
 
Institutionen för pedagogik,  

didaktik och utbildningsstudier 

Uppsats i Pedagogik med  

inriktning mot vuxna och  

arbetsliv D, 15 poäng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsats 
 

Personalbemanning i ett pedagogiskt utvecklingsperspektiv 
- Repetition eller reflexion som svar på framtidens utmaningar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Henriette Kenne   Handledare: Lennart Wikander 

  



 1 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att studera personalbemanning utifrån ett kompetens- och 

utvecklingsperspektiv, där omvärldsförändringar, lärande på individ- och organisationsnivå 

samt hindrande faktorer för lärande var centrala frågeställningar. Med utgångspunkt från 

vision kring framtidsforskning, teorier om lärande, kompetens och lärande i organisationer 

samt fakta om bemanningsbranschen, utformades en intervjuguide. Därefter intervjuades sex 

intervjupersoner, vilka ansvarade för tre olika yrkesgrupper inom respektive 

bemanningsföretag och kundföretag. Två kriterier var att bemanningsföretagen skulle vara 

certifierade av Bemanningsföretagen, Almega samt att branscherna bemannades av personal 

med högre utbildning. 

 

Studien genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, där intervjuresultatets 

sammanställning analyserades med hjälp av matriser på olika nivåer, på ett kvalitativt sätt och 

med utgångspunkt i den valda teorin.  

 

De valda teorierna kan sammanfattas utifrån två utgångspunkter. Den ena ser lärandet som en 

produkt (vad) som bygger på repetition, avgränsad förståelse för uppgiften och en anpassning 

utan ifrågasättande. Medan den andra ser lärande som en reflekterande process med förståelse 

för helheten och uppgiften (hur). Lärande i organisationer handlar därför om att kontinuerligt 

tillvarata erfarenhet, lärande och kunskap för att, utifrån omvärldens krav och utmaningar, 

kunna skapa förbättringar. 

 

Utifrån analysen av intervjumaterialet framträdde samband mellan företagens personalbehov 

och kompetensbehov, kortare och längre uppdrag, lägre och högre grad av 

specialistkompetens samt repetitivt och reflekterande förhållningssätt. 

 

Omvärldsförändringar skapar personalbehov eller kompetensbehov hos företagen. Vid 

personalbehov är syftet ofta att kapa toppar, eller skapa en bemanningsflexibilitet, vilket 

innefattar arbete av mer repetitiv art, oftast under en begränsad tid. Vid kompetensbehov 

eftersöks specialistkompetens i ett längre perspektiv, i arbete av mer reflekterande karaktär, 

vilket gynnar det organisatoriska lärande och den gemensamma arbetsplatskulturen och i 

förlängningen företagets framtida konkurrenskraft.  

 

Organisationen behöver balansera kraven på effektiviseringar och tidspress med kraven på 

förnyelse och förändringsförmåga, där arbete baserat på rutin och repetition står för stabilitet 

och effektivitet och det reflekterande arbetet säkerställer nytänkande och utveckling. Hur 

bemanningsföretag och kundföretag väljer att möta framtiden och dess utmaningar, med 

repetition eller reflexion, skapar konsekvenser för utvecklingen hos individ, grupp, kollektiv 

och organisation.  

 

 

 

 

Nyckelord: Lärande, Kompetens, Lärande organisationer, Organisatoriskt lärande, 

Bemanningspersonal 
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1.  Inledning 

I mitten av 1990-talet såg jag en föreläsning med Kjell Nordström, professor på 

Handelshögskolan i Stockholm, som handlade om informationsteknologin och 

globaliseringen som innebar stora omvärldsförändringar samt konkurrens och därmed behov 

för företag att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar och hot från omvärlden för att 

kunna överleva. Han talade bland annat redan då om att lämna bort de bitar av företaget man 

inte var bäst på och lägga ut dessa delar på andra företag.  

 

Jag har själv arbetat inom flygbranschen under 38 år och kan därför skriva under på den 

snabbt föränderliga omvärld och konkurrensbild som flyget och dess aktörer är utsatta för 

inom alla områden. Under senare år har även anställningsformerna inom flygbranschen börjat 

förändras och ”alternativa anställningsformer” har blivit ett nytt begrepp. Kollegor med 

många års erfarenhet får se sin anställning övergå till ett anställningsförhållande med ett 

bemanningsbolag. Detta sker inte bara i flygbranschen, utan även inom många andra 

branscher. Jag läser om inhyrningar inom sjukvård, byggbransch och administrativa tjänster, 

så företeelsen är uppenbarligen här för att stanna och kommer troligen att påverka 

arbetsmarknaden i framtiden än mer.  

 

Har bemanningsbolag blivit ett sätt att anpassa sig till de omvärldsförändringar, som Kjell 

Nordström förutspådde? Har bemanningsbolag blivit ett alternativ för att klara konkurrensen 

från lågkostnadsländer, lågkostnadsföretag och alternativa marknader. Där man förr arbetade 

ett helt liv för samma arbetsgivare och fick en guldklocka för lång och trogen tjänst, byter 

man idag ofta arbetsgivare eller blir utbytt. En ny diskurs framträder som påverkar hela 

samhället; utbildning, ekonomi, lagstiftning, företagskonkurrens, arbetsmiljö, trygghetssystem, 

arbetsmarknadens relationer och arbetsrätt.   

 

Den svenska arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, Almega är en bransch- och 

arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom omställning, rekrytering, och 

uthyrning. Enligt deras material kan bemanningsföretaget erbjuda omställningslösningar som 

innebär att personalen kan få nya arbeten samtidigt som kundföretaget slipper 

avvecklingsprocesser när det är nerdragningar på ett kundföretag. Rekrytering innebär att 

bemanningsföretaget har en stor bank av medarbetare och därmed redan flera potentiellt 

passande kandidater till kundföretag som behöver rekrytera. Rekryteringen kan dessutom 

pågå utan att störa kundföretagets verksamhet. Bemanningstjänster är dock den vanligaste 

tjänsten. Grunden för den verksamheten är att kundföretaget får tillgång till rätt kompetens 

vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Kundföretaget kan genom inhyrd bemanning 

dels anpassa personalstyrkan både volym- och kostnadsmässigt till förändringar i efterfrågan 

lokalt och globalt och därmed skapa flexibla kostnader, dels ta in specialister med efterfrågad 

kompetens (Bemanningsföretagen, u.å. Att anlita bemanningsföretag).  

 

På Bemanningsföretagens hemsida (www.bemanningsforetagen.se) beskrivs även många 

fördelar för individen med ett arbete i bemanningsbranschen, bland annat att det skapas jobb 

som annars inte skulle ha funnits. Arbetslösa får därför fler val och möjlighet att rycka in där 

och när det behövs hos företagen. De menar att detta ger erfarenhet från olika branscher med 

ett stort nätverk, meriterande kunskaper och stora karriärmöjligheter. Ansökningar 

avidentifieras och motverkar diskriminering och unga kommer in på arbetsmarknaden. 
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Samtidigt läser jag i Aftonbladets ledarkrönika (2014-03-05), att de 35 största 

bemanningsbolagen förra året omsatte drygt 20 miljarder kronor och att branschen gör sitt 

bästa år någonsin. Det startas två nya bemanningsbolag per vecka. I början togs den inhyrda 

personalen in för att kapa produktionskostnader. Nu har inhyrning blivit ett flexibelt och 

billigt alternativ till fast anställning. Det visar sig att inhyrda har lägre lön, större otrygghet, 

mår sämre och skadar sig oftare. 

 

Denna bild förstärks i tidningen ”Kollega” (2013-12-09), där det framgår att ”timanställning 

är ett av de största hoten mot arbetsrätten och kollektivavtalen”. Arbetsgivaren kan kringgå 

förmåner som löneförhöjning, försäkring, övertid, sjuklön och semester. Individen bör alltid 

vara tillgänglig för arbete och kan inte tacka nej till arbete, annars riskeras inte bara att 

arbetsgivaren slutar att höra av sig utan även uteslutning från a-kassan. Trots att 

anställningsformen timanställning inte finns, har den ökat.  

 

Det finns uppenbarligen ett behov hos företag att vara både flexibla och kostnadseffektiva i en 

föränderlig omvärld med nya förutsättningar och ett behov hos individen att få arbete. 

 

Det här ger upphov till en mängd frågeställningar inom området bemanning och ”alternativa 

anställningsformer ”. 

 Skiljer sig uppfattningen av begreppet ”bemanning” åt mellan den anställde, 

bemanningsbolaget eller kundföretaget (avseende exempelvis ansvar, lojalitet, 

maktrelation, kultur)? 

 Hur påverkas maktrelationen kundföretag – arbetstagare om en alternativ 

anställningsform av individen upplevs som ”osäker”? Påverkas denna relation i så fall 

av utbildningsgrad eller tillgång på efterfrågad kompetens? 

 Finns det en skillnad i villkoren och förutsättningarna mellan olika 

bemanningsbranscher beroende av bemanningspersonalens utbildningsgrad och/eller 

efterfrågad kompetens? 

