gemenskap hen efterfrågar.  

 

Ytterligare något som vi kunde observera i det empiriska materialet var att respondenternas 

relationer till bemanningsföretagen var olika. Vissa upplevde att de behövde mer stöd från 

bemanningsföretagets håll medan andra menade att deras relation var enbart administrativ, det 
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handlade bara om lönehantering. De som efterfrågade mer stöd tyckte att kommunikationen 

var bristande.  

 

Ha bättre närkontakt. Liksom jag tycker att man ska följa upp ganska oftare och kommunicera så myck-

et som möjligt, speciellt i början när man är ny, de först tre månaderna /.../ om något är på tok på jobbet 

och jag är ny på jobbet och jag är anställd genom ett bemanningsföretag, så går ju jag till bemannings-

företaget om det uppstår några problem och jag måste liksom veta att jag är skyddad där (Respondent 

7). 

 

En annan bemanningskonsult uttryckte också att det var viktigt att bemanningsföretaget fanns 

där för att svara på frågor som dök upp kring arbetssituationen och för att hjälpa denne förstå 

gränserna för sin roll och hur mycket ansvar hen egentligen skulle ta på sig. Det framkom 

även att olika bemanningsföretag gav olika stöd och att det skiljde i hur stor grad bemannings-

företagen kommunicerade med och brydde sig om bemanningskonsulterna.  

 

Absolut, och de skiljer sig även åt hur mycket bemanningsföretagen bryr sig om sina anställda, och just 

X (bemanningsföretaget), de har alltid varit i kontakt med mig och frågat, men vill du ha det här jobbet 

eller är du intresserad av något annat? Alltså hela tiden, när jag har gått utan jobb. Det tidigare beman-

ningsföretaget som jag jobbade för var mer efter elva månader att dem la locket på också så har det vart 

att de har velat bli av med folk tillslut istället (Respondent 1).  

Eftersom bemanningskonsulter inte är anställda av den de direkt arbetar för så innebär detta 

anställningsförhållande att bemanningskonsulten inte alltid kan vända sig till chefen på plats 

med de frågor denne har angående sin arbetssituation till exempel. Utifrån vår empiri tolkar vi 

det som att bemanningsföretaget behöver finnas där som ett komplement och fånga upp de 

aspekter av arbetsförhållandet som inte kan finnas mellan bemanningskonsulten och kundfö-

retaget. Lärande som tillhörighet handlar enligt Wenger (1998) om att man lär sig i ett socialt 

samspel inom en gemenskap. Bemanningsföretaget kan utgöra en sådan gemenskap för be-

manningskonsulten, men om det inte erbjuder någon form av tillhörighet så uteblir detta po-

tentiella lärande.  

 

En annan aspekt som framkom ur det empiriska materialet var att bemanningskonsulternas 

villkor skiljde sig från de fast anställdas och att detta bidrog till att olikheter uppstod mellan 

grupperna. Dessa skillnader kunde visa sig då vissa av respondenterna menade att de inte hade 

samma förmåner som fast anställda, de fick exempelvis inte ta del av bonusar, röda dagar in-

nebar lägre lön för dem och en av dem fick semesterlön som var lägre än dennes vanliga lön, 

och menade då att hen inte ville vara ledig därför.  

 

/.../De arbetade tillexempel på sommartid på sommaren, alltså en timme mindre. Om vi skulle gå en 

timme tidigare då fick ju vi en timme mindre betalt, så det var ju ingen av oss som ville göra det 

/.../(Respondent 2).  

 

Dessa olika villkor ledde till att bemanningskonsulterna upplevde att det var en skillnad mel-

lan dem och de fast anställda. Att bemanningskonsulten inte har samma villkor som de fast 

anställda, kan i enlighet med Wengers (1998) teori tolkas som ett hinder för lärande och ut-

veckling på arbetsplatsen. Om bemanningskonsulten på grund av denna distinktion inte kän-
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ner sig delaktig i gemenskapen, hämmas lärandet och utvecklingen eftersom lärandet sker 

med hjälp av den sociala interaktionen och inom denna gemenskap enligt Wenger (1998).  