 Innebär bemanningsbranschen en gradvis förskjutning av uppfattningen om arbetsrätt, 

anställningstrygghet och trygghetssystemen i samhället? Innebär detta en ny diskurs?  

 Immanent pedagogik är ständigt närvarande och förmedlar samhällets värderingar på 

ett osynligt sätt och påverkar därmed individens egna värderingar. Hur påverkar 

alternativa anställningsformer individen, företaget och samhället, idag och imorgon?  

 Förekommer bemanningslösningar oftare i företag som arbetar med 

effektivitetsprogram som exempelvis LEAN? 

 Kan ett kundföretag vara en lärande organisation samtidigt som bemanningspersonal 

hyrs in?   

 Vem ansvarar för individens kompetensutveckling, bemanningsföretaget eller 

kundföretaget? 

 Möter företag den hårdnande konkurrensen med lärande eller flexibla lönekostnader? 

 

Frågorna är många och en komplex bild framträder där många av ovanstående aspekter säkert 

hänger samman och påverkar varandra. Då jag tidigare har studerat på Linjen för personal- 

och arbetslivsfrågor med fördjupning inom organisation och personalutveckling samt nu 

skriver denna D-uppsats inom ramen för Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv D, 

har jag en pedagogisk ansats och har därför valt att undersöka bemanningsbranschen utifrån 

ett kompetens- och utvecklingsperspektiv. 
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1.1 Disposition 
 

I Inledningen presenterar varför jag intresserat mig för detta område. Under rubriken 

Bakgrund presenteras därefter en vision av framgångsfaktorer i det framtida globala 

konkurrensutsatta samhället, där lärande, kompetensutveckling och lärandet i organisationen 

är ett sätt att möta konkurrensen. Jag återger här även en kort översikt över 

bemanningsbranschens historia och struktur. Genom denna korta teoretiska presentation avser 

jag förbereda läsaren samt tydliggöra uppsatsens syfte och frågeställningar. Redogörelse av 

vilka val jag gjort redovisas i avsnittet Metod. I den Teoretiska bakgrunden som följer, 

fördjupar jag begreppen lärande och kompetens för att sedan närma mig lärande i 

organisationer. Denna del av den teoretiska bakgrunden avslutas med en kort sammanfattning. 

Därefter följer en beskrivning av Bemanningsbranschen idag, villkor och 

kompetensutveckling. Resultatredovisningen består av en sammanställning av intervjuerna 

och följs av min Analys med resultatdiskussion och återkoppling till de teoretiska modellerna, 

mitt syfte och mina frågeställningar samt slutsatser.  Uppsatsen avslutas med Förslag till 

vidare forskning.   
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2.  Bakgrund 

2.1 Den föränderliga omvärlden 
 

”A frog if put in cold water will not bestir itself if that water is heated up slowly and 

gradually and will in the end let itself be boiled alive, too comfortable with continuity to 

realize that continuous change at some point becomes discontinous and demands a change in 

behaviour. If we want to avoid the fate of… the boiling frog we must learn to look for and 

embrace discontinuous change” (Handy 1989, s. 7).  

 

Nordström & Ridderstråle (2008) tecknar sin vision av utvecklingen i framtiden där lärande 

och kompetens spelar en viktig roll i omvärldsförändringarna. Jag sammanfattar därför deras 

bok som läsanvisning nedan.  

 

Nya tider: Hjärnan och intellektet är den trånga sektorn i de moderna företagen. 70-80 procent 

av vad som produceras är beroende av medarbetarnas intellekt. Det handlar om att bryta 

gamla regler och skapa nya regler. Konkurrensen baseras idag på kunskap. De 

konkurrensfaktorer som gällde förut; naturresurser, arbetskraft och kapital kommer inte att 

vara relevanta i framtiden. Kunskap kommer att vara en nyckelfaktor för överlevnad i en 

alltmer komplicerad värld och är eftertraktad av individer, företag och länder. Kunskap hur 

framgång skapas sprids idag över hela världen utan fördröjning. Vi måste därför tänka 

annorlunda, vara nytänkande, oförutsägbara och överraskande. Dagens ekonomiska realitet är 

att individer, företag och länder globalt konkurrerar med alla andra på en allt större marknad, 

med allt fler produkter. Framgångsrika skolor har utvecklats i hela världen, vilket innebär att 

den industrialiserade världen inte längre har ett kunskapsmonopol då kunskapen flödar fritt 

över gränserna. Det gäller därför att vara innovativ och skapa något unikt som inte kan 

kopieras direkt av andra, som design, garanti, serviceåtagande, varumärke och finansiering. 

Det handlar om intelligens, känslor och människor – det man inte kan ta på. Det som gör din 

produkt unik är människor. Hur du leder människor, organiserar din verksamhet, hur du 

skapar ett konstant flöde av kreativitet och därmed ständig förnyelse för att hantera de snabba 

förändringarna avgör hur du kommer att lyckas. Hur chefer och ledning attraherar, behåller 

och motiverar sina anställda, bemöter sina kunder och hur företaget leds blir därför avgörande 

konkurrensfaktorer. I en kaotisk omvärld är inte bara kunskap utan även förmågan att kunna 

avlära snabbt viktig. 

 

Drivkrafter: Teknologin drivs framåt så snabbt att den inte kan stoppas - myndigheterna 

hinner inte ens med att reglera den. Tekniken skapar kommunikations- och 

informationssystem. Det innebär att människor kan arbeta var som helst om man flyttar deras 

tankar och idéer. Det har skett ett maktskifte i och med att IT har ökat transparensen för 

kunder, medarbetare, medborgare, röstare, studenter. Transparensen gör att mellanhänder som 

inte fyller någon funktion sållas bort. Istället för att utföra alla funktioner själv inom företaget, 

köper man in från den externa marknaden. Alla organisationer är informationsbaserade 

oavsett verksamhet.  

Framgång blir beroende av miljöer där idéer skapas, prövas och utnyttjas. De nationella 

gränserna suddas ut i den globala ekonomin och vi konkurrerar med hela världen. 

Förr mättes ett företags framgång utifrån förmågan att överleva genom vinster. Nu krävs 

istället fokus på människorna som utgör organisationen. 

I en alltmer avreglerad, gränslös värld ökar friheten att välja och därmed blir lojaliteten 

flyktig. Med valfriheten måste individen själv ta ansvar för sin frihet, val, liv hälsa, utbildning 

och karriär eftersom samhällets institutioner monteras ner vid avreglering.  
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Samhället: Vi lever i ett samhälle med överflöd som drivits fram av tre krafter; ökande 

marknader, överproduktion och tekniska framsteg och där kommunikationen inte längre 

kostar något. I detta globala brus måste man synas och företag måste kunna attrahera både 

kunder och medarbetare. Konkurrensen sker genom kompetens. Ökad konkurrens innebär 

också ökade möjligheter. Internationalisering, avreglering och digitalisering innebär att 

begränsningar försvinner och att företag utvidgar sina gränser och skapar nya marknader och 

produkter. Utvecklingen sker snabbt i realtid, konkurrensen är baserad på hjärnkapacitet och 

ekonomin är global. I detta samhälle ökar polariseringen. Utbildning, kunskap, unika 

färdigheter och förmåga att hantera IT avgör ditt öde. Utan detta är risken stor att bytas ut mot 

arbetskraft från låglöneländer. I globaliseringens spår är inte längre tillhörigheten (tribe) 

geografiskt bunden utan skapas av vad som är relevant för individen i form av attityder, 

intresse eller kompetens (Greenpeace, hackers, musikintresse) och formar gemensamma 

värden, symboler, ritualer och språk.  

 

Företag/organisation: Företag är som tomma skal. Fyllningen består av; kapital, hårdvara i 

form av maskiner och byggnader, mjukvara i form av människor och till sist den gäckande 

grundidén. Framgång handlar om att skapa, inte att anpassa sig. I den globala konkurrensen 

med överproduktion i anpassade marknader duger inte medelmåttiga insatser. Därför kan man 

inte producera allt för alla, utan man måste specialisera sig på något för några. I en 

övermättad global marknad utsatt för konkurrens där bara det bästa duger, gäller det att kunna 

förändras och sen förändras igen. Ett antal nyckelpersoner med vital kompetens för produkten 

och kundservicen stannar bara om de erbjuds något de söker. Marx fick rätt – arbetaren äger 

den kritiska resursen. 

Stora företag har minimerat byråkratin och minskat antalet anställda, men downsizing i sig 

gör bara företaget mindre, men det går inte att skapa tillväxt genom att bara reducera 

kostnader och göra sig av med anställda. Det gäller alltså att fokusera på styrka, inte svaghet. 

”Once an organisation has identified its core business, the core capabilities and the target 

tribe, it needs to leverage its key resources. Funky Inc. needs to move on from corporate 

liposuction and anorexia to corporate bodybuilding – getting rid of the fat and letting the 

muscles grow” (Nordström & Ridderstråle 2008, sid 134).  

Problemet med kunskap är att man inte vet hur den ser ut, var den finns och vem som har den. 

Lärande organisationer skapas genom kontinuerlig överföring och transformering av kunskap 

genom hela organisationen, individ, grupp och organisationsnivå. Lärande sker inte 

automatiskt utan måste möjliggöras av ledare. Ett företag som verkar i ”realtid” styrs inte av 

de snabbaste och smartaste medarbetarna, utan av de långsammaste och minst skickliga 

medarbetarna. Organisationens förmåga att lära och omsätta detta till handling utan 

fördröjning ger stora konkurrensfördelar. Genom att skapa strukturer för kompetensöverföring 

ges andra i organisationen möjlighet att lära, vilket kommer kunderna tillgodo, men detta 

kräver en öppen kommunikation i hela organisationen. Innovativt tänkande kräver tid, 

reflektion, experimenterande, kommunikation och resurser samt hög tolerans för 

misslyckanden. 

I en tid av överflöd, avgör kunden när den vill göra affär. Genom att ge medarbetaren mandat 

att hantera situationer skapas kundvärde. Omvärldens olikheter bör därför speglas av 

heterogenitet bland medarbetarna; ålder, kön, utbildning, kläder, ursprung etc.   

 

I en tid av överflöd, med global konkurrens, överkapacitet och starka kunder måste företag 

sticka ut. Det krävs nytänkande och förnyade koncept, strukturer som stödjer 

experimenterande och nyskapande. Organisatoriska lösningar som stödjer nya 

kunskapskombinationer i realtid åstadkoms inte i en hierarkisk organisation.  
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Ledare: Du måste hitta nya sätt att motivera, bedöma, belöna, utbilda, inspirera och leda både 

kunder och kollegor. Idag ser motivationen för att gå till ett arbete annorlunda ut. Det är inte 

längre utav plikt utan mer för pengarna, nöjet, sociala kontakter, se nya platser, bli sedd och 

bli utvecklad. Ledare av idag måste därför kunna välja ut rätt medarbetare, definiera mål, 

motivera och utveckla medarbetarna. Många företag bestraffar misslyckande.  

”This not only stops people from failing – it stops them from trying” (Nordström & 

Ridderstråle 2008, s. 184). 

Utbildning är ett konkurrensmedel för både medarbetare och företag. Medarbetaren söker en 

arbetsgivare som kontinuerligt investerar i karriären. Behandla de anställda som intellektuella 

investorer som varje dag tar med både hjärna och hjärta till jobbet. Alla medarbetaren är olika 

och vill bli sedda. Ledarna måste därför kunna klara att tillfredsställa alla olikheter. Maslows 

behovshierarki är upp och nervänd där självförverkligande ofta är prioriterat. Förr följde 

medarbetarens lojalitet med anställningen. Idag attraheras medarbetaren av det företag som 

har tydliga mål och en bra värdegrund.  

 

Känslan: Konkurrensens evolution startade med läge, plats med råvaror som exempelvis olja, 

skog, mineraler. Sedan blev marknaden fri och den konkurrensfördelen försvann. Därför blev 

innovation och teknologi i kombination med kapital det som sållade agnarna från vetet. Mer 

output av samma mängd input. Men produkter imiterades och patent såldes. Organisatoriska 

innovationer som multidivisioner, att dela upp företag i mindre produktfokuserade enheter 

skapade nya konkurrensfördelar. Senare följde just in time JIT, business process re-

engineering BRP, management by objectives MBO, total quality management TQM, 

benchmarking, outsourcing, downsizing, strategic alliance och Lean. Företag baserar 

fortfarande sin konkurrenskraft på organisatoriska lösningar för att hålla jämna steg med 

konkurrenten. Men man vänder sig till globala konsultfirmor som använder samma lösningar 

vilket inte ger några konkurrensfördelar utan bara bidrar till den rådande homogeniseringen 

av organisatoriska lösningar runt världen eftersom alla universitet lär ut samma strategier. 

Detta innebär att konkurrens inte längre kan baseras på läge, teknologiska innovationer eller 

organisation. Istället är det känslan och fantasin som skapar fördelar. Människor vill inte ses 

som produktionsenheter, eller anonyma konsumenter utan bli sedda som individer. 

Konkurrens ska ske med hjälp av känslor och fantasi – IQ och EQ alltså. 

 

Att vara annorlunda och sticka ut blir nyckelfaktorer och därför efterfrågas också udda, 

annorlunda människor som kan komma på unika idéer och har förmågan att tänka utanför 

boxen. En konkurrerande strategi fungerar inte i denna omvärld, däremot en ”sensational 

strategy” som talar till sinnena och känslorna. Att företaget genomsyras av etik skapar 

trovärdighet för både kunder och anställda. Design och estetik både säljer och skapar 

produkter som skiljer sig från mängden. Varumärke och marknadsföring av detta blir allt 

viktigare. Kunskap, kvalité och mänskliga värden kan därför inte hanteras av bara en 

avdelning, utan måste byggas in i varje medarbetare för att skapa en företagsfilosofi och 

attityd. 

 

2.2 Konkurrens, kompetens och lärande 
 

Samhället har genomgått stora förändringar med en snabb teknologisk utveckling, 

utvecklandet av kunskapsintensiv industri och en alltmer hårdnande global konkurrens. Detta 

påverkar organisationernas arbete internt och ställer nya krav på snabb 

problemlösningsförmåga, ökad produktkvalitet med fokus på kundens önskemål. För att 

uppnå tillväxt och förnyelse ställs nya krav på kompetensförnyelse inom företaget. Tidigare 
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synsätt innebar att individ och verklighet betraktades var för sig och att människors handlande 

påverkades av yttre förutsättningar som regler, rutiner, organisation eller belöningssystem 

(Sandberg & Targama 1998). Men för att möta den globala konkurrensen, samhällets 

strukturomvandling och kraven på lönsamhet i en krisande världsmarknad fordras idag en 

förmåga till flexibilitet för att klara omställningarna och omvärldsförändringar för överlevnad. 

Den förmågan till förändring kan utvecklas genom lärande. Lärande på organisatorisk nivå 

formas av en yttre aspekt (den ständigt föränderliga omvärlden), inre aspekt (interna processer 

som normer, motivation och grupprelationer) samt strukturkapital (lagrad kompetens och 

information som kan förnyas genom aktivt lärande även om individer och grupper försvinner) 

(Söderberg 1996). 

 

Ellström 1996, menar att i denna föränderliga värld med ökad komplexitet ställs också helt 

andra kompetenskrav och vi har därför behov av ett livslångt lärande.  

Han menar att det finns flera skäl till varför det livslånga lärandet är viktigt. 

Dels produktionsekonomiska skäl med krav på flexibilitet, mångkunnighet och självstyre, dels 

arbetsmiljökrav då kompetensutveckling och lärande har stor betydelse för människors 

personliga utveckling och välbefinnande och till sist det samhällsengagemang som följer av 

ett livslångt lärande (Ellström, Gustavsson & Larsson 1996; Ekman 2004). 

 

Söderström (1990) menar att kompetens kan vara både individuell och kollektiv. Med 

individuell kompetens avses att ha en erforderlig, lämplig kompetens med kvalitet, samt 

inneha en specifik förmåga och att kunna utvecklas på ett visst sätt. Med kollektiv eller 

organisationsrelaterad kompetens avses organisationens samlade förmåga och potential att 

klara vissa uppgifter. För att utveckla individens eller organisationens förmåga krävs därför 

kompetensutveckling, det vill säga åtgärder och processer som utvecklar ny förmåga hos 

individer och organisationer. 

 

Ellström (1996) pekar på ett antal områden som är betydelsefulla för främjandet av 

kvalificerat lärande för både individ och arbetsplats. Individens delaktighet i både 

målformulering och utvärdering samt möjlighet att experimentera och pröva olika 

handlingsalternativ är viktiga faktorer. Teoretiska kunskaper för att kunna tolka information 

kräver även en integration av utbildning och erfarenhetsutbyte. Både arbetsuppgifter med hög 

lärandepotential samt grupprocesser och organisationskultur är avgörande för arbetsplatsens 

kompetensutveckling.  