 

5.4 Sammanfattande slutsatser  

Vår första frågeställning handlade om att undersöka hur bemanningskonsulterna upplevde att 

lärande och utveckling skedde på arbetsplatsen när de var inhyrda. För att behandla denna 

fråga utgick vi från de delar av vårt empiriska material som vi ansåg handlade om beman-

ningskonsulternas uppfattningar kring hur inlärningen av arbetsuppgifterna skedde från bör-

jan, men även sådant som handlade om det kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen.  Det som 

var mest framträdande i detta tema var att alla bemanningskonsulter på något sätt lärde sig 

med hjälp av den sociala omgivningen, och då framför allt i interaktionen med kollegorna på 

arbetsplatsen. Detta tolkade vi utifrån Lave och Wengers (1991) teori som att allt lärande sker 

i en social kontext och att det är därför bemanningskonsulterna är beroende av sin sociala om-

givning, det är med hjälp av den de kan utvidga sina kunskaper genom att fråga eller observe-

ra. Men det fanns även andra faktorer som bemanningskonsulten upplevde spelade en roll i 

lärandet, det var tidigare erfarenhet, dokument och historik samt att själva genomföra uppgif-

ter i praktiken. För att förstå hur dessa faktorer samspelade med de sociala behövde vi även se 

på flera aspekter av Wengers (1998) modell och dra paralleller till hur lärandet hos beman-

ningskonsulterna skedde genom dessa.  

 

 
                     Figur 4. Exempel på hur vi använt Wengers (1998:5) modell för att tolka materialet.  

 

Figuren ovan visar några exempel på hur vi har förstått empirin med hjälp av Wengers (1998) 

modell över lärprocesserna. Bemanningskonsulterna beskrev att de genom att utföra uppgifter 

på egen hand förstod arbetet bättre, vilket vi tolkade som att de lärde när de gjorde, alltså i 

praktiken. Att få möjlighet och tillgång till att delta i gruppen var en annan faktor som vi ge-

nom Wengers (1998) modell tolkade som lärande för bemanningskonsulten då vi menade att 

det kunde förstås som lärande som tillhörighet i gemenskapen. Bemanningskonsulterna ut-

tryckte att det var mer att lära än bara rena fakta när de kom in på en arbetsplats, det handlade 

om en kultur och en miljö, att veta vem man kunde fråga. Vi tolkade den delen av deras lä-

rande som det som kommer av erfarenhet som tillskrivs mening. Detta lärande gjordes både 

av respondenten själv genom egna handlingar men kunde också överföras genom socialt sam-

spel och till och med genom artefakter såsom dokument. Slutligen kunde vi även förstå att när 

bemanningskonsulterna fick delta eller inte i aktiviteter och gemenskaper så skedde också ett 

lärande, då handlade det om hur bemanningskonsulten skapade sig själv i förhållande till den 
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sociala kontexten. Detta lärande kunde handla både om att förstå att man var en likvärdig 

medlem såväl som att vara en i “B-laget”.   

 

Det andra temat ämnade belysa frågeställningen som handlade om hur bemanningskonsulter-

na upplevde att kundföretaget bidrog till deras lärande och utveckling på arbetsplatsen när de 

var inhyrda där. Det vi kunde utröna ur empirin var att bemanningskonsulterna upplevde att 

kundföretaget bidrog till lärande och utveckling för dem genom att kundföretaget hade en 

inställning som uttryckte att bemanningskonsulten var en likvärdig anställd. Detta tolkade vi 

med hjälp av Lave och Wenger (1991) som att om företaget tillät bemanningskonsulten en 

legitimitet i deltagandet på arbetsplatsen, i egenskap av praktikgemenskap, fick denne möjlig-

het att vara en potentiell ny medlem i gemenskapen. Därmed kunde bemanningskonsulten lära 

tillsammans med de andra medlemmarna och skapa sig själv i förhållande till den gruppen 

som en meningsfull del av denna. Om kundföretaget däremot uteslöt bemanningskonsulten 

eller gjorde distinktioner mellan denne och de fast anställda upplevde dem ett slags utanför-

skap. Det tolkade vi som att de då gick miste om lärande och utveckling då detta enligt 