 

Organisationen lär genom dess individer. Deras möjlighet till lärande förstärks eller 

förhindras i sin tur av faktorer i organisationens system för lärande. Det innebär att 

organisationens kultur avgör förutsättningarna för kunskap, attityder och värderingar i 

organisationen. ”Organizational inquiry” uppstår när individer i organisationen i samspel med 

varandra vågar ställa sig frågor med syftet att skapa förbättrade lärande resultat i 

organisationen. Genom att identifiera ett problem, se, tänka och agera på nya sätt kan 

samstämmighet mellan det förväntade resultatet och det faktiska resultatet uppnås. Det gäller 

att lära sig av sina misslyckanden och att lära sig att kontinuerligt lära sig på individ, grupp 

och organisationsnivå. Visst lärande och agerande sker inom existerande värdesystem och 

handlingsutrymme (single-loop) och passar för ett repetitivt rutinarbete som utförs på daglig 

basis. Det lärande och agerande som omfattar förändrade värderingar och ramar inom 

organisationen och därmed möjliggör långsiktig överlevnad, förutsätter däremot ett mer 

djupgående och reflekterande förhållningssätt (double-loop) vilket krävs vid komplexa och 

icke förutsägbara problemställningar. (Argyris & Schön 1996).  
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2.3 Den svenska bemanningsbranschen 
 

”Den svenska bemanningsbranschen är unik. Den erbjuder mer trygghet, längre uppdrag och 

mer uthyrning på kompetens till såväl privat som offentlig sektor än övriga europeiska länder” 

(Bemanningsföretagen, Ett givande jobb, u.å., s. 3) 

 

2.3.1 Bemanningsbranschens historia 
 

På Bemanningsföretagens uppdrag har Anders Johnson berättat bemanningsbranschens 

historia. Redan 1864 startade den första renskrivningsbyrån i Stockholm som riktade sig till 

utbildade kvinnor som kunde utföra kontors- och översättningsarbeten. Detta var 

föregångaren till de små skrivbyråer som senare etablerades av företagsamma kvinnor på 

1950-talet. Dagens bemanningsföretag har sitt ursprung i dessa skrivbyråer. Arbetet utfördes 

till en början på skrivbyrån, men kunderna var många och tjänsten var så populär att 

sekreterare så småningom efterfrågades lokalt på kundens företag, så kallad ambulerande 

verksamhet. Då det sedan 1930-talet rådde ett offentligt arbetsförmedlingsmonopol där 

personaluthyrning ansågs utgöra en förbjuden vinstdrivande arbetsförmedling, startade 

härmed en 40-årig facklig, juridisk och politisk kamp kring bemanningsföretagens vara eller 

icke vara. Verksamheten ansågs oförenlig med den svenska arbetsmarknadsmodellen. En av 

pionjärerna inom bemanningsbranschen som drev frågan om branschens laglighet ställdes 

inför rätta för olaga arbetsförmedling inte mindre än åtta gånger.  

Johnson beskriver det motstånd från myndigheter, politiker och fackliga organisationer som 

dessa pionjärer och senare utövare mötte och de turer som så småningom i början av 1990-

talet ledde till att Sverige gick från att ha den mest restriktiva lagstiftningen till att bli det 

landet med minst reglering. Branschen utmanar fortfarande de traditionella gränserna och 

uppfattningen om hur arbete bör organiseras, varför diskussioner kring vilka lagar och avtal 

som ska gälla för branschen fortfarande uppstår. Det finns exempelvis företag som inom en 

viss verksamhet helt avvecklar egen personal och istället tar in bemanningspersonal.  

Bemanningsbranschen har sedan 1994 varit svensk arbetsmarknads snabbast växande del, där 

inhyrning är en viktig resurs för att tillfälligt spetsa kompetensen, kapa toppar och hålla fasta 

kostnader nere. I Sverige har bemanningspersonal en fast anställning med garanterad lön även 

om uppdragen inte utgör full sysselsättning och anses därmed förena trygghet med flexibilitet. 

I och med tecknandet av kollektivavtal är bemanningsbranschen en del av den svenska 

modellen (Johnson 2011).  

 

2.3.2 Bemanningsbranschens struktur 
 

Bemanningsföretagen anlitas av offentliga arbetsgivare, organisationer, företag och 

arbetsmarknadsmyndigheter. Bemanningsbranschen utgörs av kompetensförsörjningsföretag 

som bedriver rekrytering, omställning och bemanning. 

Vid rekrytering sköts hela rekryteringsprocessen, det vill säga rätt personer söks, intervjuas, 

referenser tas och kandidaten presenteras för kundföretaget som anställer personen. Även 

chefsrekrytering samt tillhandahållande av chefer för temporära uppdrag ingår. 

Omställning innebär att kundföretagets medarbetare omplaceras, utbildas, erbjuds 

jobbförmedling, coachas inför nytt arbete eller är föremål för personalstrategiska åtgärder. 

Vid bemanning hyr bemanningsföretaget ut sin personal till kundföretaget eller vid 

personalentreprenad bemannas en hel avdelning eller verksamhet (Johnson 2011). Uthyrning 

av personal är det klart störst övervägande verksamhetsområdet för bemanningsföretagen och 

återfinns inom många områden på arbetsmarknaden som exempelvis; forskning och 
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utveckling, lager och industri, IT, ekonomi och finans, kontor och administration, HR och lön, 

kundservice och vård (Unionen 2008). År 2013 hade Bemanningsföretagen 500 

medlemsföretag, varav drygt 440 var auktoriserade. Branschen satte 172 000 personer i jobb 

genom uthyrning, omställning eller rekrytering och hade 69 900 årsanställda, varav 40 

procent var arbetare och 60 procent tjänstemän. Av Sveriges sysselsatta befolkning arbetade 

1,5 procent i ett bemanningsföretag år 2013 (www.bemanningsforetagen.se).  

Bemanningsbranschen tillhandahåller en flexibilitet, kompetens samt en bemanning som kan 

anpassas utifrån konjunkturen, lönsamheten och den globala konkurrensen. Motiven för 

kundföretaget att hyra in personal kan därför variera; att kapa arbetstoppar, ersätta föräldra- 

och tjänstlediga, tidsbegränsade projekt, anställningsstopp före rationaliseringar och 

omorganisationer, kompetenstillskott, strategisk inhyrning för anpassning till konjunkturen, 

indirekt provanställning, bristande egna förutsättningar för att uppnå en lyckad rekrytering, ett 

snabbt sätt att bemanna för att möta en konjunkturuppgång, vid konjunkturnedgång undviker 

man övertalighetsproblematik och vid kommande offshoring (företaget flyttar varu- eller 

produktion till ett annat land) och outsourcing (företaget låter en eller flera processer skötas 

av ett annat företag) behöver ordinarie tjänster inte tillsättas (Unionen 2008). 

 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen ingår i Almega, är medlem i 

Svenskt Näringsliv och organiserar företag som har verksamhet inom rekrytering, omställning 

och bemanning (Bemanningsföretagen, Att välja ett auktoriserat omställningsföretag, 2012). 

Av de cirka 500 medlemsföretagen är 85 procent redan auktoriserade, medan 15 procent är 

nystartade och väntar på att få ansöka. Auktorisation innebär att vara bunden av kollektivavtal, 

allmänna leveransvillkor och etiska regler samt att ha en ansvarsförsäkring. En granskning 

genomförs varje år av den partssammansatta auktorisationsnämnden (Bemanningsföretagen, 

Bemanningsbranschen i det svenska samhället, u.å.). 

Branschen regleras genom det system för auktorisation som arbetsgivarorganisationen 

Bemanningsföretagen, Almega infört för sina medlemsföretag och som är en garanti för att 

bemanningsföretaget är seriöst och följer både lagar och regler samt Bemanningsföretagens 

etiska regler. Auktorisationen sker genom en nämnd som består av Bemanningsföretagen, 

Unionen och LO och den gäller för ett år i taget (Andersson & Wadensjö 2004). Det har även 

tillkommit bemanningsföretag som hyr ut bemanningspersonal från låglöneländer betydligt 

billigare än enligt de svenska avtalen, främst inom byggbranschen men även sjukvården som 

läkare och sjuksköterskor (Unionen 2008). 

 

Utländska företag har köpt upp svenskägda verksamheter och det finns idag ett fåtal 

huvudaktörer; Manpower, Adecco, Proffice och Poolia (där Uniflex även ingår). Dessutom 

finns Lernia och Samhall som är två stora, statliga aktörer. Statistik från SCB och 

Bolagsverket omfattande hela bemanningsindustrin (både Bemanningsföretagens 

medlemsföretag samt de som står utanför Bemanningsföretagen) för år 2006 visar på knappt 

40 000 anställda i branschen med en omsättning på 31 miljarder, fördelat på i huvudsak 500 

bemanningsföretag 2005. Uppgifterna är dock svåra att beräkna då det är stor 

genomströmning. Exempelvis uppskattas att drygt 100 000 personer arbetade i ett 

bemanningsföretag någon gång under 2006 (Unionen 2008).  

 

Bemanningsbranschen verkar främst i storstäderna med större kundunderlag, speciellt 

Stockholmsregionen. De grupper som är överrepresenterade i bemanningsbranschen är de 

mindre etablerade arbetstagarna som har en svagare ställning på arbetsmarknaden; ungdomar 

som har svårare att få fast anställning i konkurrens med sökande med mer erfarenhet och som 

vill få in en fot i arbetsmarknaden, kvinnor där flexibilitet rörande arbetstid och 

arbetsuppgifter antas underlätta kombinerandet av familj och arbete och invandrare som söker 

http://www.bemanningsforetagen.se/
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erfarenhet och kontakter samt möjlighet att visa upp sin kompetens och komma in på 

arbetsmarknaden (Andersson & Wadensjö 2004). 