Wengers (1998) teori förutsätter att medlemmarna i praktikgemenskapen accepterar den nye 

som en potentiell del av gruppen. De mest framträdande delarna av Wengers (1998) modell 

för lärande i detta tema var hur lärande kunde fungera som tillhörighet och blivande. Detta 

berodde på att kundföretaget genom att antingen välkomna bemanningskonsulten i gemen-

skapen eller distansera sig från denne kunde skapa förutsättningar för hur bemanningskonsul-

ten kunde delta i gemenskapen, och därmed hur denne kunde ta del av lärandet som sker där. 

Lärandet som blivande var också förknippat med denna makt att tillåta eller utesluta deltagan-

det, därför att människor skapar sig själva och blir den de är i förhållande till den sociala kon-

text de ingår i enligt Wenger (1998). Kundföretaget kunde därmed påverka detta lärande hos 

bemanningskonsulten, som då antingen kunde förstå sig själv som en naturligt delaktig med-

lem eller som någon som var mindre värd.  

 

Den tredje frågeställningen liknar den som tema två behandlade, men fokuserade istället på 

hur bemanningskonsulterna upplevde att bemanningsföretaget bidrog till lärande och utveck-

ling. Denna frågeställning behandlades i tema tre, där vi kom fram till att bemanningsföreta-

get bidrog till lärande och utveckling för bemanningskonsulten genom att ge denne möjlighe-

ter, exempelvis att låta bemanningskonsulten gå utbildningar eller framförallt att få stimule-

rande uppdrag som kunde utöka bemanningskonsulternas kompetenser. Utifrån Wengers teori 

(1998) förstod vi bemanningsföretaget som en möjlig egen praktikgemenskap där kunskaper 

kunde delas inom gemenskapen mellan bemanningskonsulter, men även som en plattform 

som kunde möjliggöra för bemanningskonsulterna att delta i många olika praktikgemenskaper 

genom placeringar på olika uppdrag. Genom detta kunde bemanningskonsulten ta med sig 

kunskaper mellan kundföretagen och utnyttja den på arbetsplatsen. Vi förstod empirin så att 

bemanningsföretaget genom ovanstående saker kunde bidra till bemanningskonsultens läran-

de och utveckling på arbetsplatsen. Bemanningsföretagets makt att bestämma vilken beman-

ningskonsult som ska vara på vilket kundföretag och vilken tjänst kunde vi koppla till nästan 

samtliga av delarna i Wengers (1998) lärmodell. Det hade både med lärande som erfarenhet, 

görande och blivande att göra. När bemanningskonsulterna kom till en ny arbetsplats hade de 

med sig erfarenhet av andra arbetsplatser, vilket innebar att vissa handlingar redan hade en 
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viss mening för bemanningskonsulten i kontexten arbetsplatsen. När de bytte arbetsplats kun-

de det vara så att dessa meningar behövde justeras för att passa i den nya kontexten, vilket vi 

förstod som lärande som det Wenger (1998) kallar mening. Lärande som görande handlade 

om att bemanningsföretaget genom att sätta bemanningskonsulten på arbeten som utvecklade 

deras förmågor kunde ge dem möjlighet att lära i utövandet av sitt arbete. Till sist förstod vi 

också bytet av arbeten och utvecklingen det medförde som personlig utveckling, det vill säga 

lärande som blivande. Det handlade då om att bemanningskonsulten genom lärandet i ett ut-

manande arbete hade möjlighet att utveckla en identitet som en kompetent individ.  