 

Den uthyrde utför sitt arbete i kundföretaget, men är anställd av bemanningsföretaget. 

Otydlighet kan därför exempelvis uppstå i ledarskapets uppgifter och ansvar eftersom dessa 

delas mellan bemannings- och kundföretaget, med brist på återkoppling och bristande sociala 

relationer för bemanningspersonalen som ofta förekommande resultat. Vad gäller 

kompetensutveckling menar bemanningsföretagen att det till största delen sker genom att 

aktivt välja olika uppdrag och kunder för att samla en bredare erfarenhet och 

därigenom ”bygga CV”. Men då bemanningsföretagen huvudsakligen väljer att rekrytera efter 

kravprofiler för att kunna utnyttja och hyra ut den redan befintliga kompetensen, kan 

individens möjligheter till kompetensutveckling, som att exempelvis pröva nya utmaningar i 

form av andra branscher, arbetsgivare och arbetsuppgifter, motverkas i praktiken (Unionen 

2008). 
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3.  Syfte och frågeställning 
 

Det finns många infallsvinklar inom bemanningsbranschen och utifrån mina frågeområden i 

introduktionen, ser jag därför ett starkt behov av att avgränsa mina frågeställningar.  

Bemanningsbranschen står på tre ben; omställning, rekrytering och uthyrning. Utifrån den 

förförståelse av branschen jag skaffat mig samt mitt val att studera bemanningsbranschen 

utifrån ett kompetens- och utvecklingsperspektiv, anser jag att uthyrningsdelen av branschen 

är mest relevant för mig att studera eftersom det är det bemanningsbranschens största 

verksamhetsområde samt att det är kompetens man hyr ut. Det innebär att tre aktörer måste 

beaktas, nämligen bemanningsföretaget, kundföretaget samt individen.  

 

Som framgår av Bakgrundskapitlet medför omvärldens kontinuerliga föränderlighet krav på 

kompetensförnyelse hos både individ och organisation och därmed också ett livslångt lärande. 

 

Då lärande och kompetensutveckling härmed får anses vara viktiga faktorer för att 

åstadkomma förmåga till omställning och förnyelse för både individ och organisation, ville 

jag genomföra en undersökning kring lärande, satt i relation till personalbemanning. 

 

Syftet med denna studie är att ur ett förändringsperspektiv studera det individuella och 

organisatoriska lärandet vid ut- respektive inhyrning av personal. 

  

Mina forskningsfrågor är: 

1. Påverkas personaluthyrning/personalinhyrning av omvärldsförändringar? 

2. Sker lärande på individnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning?  

3. Sker lärande på organisationsnivå vid personaluthyrning/inhyrning?  

4. Finns hindrande faktorer för lärande vid personaluthyrning/personalinhyrning?  
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4. Metod 

4.1 Val av litteratur och övrig faktainsamling 
 

För att söka litteratur gick jag in på Uppsala Universitetsbiblioteks sökfunktion. Jag sökte på 

orden lärande, kompetensutveckling, lärande organisation, organisatoriskt lärande var för sig. 

Det resulterade i ett mycket stort antal träffar. Jag övergick till att lägga till ett sökord i taget 

för att se hur detta påverkade utfallet. Lärande gav då 119 409 träffar, men om jag la till 

kompetensutveckling begränsades resultatet till 1 837. La jag dessutom till lärande 

organisationer och organisatoriskt lärande kom jag ner till 117 träffar. När jag la till 

bemanningspersonal fick jag inga träffar alls.  

Jag prövade även Google Scholars sökfunktion som vid alla sökorden lärande, 

kompetensutveckling, lärande organisation, organisatoriskt lärande gav totalt 5 130 träffar. 

När jag till detta la bemanningspersonal fick jag 42 träffar på olika uppsatser. Ingen berörde 

dock mitt område. 

 

Jag jämförde dessa sökresultat med Annalill Ekmans genomgripande redogörelse av relevant 

forskning och litteratur i Lärande organisationer i teori och praktik – Apoteket lär (2004). Jag 

bedömde att den del av hennes genomgång av teorier och författare som berörde kompetens 

och lärande i stora delar överensstämde med resultatet av mina sökningar, och mer än väl 

täcker det som skrivits om lärande, kompetensutveckling samt lärande i organisationen och 

som kan anses vara relevant med tanke på omfattningen av denna uppsats. Utifrån denna 

teorisökning har jag därför valt att utgå från några av de författare som jag bedömt har störst 

tyngd i den svenska och utländska forskningen. Även om stora delar av litteraturen skrevs 

före 2000-talet, menar jag att senare forskning baseras på denna tidiga teoribildning och 

forskning. 

 

För att balansera den teoretiska genomgången av bemanningsbranschen utifrån olika 

intressenter, inkluderade jag både informationsmaterial från Bemanningsföretagen, Almega, 

Unionens rapport om bemanningsbranschen samt en rapport av Institutet för 

arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Min ambition har varit att belysa samma fenomen sett 

utifrån arbetsgivar-, arbetstagar- och samhällsperspektivet. Detta innebär dock att jag måste 

vara uppmärksam på hur de olika intressenterna har presenterat och vinklat sitt material. 

Jag kompletterade även med litteratur rörande omvärldsförändringar, intervjuteknik, etik, 

referenser samt vetenskapliga rapporter. 

 

För att skaffa mig ytterligare förståelse för denna bransch som helhet och testa mina tankar, 

och frågeställningar, ville jag göra en explorativ förintervju med arbetsgivarorganisationen 

Bemanningsföretagen, Almega som organiserar bemanningsföretag. Enligt ansvarig på 

Bemanningsföretagen, Almega saknades dock möjlighet att avsätta resurser för detta, utan jag 

hänvisades till webbplatsen. Eftersom jag redan studerat deras webbplats och 

informationsmaterial, lät jag mig nöja med det beskedet. Jag förde istället några informella 

samtal med personer som arbetar inom personalbemanning, både inom bemanningsföretag 

och som konsult, för att få en förståelse för hur bemanningsbranschen i allmänhet fungerar. 

Dessa informella samtal redovisar jag inte, då syftet var att ge mig en förförståelse för att 

både kunna formulera frågor och analysera svaren. Jag fastställde därefter mina 

frågeställningar och urval av informanter samt iordningställde min intervjuguide.  
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4.2 Metod för datainsamling  
 

Backman (2008) pekar på vikten av att inte blanda ihop perspektiv med metod. Metoder som 

innebär mätning eller statistik och matematisk kvantifiering och som resulterar i numeriska 

observationer, exempelvis enkäter, test och experiment, har kommit att betecknas som 

kvantitativa. Metoder som istället baseras på skrivna eller talade formuleringar och utgår 

från ”ordet”, exempelvis intervjuer benämns som kvalitativa. Backman påpekar dock att ”det 

kvalitativa perspektivet inte är synonymt med den kvalitativa metoden”, utan att intervjuer 

exempelvis förekommer i den traditionella ansatsen, precis som kvantitativa metoder kan 

förekomma i det kvalitativa paradigmet.  

 

Eftersom mina frågeställningar inte gällde ”hur ofta och hur många”, valde jag att inte göra en 

kvantitativ analys av en standardiserad enkät, trots att detta skulle ha resulterat i fler antal svar. 

Istället var det viktigare för mig att hitta mönster och förstå ”hur och vad” för att kunna 

besvara mina frågeställningar och jag valde därför att genomföra min undersökning baserat på 

intervjuer, vilket visserligen innebar ett mindre antal respondenter, men samtidigt skapade 

förutsättningar för uttömmande svar med möjlighet till fördjupande, förklarande följdfrågor. 

Genom att välja ett mer utforskande arbetssätt, där jag analyserade mitt intervjumaterial på ett 

kvalitativt sätt, skapade jag förutsättningar att finna olika samband och mönster.  

 

Trost (2010) för ett resonemang kring begreppsförvirringen kring strukturerad respektive 

ostrukturerad intervju, men menar att om själva intervjun är strukturerad, medan frågorna är 

öppna, kan detta sägas vara en halvstrukturerad intervju. Med halvstrukturerad intervju avser 

även Kvale & Brinkman (2009) att intervjusamtalet utförs utifrån en intervjuguide som 

baseras på teman och frågeställningar, med tillhörande frågeformuleringar, det vill säga 

varken ett slutet frågeformulär eller ett öppet vardagssamtal.  

 

Jag valde därför att genomföra halvstrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide, med 

ett urval av intervjupersoner för att uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar.  

 

4.3 Urval 
 

När det gäller val av informanter övervägde jag först att göra intervjuer på individ- och 

organisationsnivå. När det gäller individnivå fann jag dock att det skulle vara förenat med 

svårigheter att hitta individer som arbetade som bemanningspersonal. Efter att ha fördjupat 

mig i materialet fann jag dessutom att individen utifrån ett beroendeförhållande till både 

bemanningsföretag och kundföretag, kunde tänkas vara ovillig att besvara mina frågor. I 

Bemanningsföretagens material som jag fick mig tillskickat fanns dessutom resultaten från 

två enkätundersökningar, en rörande de bemanningsanställdas situation och en rörande 

kundföretagen. Genom att använda mig av valda delar av resultaten från de 

bemanningsanställdas undersökning, kunde jag utläsa vissa samband på individnivå. 