6. Diskussion 

Föregående kapitel hade som syfte att ge en inblick i hur det empiriska materialet kunde bi-

dra till att belysa de frågeställningar som vi utgått från i denna studie. I detta avsnitt kommer 

de resultat som framkommit diskuteras i relation till det den tidigare forskningen har visat. 

Reflektioner över studiens bidrag till det arbetslivspedagogiska området följer sedan, samt 

förslag till vidare forskning.  

 

Ambitionen med denna studie har varit att belysa hur bemanningskonsulter lär sig och utveck-

las i arbetet. Denna ambition har sin grund i den förändring som visar sig i att fler och fler 

företag väljer att hyra in arbetskraft, och därmed lämnar ifrån sig ansvaret för individens ut-

veckling. Eftersom denna förändring ökar kraven på individen att vara flexibel och själv se till 

att dennes kompetens är tillräcklig, har syftet med denna studie varit att belysa relationen be-

manningskonsulter och deras lär- och utvecklingsmöjligheter i arbetet. För att svara på detta 

syfte valdes tre frågeställningar vilka konkretiserade de delar av fenomenet vi önskade belysa. 

Då frågeställningarna handlade om att belysa bemanningskonsulternas egna upplevelser an-

vändes intervjuer som metod, då det är ett lämpligt verktyg för att få omfångsrik empiri. Den-

na tolkades sedan med hjälp av Lave och Wengers (1991) och Wengers (1998) teori.  

 

Den första frågeställningen var avsedd att identifiera vilka medel bemanningskonsulterna 

upplevde att de lärde sig sitt arbete genom. Resultaten visade att samtliga bemanningskonsul-

ter upplevde att det handlade mycket om social interaktion på arbetsplatsen, vilket vi tolkat 

med hjälp av Lave och Wengers (1991) teori som att lärandet sker i en social kontext och att 

det är därför bemanningskonsulterna är beroende av sin sociala omgivning. Det är med hjälp 

av den de kan utvidga sina kunskaper genom att fråga eller observera andra människor i sin 

omgivning. Gustavssons (2000) studie visar också att lärande sker med hjälp av kollegorna, 

vilket styrker det som framkommit i denna studie. Mycket av den tidigare forskningen kring 

bemanningskonsulter har handlat om just sociala relationer, men då främst ur ett negativt per-

spektiv, exempelvis Olofsdotter (2008) som beskriver ett främlingskap eller Allvin et al. 

(2003) som skriver om organiserat utanförskap. Det är något som till viss del kan kännas igen 

i studiens resultat, men då i förhållande till organisationen, inte kollegorna. Resultaten från 

vår studie pekar istället på det motsatta, att bemanningskonsulterna kände sig som en del av 

gemenskapen samt att denna gemenskap var en viktig del i deras lärande.  
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En intressant aspekt som identifierades i det första temat var att bemanningskonsulterna själva 

var mycket medvetna om att lärandet av arbetet inte enbart hänförde sig till praktiska arbets-

uppgifter, utan även handlade om kultur, miljö och subjektiva kunskaper. De gav uttryck för 

en medvetenhet om att det fanns en komplexitet i lärprocessen, vilket är intressant i förhållan-

de till en del av den tidigare forskningen. Lautsch (2003) forskning visar att bemanningskon-

sulter lätt kan hamna i periferin, vilket Kantelius (2010) beskriver som den delen av företaget 

där utbytbarhet och flexibilitet är ledorden. Han menar att förhållandena i periferin är mer 

osäkra än i den kunskapsintensiva kärnan av företaget. Med detta i åtanke och utifrån det vi 

skrev i vår problematisering kan man fundera över om den medvetenhet om lärandets kom-

plexitet som bemanningskonsulterna besitter, har att göra med den ansvarsposition de sitter i 

när det kommer till deras egen kompetensutveckling och lärande. Om de hamnar i periferin 

har de ändå, genom sin medvetenhet möjlighet att lära och utvecklas.  