Enkäterna presenteras närmare i avsnitt 6.4 samt 6.5. Jag valde därför istället att intervjua 

bemanningsföretag som hyr ut konsulten, kombinerat med kundföretag som hyr in konsulten. 

Då kompetensutveckling av personal och lärande i organisationen får anses vara ett ansvar för 

arbetsgivaren, kunde dessa respondenter troligen ge mer uttömmande svar rörande ett 

kompetens- och utvecklingsperspektiv. 

 

I en kvalitativ studie skall urvalet vara så heterogent som möjligt inom en relativt hög grad av 

homogenitet (Trost, 2010). För att få ett bredare utfall, utsåg jag tre olika bemanningsföretag 
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som alla förmedlar ett stort antal personalkategorier och specialister inom olika yrkesgrupper. 

Jag behövde en yrkesgrupp per bemanningsföretag och därefter tre kundföretag inom 

respektive bransch/yrkesgrupp.  

Då kunskap och utvecklingskrav är tätt sammankopplade, resonerade jag att utfallet borde bli 

tydligare i kompetensintensiva yrkesgrupper. Mitt första kriterium var att 

bemanningsföretaget skulle vara certifierat via Bemanningsföretagen, Almega. Därefter valde 

jag branscher som jag uppfattar påverkas av förändringar och som bemannas av personal med 

hög kompetens; sjukvård, IT och ekonomi. Tre bemanningsföretag samt tre kundföretag inom 

respektive bransch/yrkesgrupp valdes ut, totalt alltså sex intervjuer. De personer jag 

intervjuade ansvarar för sin yrkesgrupp på bemanningsföretaget samt för sin enhet med 

inhyrda konsulter på kundföretaget, vilket innebär att min analys inte omfattar 

organisationerna i sin helhet. Eftersom min undersökning syftar till att studera sambanden 

kring lärande vid personalbemanning på ett övergripande plan, hade jag inget intresse av att 

ställa branscher eller företag mot varandra i min analys. Omfattningen av min undersökning 

var inte heller tillräckligt omfattande för detta. Jag sökte i stället, utifrån ett heterogent urval 

med hög grad av homogenitet, generella samband och slutsatser kring det individuella och 

organisatoriska lärandet vid personalbemanning.  

 

Jag startade med att boka in och intervjua de tre bemanningsföretagen först. Genom att söka 

på nätet och läsa på respektive hemsida, kunde jag skilja ut certifiering samt 

bransch/branscher som man bemannade. Det var relativt lätt att via växeln få kontakt med den 

personen som ansvarade för den utvalda yrkesgruppen och som själv kunde avgöra om den 

kunde ställa upp på intervjun eller inte. De två första bemanningsföretagen jag kontaktade 

svarade ja direkt. Vid mitt tredje försök fick jag dock avslag baserat på hög arbetsbelastning 

och vid mitt fjärde försök var personen jag sökte sjuk hela veckan. Då jag prioriterade att 

boka in mina intervjuer sökte jag ett femte bemanningsföretag som tackade ja direkt. Utifrån 

mina i förväg ställda kriterier tillfrågades alltså fem bemanningsföretag, varav de tre första 

som tackade ja valdes ut. Jag ringde personligen till mina intervjupersoner och presenterade 

mig själv och uppsatsens innehåll per telefon, vilket alla de tre respondenterna accepterade 

och nöjde sig med. Skriftlig presentation av min uppsats efterfrågades inte av de tre som 

tackade ja. 

 

När det gällde urval av kundorganisation, var mitt urvalskriterium att de skulle använda sig av 

bemanningspersonal inom de respektive tre branscher som mina valda intervjupersoner på 

bemanningsföretagen verkade inom, dock inte nödvändigtvis samma bemanningsföretag som 

jag intervjuat. Under uppsatsens gång, genom samtal och sökning på nätet ringade jag in tre 

kundorganisationer som jag visste hyrde in bemanningspersonal inom respektive yrkesgrupp. 

Att hitta rätt intervjuperson inom kundföretagen var dock en mer komplicerad och tidsödande 

process. Jag startade sökningen via respektive växel. Därefter följde många telefonsamtal, 

mailpresentationer (bilaga 1) och vidare hänvisningar till nya personer. Jag lyckades dock 

efter en tid få kontakt med rätt person inom alla de tre kundföretag som jag valt ut från början. 

Samtliga tre av tre tackade alltså ja.  

 

4.4 Genomförande 
 

Eftersom alla kanske inte är fullt bekanta med bemanningsbranschen, har det varit min 

ambition att ge läsaren en god teoretisk bakgrundsförståelse, även om det till viss del legat 

utanför ramen för denna uppsats. När det kommer till intervjuerna har jag dock sett mig 

tvungen att strikt begränsa mig, speciellt då detta är en uppsats inom ramen för ”Pedagogik 
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med inriktning mot vuxna och arbetsliv D” och min uppsats rör lärande och kompetens för 

individ och organisation. Genom att avgränsa intervjuerna till att omfatta mina 

frågeställningar menar jag att bearbetningen och analysen underlättades.  

I utformningen av intervjuguiden (bilaga 3) utgick jag från mina fyra frågeställningar, där jag 

under respektive frågeställning formulerade ett antal öppna frågor, baserade på vald litteratur 

och valda teorier. Jag la dessutom till ett frågeområde om bakgrund där jag inkluderade ett 

antal bakgrundsfrågor för att få en bättre förståelse för respektive verksamhet och därmed 

underlätta min analys. En viss triangulering kunde uppnås genom att, till intervjuguiden, 

lägga till ett antal utvalda kvantitativa data från Bemanningsföretagen, Almegas enkät till 

bemanningsanställda och kundföretag. En utförligare beskrivning av genomförandet av 

enkäterna återfinns i avsnitt 6.4 samt 6.5. De frågor som valdes från enkäten framgår av den 

kursiverade texten i intervjuguiden (bilaga 3) och enkäternas resultatsammanställning för de 

utvalda frågorna återfinns i bilaga 4 och 5. En överensstämmelse mellan mina intervjusvar 

och Bemanningsföretagen, Almegas enkätsvar, kunde fungera som kontrollfrågor och därmed 

öka giltigheten i övriga intervjusvar, resonerade jag. Genom detta hoppades jag kunna höja 

tillförlitligheten av mina resultat, trots att reliabilitet, enligt Trost (2010) inte är helt 

tillämpligt när det gäller kvalitativa studier.  

 

Eftersom bemanningsföretaget och kundföretaget har olika roller på arbetsmarknaden, 

utformades intervjuguiden med ett antal gemensamma frågor under respektive frågeställning 

som kunde fungera för bägge parter att svara på (svart text i intervjuguiden). Kontrollfrågorna 

från Bemanningsföretagen, Almegas enkät kursiverades i intervjuguiden för tydlighetens skull. 

I tillägg ställde jag under respektive fem frågeområden några frågor specifikt till 

bemanningsföretagen (blå text) och några andra frågor specifikt till kundföretagen (röd text). 

Samma frågekombination ställdes dock till de tre respondenterna inom bemanningsbranschen 

och detsamma gällde för de tre respondenterna inom kundföretagen, vilket framgår av 

intervjuguiden. De centrala begreppen som ingår i mina valda teorier, kan dock uppfattas som 

abstrakta, exempelvis lärande, kompetens, utveckling, omvärld, mål, processer. Jag valde 

därför att i min intervjuguide formulera varje fråga detaljerat med exemplifieringar. Då 

samtliga respondenter hade olika roller och verkade inom olika branscher kunde jag utifrån 

detta anpassa ordalydelsen i frågan utifrån den person och verksamhet jag hade framför mig, 

samt exemplifiera när det behövdes. Många av frågorna går dessutom i varandra. Jag var 

därför noga med att bekräfta om vi tidigare berört delar av en frågeställning eller referera till 

tidigare svar för att visa att jag lyssnat till deras svar. Jag försökte vara följsam, lyhörd och 

samtidigt säkerställa att varje frågeområde blev genomlyst (Trost, 2010). Detta underlättades 

av att intervjuguiden hade en logisk utformning utifrån frågeställningarna. Då jag valt att 

använda mig av halvstrukturerade intervjuer, hade jag även möjlighet att ställa 

kompletterande och fördjupande följdfrågor, exempelvis bransch- respektive 

organisationsspecifika. Varje intervju avslutades med frågan ”Är det något du vill tillägga 

som du tycker att jag missat att fråga om?  