 

Frågeställning två behandlade den roll kundföretaget hade när det gällde bemanningskonsul-

ternas lärande och utveckling i arbetet. Det mest framträdande resultatet som vi kan förstå 

denna frågeställning genom, var på vilket sätt kundföretaget tillät bemanningskonsulten vara 

en deltagare på arbetsplatsen. Allvin et al. (2003) skriver om ett organiserat utanförskap, vil-

ket vi förstår som hur företaget som organisation kan stänga ute bemanningskonsulter från att 

ha påverkan och interagera på arbetsplatsen på samma sätt som en fast anställd kan. Detta har 

resultaten från denna studie visat sker, exempelvis genom att inte ge bemanningskonsulterna 

tillgång till alla nödvändiga verktyg, utesluta dem från julfester eller ha olika parkeringsgara-

ge. Dock har resultaten ändå inte visat att bemanningskonsulterna upplever ett nämnvärt utan-

förskap när det kommer till deras direkta arbetsplats och kollegorna i närheten. Barley och 

Kundas (2004) forskning pekar på kollegornas makt när det kom till bemanningskonsulters 

uppfattning av sin roll på arbetsplatsen. Detta överensstämmer med det som visat sig i denna 

studie, bemanningskonsulterna verkar, trots att de upplever att kundföretaget jobbar för att 

distansera dem från varandra, inte upplever att det finns någon distinktion i förhållandet till 

kollegorna. Wengers (1998) teori om identitetsskapande som lärande kan här förstås som nå-

got som skapas i högre grad i relation till den närmaste sociala omgivningen än i relation till 

ett större, organisatoriskt sammanhang.  

 

Billets (2001) forskning visar att det finns olika förutsättningar för deltagande i arbetsplatslä-

rande för olika grupper på arbetsplatsen. Där har han bland annat identifierat bemanningskon-

sulter som en grupp som inte alltid har möjlighet att delta på samma villkor som fast anställda. 

Detta är något vi har uppmärksammat i resultaten av den här studien, dock med vissa skillna-

der. Respondenterna har upplevt skillnader mellan sig och de fast anställda när det kommer 

till deltagandet i aktiviteter på arbetsplatsen, men det har även framkommit att det har skiljt 

sig åt mellan bemanningskonsulter som befinner sig på olika kundföretag. Detta skulle kunna 

förklaras med hjälp av Kantelius (2012) resonemang om att kundföretag använder sig av olika 

inhyrningsstrategier. Vilken inhyrningsstrategi kundföretaget har kan påverka hur deltagandet 

på arbetsplatsen ser ut, och därmed i vilken utsträckning bemanningskonsulten får delta i ut-

bildning på arbetsplatsen. Byströms (2013) forskning visar att ett litet utbud av formellt läran-

de på arbetsplatsen kan begränsa lärande och utveckling. Resultaten från denna studie visade 

dock att bemanningskonsulterna, trots att de saknade utbildning om de inte fick det, inte kun-
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de identifiera någon särskild kunskap de ville lära sig. Vi tolkade det utifrån Wengers (1998) 

teori som att det då handlade om en saknad av det lärande som sker i gemenskapen, samt att 

uteslutas från aktiviteter kunde ge en självbild som någon som inte var värd att investera i. 

Ellström (2001) skriver att för att lärande ska ske är motivation en viktig faktor, detta då kan 

försvinna hos bemanningskonsulterna om de blir uteslutna från exempelvis utbildning.  

 

Till sist behandlade frågeställning tre hur bemanningsföretaget kunde bidra till bemannings-

konsultens lärande och utveckling. Den tydligaste faktorn för detta var hur bemanningsföreta-

get placerade bemanningskonsulterna, om de fick vara på ett uppdrag med potential att växa 

eller inte. Dessutom visade resultaten att bemanningsföretaget kunde bidra till lärande och 

utveckling genom att skapa förutsättningar för lärande mellan sina bemanningskonsulter.  