 

Inför varje intervju läste jag upp en inledande presentation av mig själv, mitt syfte, mina 

frågeställningar, analysmetod samt etiska regler och samtliga sex respondenter accepterade att 

intervjun fick spelas in via I-Phone (bilaga 2). Bemanningsföretagens respondenter 

accepterade samtliga att bemanningsföretagets namn nämndes då jag ansåg att 

branschen/yrkesgruppen var en viktig parameter. För att anonymisera och avidentifiera 

inspelningen, registrerades i övrigt inga namn på respondenter eller kundföretagets namn, 

utan endast intervjudatumet. Jag beslutade dock i efterhand att inte redovisa några namn på 

bemanningsföretagen i uppsatsen, då intervjupersonerna är ansvariga för sin yrkesgrupp på 

respektive företag och därmed kunde identifieras. Vi överenskom även att jag kunde kontakta 
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respondenterna för eventuella kompletteringar. Ingen av respondenterna från 

bemanningsföretagen önskade läsa igenom sammanställningen av sin intervju, medan 

samtliga respondenter från kundföretagen önskade detta. Samtliga sex önskade dock få sig 

tillsänt en kopia av uppsatsen när den var publicerad. Jag stämde även av att vi hade en timme 

till vårt förfogande, vilket var den tid jag uppskattade att intervjun skulle ta. Detta visade sig 

stämma bra då intervjuinspelningarna tog mellan 29 minuter och 53 minuter. Jag intervjuade 

totalt fem kvinnor och en man. Efter intervjutillfällena noterade jag eventuella reflektioner.  

De sex intervjuerna genomfördes under en period av sex veckor och jag sammanställde varje 

intervju omgående för att inte förlora några minnesintryck. Samtliga intervjuer genomfördes 

på respektive arbetsställe, i lokal som respondenten bokat upp. Jag uppfattade att samtliga 

intervjupersoner var trygga i den miljön. För mig som intervjuare innebar det att jag fick 

anpassa mig och vara mentalt förberedd på olika miljöer. Detta kunde jag hantera genom att 

vara ut i mycket god tid, säkerställa att presentation och intervjuguide var på plats samt 

kontrollera inspelningsfunktionen (Trost, 2010). 

 

I övrigt försökte jag skapa ett positivt intervjuklimat genom att tänka på placeringen i rummet, 

ha en neutral, bekväm klädsel, stödjande kroppsspråk, agera neutralt och naturligt, vara 

positivt bekräftande, ställa öppna frågor och visa intresse. Jag valde att inte anteckna för att 

inte störa intervjun och för att kunna ha bättre ögonkontakt (Benjamin, 1981).  

 

4.5 Bearbetning av material och analysmetod  
 

Efter att ha samlat in data genom den kvalitativa intervjun, gäller det att analysera materialet 

genom att lyssna och tolka sitt datamaterial utifrån de teoretiska verktygen. Fördelen med 

ljudupptagning av intervjuer är att kunna lyssna flera gånger till inspelningen, lyssna till 

tonfall och ordval samt att man kan vara mer fokuserad på vad intervjupersonen svarar. 

Nackdelen är att det tar tid att lyssna och kan vara besvärligt att hitta en specifik kommentar i 

inspelningen. Att skriva ut innehållet är mödosamt och nyanserna i tonfall och mimik kan gå 

förlorade. Utskrifter efter ett antal intervjuer riskerar att omfatta flera hundra sidor, vilket är 

både tidsödande samt innebär ett omfattande material att leta i. Risken blir att materialet inte 

blir överblickbart, vilket det helst ska vara för att kunna analyseras (Trost, 2010). 

 

Transkribering innebär en transformering från en form till en annan. Vid inspelning av 

intervjun tappar man kroppsspråk och gester och vid utskriften av intervjun går rösten och 

intonationen förlorade, vilket gör att utskrifter blir utarmade. Form och omfattning av utskrift 

beror på syftet med undersökningen, materialets natur samt tidsaspekten. Ska utskrifterna 

återges ordagrant, vilket krävs vid språklig analys? Ska pauser, intonation och emotionella 

uttryck anges som är lämpligt vid psykologiska tolkningar? Eller bör man tillämpa en mer 

formell skriftspråkig karaktär? ”Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till 

skriftlig form. En mer konstruktiv fråga är: Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt 

forskningssyfte?” (Kvale & Brinkman 2009, s. 202f). 

 

En timmes intervju resulterar i cirka 20-25 sidor skrivet material. Man måste därför väga 

idealet att skriva ut intervjun ordagrant mot de resurser och tid man har till sitt 

förfogande. ”En tänkbar variant är att skriva av ordagrant det man tycker är intressant och 

som kan bli aktuellt att ha med i rapporten och nöja sig med ett mer eller mindre 

komprimerat referat av andra delar av intervjuerna” (Repstad 1999, s. 86).  
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Ett alternativ är att man ”lyssnar till hela inspelningen, skriver ner minnesanteckningar samt 

sedan skriver ner en sammanfattning av intervjun där man dessutom omstrukturerar den så 

att strukturen passar den man har i intervjuguiden” (Trost 2010, s. 150). Härigenom får all 

intervjudata samma struktur och ointressant material kan tas bort. Fördelen är att allt inspelat 

material finns kvar samtidigt som materialet blir mer lätthanterligt inför analysarbetet (Ibid). 

 

Utifrån mina frågeställningar, omfattningen av denna uppsats samt den tid som stod till 

förfogande, ansåg jag att en full transkribering av intervjuerna skulle ta alltför mycket tid i 

anspråk, utan att tillföra något egentligt mervärde till analysarbetet. I och med att 

intervjuguiden är strukturerad och att frågeställningarna rör faktiska förhållanden och 

förutsättningar i organisationer, menar jag att svaren blev tydliga och därför inte är föremål 

för tolkningar. Eftersom intervjuerna behandlade olika aspekter av lärande i olika 

verksamheter, hade jag i mitt analysarbete större glädje av att lyssna på intervjuerna i sin 

helhet i ett sammanhang än att bryta ner inspelningen ord för ord och sida för sida. Jag valde 

därför att använda mig av de ovan beskrivna varianterna av resultatredovisning. Även om det 

riskerar att bli omfattande, valde jag att redovisa resultatsammanställning av varje intervju för 

att ge läsaren en bättre förståelse inför analysen av resultaten.  

 

Min resultatredovisning består därför av en intervjusammanställning för varje 

bemanningsföretag (A, B, C) respektive kundföretag (a, b, c). Sammanställningen följer 

ordningen i intervjuguiden, där varje frågeställning har ett antal underfrågor som ställts till 

respektive bemanningsföretag och kundföretag. Underfrågorna har utformats med stöd av 

teorierna. Genom att organisera resultaten på detta sätt underlättades den fortsatta analysen, i 

syfte att tydliggöra dels om det föreligger skillnader och/eller likheter mellan 

bemanningsföretagen, kundföretagen och branscherna avseende frågeställningarna. Slutligen 

återkopplas resultatet av intervjuerna till den teoretiska bakgrunden, mitt syfte och mina 

frågeställningar  

 

4.5.1 Validitet 
 

Reliabiliteten bygger egentligen på standardiserade mätningar i kvantitativa studier, vilket 

inte är tillämpligt i kvalitativa studier. Validiteten och giltigheten i metoden skall dock mäta 

det den är avsedd att mäta (Trost, 2010). Min bedömning var att halvstrukturerade intervjuer 

var den lämpligaste metoden för att få så uttömmande och beskrivande svar som möjligt på 

mina frågeställningar. För att kunna få svar på mina frågeställningar, har jag intervjuat tre 

olika bemanningsföretag samt tre olika kundföretag inom tre respektive branscher. Syftet har 

varit att bredda min undersökning. Genom denna uppdelning kunde dels bemanningsföretag, 

dels kundföretag, dels berörda branscher/yrkesområden utvärderas. Avsikten med detta 

förfarande var att öka tillförlitligheten och validiteten i mina resultat.  

 

Mina resultat hade kanske blivit mer valida om jag hade intervjuat även bemanningspersonal 

på individnivå. Jag bedömde dock att det vore svårt att hitta dessa intervjupersoner på egen 

hand. Då omfattningen av min rapport innebar att endast enstaka individer skulle kunna 

intervjuas fanns en risk att dessa skulle kunna stå i beroendeställning till både 

bemanningsföretaget och kundföretaget och därmed inte kunna svara uppriktigt på mina 

frågor. För att försöka öka validiteten kompenserade jag detta med att i min intervjuguide 

inkludera ett antal av de frågor som Bemanningsföretagen, Almega ställt i sin enkät från 

2011/2012 till 3 854 bemanningsanställda och 600 kundföretag. Dessa frågor fick tjäna som 

kontrollfrågor (bilaga 4 och 5). Dessa undersökningar är omfattande och berör många olika 
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parametrar som visserligen är intressanta, men som låg utanför denna uppsats omfattning. Jag 

valde därför ut de resultat som kunde vara intressanta för utbildning, kompetens, 

vidareutveckling och ledarskap, vilket även framgår av intervjuguidens kursiverade frågor 

(bilaga 3). Jag noterade samtidigt att trots att svarsfrekvensen var mycket låg i den 

enkätundersökningen (3 854 av cirka 63 000) jämförs överensstämmelsen med andra källor 

och representativiteten bedöms därför som ”så pass stark att studien ger en intressant och 

relevant bild av hur de anställda bedömer sitt arbete och förhållandena kring det 2012” 

(Bemanningsföretagen, 2012, s. 11, Jobbet i bemanningsbranschen).  