 

Den tidigare forskningen har pekat på att det triangulära förhållande som föreligger i uthyr-

nings/inhyrnings situationen leder till en dubbel organisationstillhörighet för bemanningskon-

sulten (bl.a. Biggs & Swails 2006, Kantelius 2012). I tolkningen av vår empiri har det fram-

gått att det faktiskt verkar föreligga en sådan dubbelhet hos vissa av respondenterna, exem-

pelvis efterfrågas mer stöd från bemanningsföretaget i frågor de känner att de inte kan adres-

sera i kundföretaget. Däremot ser vi även att en del av våra respondenter inte verkar uppleva 

denna dubbelhet, utan känner sig som en naturlig del av kundföretaget. Detta kommer till ut-

tryck exempelvis genom att de menar att ingen upplever dem som inhyrd, inte ens de själva. I 

och med det känner de inte ett behov av bemanningsföretaget annat än som den som betalar 

deras lön. Den dubbla organisationstillhörigheten har framförallt setts ur ett relativt negativt 

perspektiv i forskningen, både för bemanningskonsulten och kundföretaget. Men i linje med 

Wengers (1998) teori kan vi även förstå det som att bemanningskonsulterna har möjlighet att 

ingå i flera praktikgemenskaper än fast anställda. Resultaten visade även att det fanns en öns-

kan hos respondenterna att det skulle finnas en möjlighet att dela kunskaper med andra be-

manningskonsulter inom samma bemanningsföretag. Utifrån Wengers (1998) teori tolkade vi 

det som att bemanningskonsulterna ville ha möjlighet att ingå i en praktikgemenskap med 

andra bemanningskonsulter för att utvecklas och lära snabbare än vad som var möjligt utan 

den gemenskapen. Om man ser det så kan dubbelheten få en positiv innebörd för båda parter. 

Bemanningskonsulterna skulle i sådana fall ha tillgång till mer samlad erfarenhet och kun-

skap, via den praktikgemenskap som bemanningsföretaget skulle kunna vara, än de fast an-

ställda. Det kundföretaget skulle kunna vinna på detta är att bemanningskonsulterna kan dela 

det lärande som sker i praktikgemenskapen hos bemanningsföretaget vidare till de fast an-

ställda i kundföretaget.  

 

Den kanske viktigaste insikten kring bemanningskonsulternas möjligheter till lärande och 

utveckling var dock att bemanningsföretaget, trots att det tillsynes “bara” har ett förhållande 

till bemanningskonsulterna i form av att det betalar ut lön, faktiskt har en stor möjlighet att 

påverka deras utveckling och lärande. Denna påverkan fanns i möjligheten att bestämma upp-

dragens utformning, med det menar vi vad bemanningskonsulten hamnade på för uppdrag i 

förhållande till dennes kompetens och hur mycket bemanningskonsulten kände att denne kun-

de lära sig där. Det största bidraget denna studie gör till det arbetslivspedagogiska området 

menar vi ligger i detta synliggörande av bemanningsföretaget som en stor påverkansfaktor när 
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det kommer till lärande och utveckling för bemanningskonsulter. Mycket av den tidigare 

forskningen har handlat om bemanningskonsulters möjligheter till lärande och utveckling, 

varför de upptäckter som gjorts kring det i denna studie kan ses som ett bidrag till de tidigare 

studierna kring detta. 

 

Med resultat i hand har vi även reflekterat över hur studien har sett ut och vilka begränsningar 

det kan ha lett till. En aspekt har varit huruvida studiens resultat hade sett annorlunda ut om vi 

genomfört samtliga intervjuer över telefon. Denna reflektion beror på att vi upplevde att dessa 

intervjuer gav mer uttömmande information samt att vi som intervjuare kände oss säkrare i 

vår roll. En annan aspekt som reflekterats över är vad som hade hänt om vi hade använt en 

annan metod, så som enkäter. Om denna metod skulle använts skulle då informationen som 

framkom kunnat belysa andra viktiga aspekter av dessa fenomen som inte de kvalitativa inter-

vjuerna kunnat. Genom enkäter hade man kunnat få fram många fler individers synpunkter, 

men också gått miste om de djupare och mer personliga upplevelser denna studie har lyft 

fram. Den teori som använts i studien är en annan aspekt som reflekterats över i förhållande 

till studiens begränsningar. Teorin utgår från ett sociokulturellt perspektiv som belyser sociala 

aspekter av lärande, hade en teori med en annan utgångspunkt tillämpats hade förmodligen 

andra aspekter av resultatet belysts.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie bygger på ett fåtal kvalitativa intervjuer skulle det vara intressant att i vidare 

forskning jämföra hur resultaten skulle kunna se ut om den istället genomförts med en annan 

metod, exempelvis genom observationer eller enkäter. Vi tänker oss att det skulle kunna ge 

kunskaper om eventuellt lärande som bemanningskonsulterna själva inte är medvetna om eller 

hur fler bemanningskonsulter upplever lärande och utveckling på arbetsplatsen.    

Vi tänker oss också att man skulle kunna ta det ovanstående resonemanget om bemanningsfö-

retagets roll ett steg längre och påstå att bemanningsföretagets möjligheter sträcker sig längre 

än vad resultaten från denna studie visar. Det skulle kunna göras ur flera olika vinklar, exem-

pelvis skulle det vara intressant att se det från chefernas håll. Det skulle dock även vara intres-

sant att göra en mer omfattande enkätstudie där flera bemanningskonsulter fick chans att ut-

trycka sig kring frågor som hur de skulle uppleva en lärgemenskap inom bemanningsföreta-

get.  

Något ytterligare som skulle vara intressant att ta upp i vidare studier är att undersöka beman-

ningskonsulters olika inlärningsstilar, och hur det skulle påverka deras lärande om dessa togs 

hänsyn till. Detta blir även intressant i förhållande till att de befinner sig i en bransch där att 

komma snabbt in i jobbet är en grundsten.  
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Bilaga 1.  Missivbrev 

 

Informationsbrev  

- till dig som ställt upp att medverka i intervjuer om lärande och utveckling på 

arbetsplatsen 

Vi är två personalvetarstudenter som skriver vår kandidatuppsats vid Uppsala Universitet.  

Vår idé med denna studie är att undersöka hur du som uthyrd konsult upplever möjligheterna 

till lärande och utveckling på din arbetsplats. Därför vill vi lyssna på dina erfarenheter av ar-

bete specifikt vad gäller detta. Vi har valt att inrikta oss mot konsulter som arbetar för beman-

ningsföretag eftersom det är en bransch som är aktuell och har expanderat fort över de senaste 

årtiondena. 

Du är en av sju personer som kommer att intervjuas. Intervjuerna kommer att spelas in och vi 

uppskattar att de kommer att ta ca 40 minuter. Allt insamlat material kommer att behandlas 

konfidentiellt, det innebär att inga namn på personer eller företag kommer att skrivas ut. Ingen 

annan än vi kommer heller att ta del av det. Det är självklart frivilligt att delta i intervju och 

du kan när som helst dra dig ur.   

Materialet från dessa intervjuer kommer enbart användas i forskningssyfte och ligga till grund 

för vårt examensarbete inom pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv.  

Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras och finnas tillgängligt i databasen Diva. En 

sammanfattad version kommer även skickas till konsultchefen.  

Tack för att du vill delta i vår studie!  

Vänliga hälsningar 

Sofie Hammargren & Sanna Löfgren 

mobilnummer             mobilnummer 

Mail: XXXX@hotmail.com 

Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.  

Handledare: Jonas Risberg. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Inledning  

Den här intervjun är uppbyggd kring två teman. Dessa behandlar dels hur du som uthyrd kon-

sult upplever möjligheter till lärande och utveckling, både idag och tidigare erfarenheter, och 

dels relationerna på arbetsplatsen.  

Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att behandlas konfidentiellt.  

Om det är någon fråga som du inte förstår eller känner att du inte kan svara på så är det bara 

att fråga.  

Tema: Bakgrundsfrågor 

- Kan du berätta lite kort om dig själv?  

Hur gammal är du/Familj/Hur länge har du varit anställd hos X? 

 

- Hur många olika uppdrag har du haft inom bemanningsbranschen? 

Under hur lång tid har de varat?  

Skillnad mellan kortare och längre? Något bättre än något annat?  

 

- Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande uppdrag? 

 

- Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  

Tema: Möjligheter till lärande och utveckling 

- Kan du berätta om den första tiden när du kommer till ett nytt uppdrag? 

Hur kommer du in i arbetet? Vad är viktigt för det?  

 

- På vilka olika sätt kan arbetet skilja sig mellan uppdragen? 

 

- Om du tänker dig in i en vanlig dag på jobbet, känner du att du saknar några viktiga 

kunskaper? (I förhållande till fast anställd? Rent praktiskt kring organisation och kul-

tur? I olika roller? Kunskaper som är specifika för företaget?) 

Om ja, hur löser du det? Med hjälp av kollegor/själv/chefen/bemanningsföretaget?  

Om nej, hur har du lärt dig det?   

 

- Föreställ dig en situation där du fastnar i arbetet, hur gör du för att lösa problemet?  

Finns det någon att vända sig till? Vem? 

 

- Kan du beskriva din utveckling från det att du började jobba som konsult - vilka pro-

blem stötte du på förr som du inte gör idag? 
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- Känner du att ditt arbete ger dig nya kunskaper som du kan ta med dig till nästa ar-

betsplats? Kan du ge några exempel? 

- Känner du att du som konsult har kunskaper/tillgångar som de fast anställda inte har? 

 

- Känner du att du får ta del av eventuell utbildning på arbetsplatsen? 

Vad och hur? Om inte, varför? Vad skulle du vilja ta del i för utbildning? 

 

- Vad kan kundföretaget du jobbar på göra för att underlätta för din yrkesmässiga ut-

veckling? 

 

- Vad kan bemanningsföretaget göra för att underlätta för din yrkesmässiga utveckling?  

 

Tema: Relationer på arbetsplatsen 

- Är det några andra kollegor på din arbetsplats som arbetar för ett bemanningsföretag? 

Hur skulle du beskriva din relation till dem? I jämförelse med relationen till de fast 

anställda kollegerna? 

 

- På vilket sätt skulle du, som inhyrd konsult, beskriva att du är en del av arbetsgruppen 

hos kundföretaget? 

Skillnad mellan inhyrd och anställd? Hur? Kan det finnas problematik med detta?  

 

- Blir du medbjuden på icke jobbrelaterade aktiviteter? (Typ after work, fika) 

Kan detta ge negativa/positiva konsekvenser i ditt arbete? 

(Mer umgänge med bemanning?) 

 

- Känner du att du kan vända dig till chefen på din arbetsplats – med frågor, för stöd, 

annat? Hur skulle du beskriva er relation? 

 

- I vilken grad får du ta del av internkommunikation på arbetsplatsen?  

Vad kan det ställa till för problem? 

 

- Kan du beskriva hur du upplever att din insats på arbetet värderas?  

Av kollegorna? 

Av chefen? 

 

- Är det något du vill tillägga?  

 

- Om vi har några kompletterande frågor senare, är det okej att vi ringer dig eller mejlar 

då?  

Vi är mycket tacksamma över din medverkan i studien! 

 