 

4.5.2 Reliabilitet 
 
Genom att jag i intervjuer använde mig av en intervjuguide som å ena sidan utformades på ett 

systematiskt sätt utifrån mina frågeställningar, å andra sidan ställde öppna frågor med 

fördjupande följdfrågor till respondenterna inom bemanningsföretagen respektive 

kundföretagen för att fånga upp ”slumpinflytelser”, har jag utifrån resonemanget hos Trost 

(2010) eftersträvat reliabilitet i en kvalitativ studie. Genom att jag dessutom skapade en 

strukturerad form för resultatredovisning, anser jag att mina data är insamlade på ett seriöst 

och relevant sätt för de aktuella frågeställningarna och att det därmed finns fog för att anse att 

mina resultat och min analys har en hög relevans och trovärdighet.  

 

4.6 Reflexioner över metoden 
 

Dels har bemanningsföretagen och kundföretagen olika roller kring konsulten. Dessutom har 

jag intervjuat personer inom tre olika branscher med olika förutsättningar inom både offentlig 

och privat sektor. Vissa av parametrarna, som i mina frågeställningar, är kopplade till mina 

teorier, är av mer abstrakt karaktär, såsom handlingsutrymme, kultur, grupprocesser, 

delaktighet, kompetensutveckling, organisationsutveckling, omvärldsförändringar. Det 

innebar att det ibland var svårigheter att formulera konkreta frågor kring dessa abstrakta 

begrepp inom respektive verksamhet. Jag var därför lyhörd vid intervjuerna och fick ibland 

förklara, konkretisera, justera frågan eller ställa uppföljande frågor. Vissa frågor var inte 

relevanta för alla respondenter och fick därmed släppas och ibland fick jag oväntade svar. I 

och med att intervjuguidens fyra grundläggande frågeställningar och bakgrundsfrågor hade ett 

antal underfrågor, kunde jag ändå utforska frågeområdet. Genom att välja att analysera 

materialet på ett kvalitativt sätt, har jag haft goda förutsättningar att både samla in och tolka 

resultatet. En kvantitativ undersökning hade inte kunnat anpassas på samma sätt eller fångat 

upp skillnaderna och hade därför inte kunnat ge samma förståelse för sammanhang och 

samband, vilket troligtvis hade påverkat studiens reliabilitet och validitet negativt.  

 

4.7 Etiska aspekter 
 

Inför intervjuerna tog jag del av Vetenskapsrådets etiska regler och tog därför upp frågan om 

anonymitet med mina respondenter. Vi överenskom att bemanningsföretaget skulle namnges, 

men att intervjupersonens namn skulle utelämnas i min resultatredovisning. När det gäller 

kundföretaget skulle både företagsnamn och intervjupersonens namn utelämnas, då jag ville 

försäkra mig om att risken att röja känslig företagsinformation inte skulle hindra mina 

respondenter att ställa upp på intervju eller svara på mina frågor. Denna ordning överenskoms 

muntligt med mina respektive respondenter och alla sex accepterade muntligt att intervjun 

kunde spelas in via I-Phone där intervjuerna avidentifierades genom att intervjudatum angavs. 
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Jag har dock beslutat att inte namnge bemanningsföretagets namn, då mina intervjupersoner 

ansvarar för sin respektive yrkesgrupp på bemanningsföretaget och därmed skulle kunna 

identifieras.  

 

Efter avslutade intervjuer, sammanställde jag intervjuerna och analyserade därefter 

intervjumaterialet på ett kvalitativt sätt. Samtliga respondenter har erbjudits möjlighet att läsa 

igenom detta material, vilket endast tre respondenter från tre kundföretag önskat. Även om 

jag inte bedömer dessa källdata som integritetskänsliga, kommer inspelningarna att förvaras 

på ett säkert sätt där samtliga respondenter och kundföretag är avidentifierade i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011).  
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5.  Teoretisk bakgrund  

5.1 Lärande 
 

¨Vi ser inlärning i första hand som en aktivitet hos oss själva varigenom våra uppfattningar 

av företeelser och händelser i vår omvärld förändras. Kunskap är med andra ord liktydig med 

en uppfattning om någonting i vår verklighet¨  

(Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö 1977, s. 12). 

 

5.1.1 Ytinlärning och djupinlärning 
 

Kunskap är en uppfattning om någonting i vår verklighet.  Inlärning sker när människor 

tillförs kunskap så att vi uppfattar företeelser och händelser på ett annorlunda och mer 

insiktsfullt sätt än tidigare. Inlärning som sker genom att individen återger och upprepar delar 

utan att ha förstått helheten och sammanhanget, kallas ytinriktad inlärning eller atomistisk 

inriktning. Motsatsen är djupinriktad inlärning eller holistisk inriktning, där delarna 

sammanfogas till en helhetsuppfattning där huvudaspekter återges med en förståelse för 

innehållet och budskapet. Denna holistiska inriktning innebär att man strukturerar, reflekterar 

och organiserar innehållet till en helhet i en omvärldsuppfattning (Marton et al. 1977). 

 

Eftersom människor är olika, lär vi oss på olika sätt, vi har olika sätt att se och förstå saker på. 

Vi erfar därför lärande olika (Ekman 2004). 

 

Marton och Booth (2000) sammanfattar yt - och djupinlärningens olika aspekter av lärande, 

där en individ kan ge uttryck för flera uppfattningar av lärande samtidigt. 

1. Lärande som i första hand är att återge ses som att: 

- utöka sin kunskap 

- memorera och återge 

- tillämpa 

Vid ytinlärning fokuseras därmed lärandet på texten, uppgiften och faktainsamling. 

 

2. Lärande som i första hand är att söka en mening ses som att: 

- förstå 

- se på något på ett annat sätt 

- förändras som människa 

Det betyder att vid djupinlärning ligger fokus bortom uppgiften och den lärande fokuserar på 

meningen av vad texten betyder, sätter innebörden i ett större sammanhang. 

 

Att förstå och relatera detta till sin omvärld, kan innebära en förändrad syn på omvärlden. Att 

se saker på ett annat sätt, förändrar även människan. Lärande kan därmed sägas vara ett 

erfarande av lärande, antingen genom hur man tar sig an lärandet (hur-aspekten) eller 

föremålet för lärandet (vad-aspekten). Eftersom olika människor erfar lärande och 

problemställningar olika blir utfallen olika. Hur man tar sig an en uppgift (läsa en text eller 

lösa ett problem) återspeglar den egna förståelsen och tidigare erfarenheter av de studerade 

fenomenen och kan därigenom förändra denna förståelse. Lärandet och kunskapen uppstår när 

personen erfar en förändring i sin omvärld och relationen mellan person och fenomen 

förändras. För att lära sig att erfara ett fenomen annorlunda krävs att personen också 

motiveras av problemets relevans. Lärande uppstår alltså när den lärande har förmågan att 
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erfara ett fenomen på ett sätt som han/hon inte tidigare kunnat. Den som praktiserar 

djupinlärning har lättare att ändra sitt sätt att erfara nya fenomen (Marton & Booth 2000). 

 

En förändrad uppfattning om vår omvärld kommer att leda till att man handlar annorlunda i 

liknande situationer. Inlärning, som leder till en kvalitativt förändrad föreställning om olika 

fenomen i vår omvärld och därigenom förändrar individens tänkande, ses som utveckling 

(Marton et al. 1977). Enligt Ekman (2004) överensstämmer detta synsätt med det tolkande 

hermeneutiska perspektivet där förståelsen för olika företeelser är centrala. 

 

5.1.2 Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande 
 

Den tekniska utvecklingen i stora delar av arbetslivet går mot en ökad komplexitet, ökad 

decentralisering samt spridning av beslutsfattande. Det innebär att istället för att följa på 

förhand givna instruktioner, ställs krav på mångkunnighet, ett ökat självstyre och förmåga till 

flexibilitet hos de anställda. Lärande och kompetensutveckling verkar inte bara stimulerande 

på de anställda och bidrar till förbättrad hälsa, trivsel och personlig utveckling, utan även till 

en förbättrad produktivitets- och kvalitetsutveckling (Ellström et al. 1996). 

 

Lärande kan vara formellt, planerat lärande (traditionell utbildning). Det kan även vara ett 

informellt lärande som sker i vardagen eller i arbetet på ett planerat sätt (utvecklingsprojekt, 

coaching) eller ske på ett omedvetet, spontant sätt i vardagen som en aspekt av allt mänskligt 

lärande. Ett positivt lärande förutsätts främja individens kompetens och utveckling och ge 

möjlighet att påverka sina livs- och arbetsvillkor. Men lärande kan även vara negativt då det 

är oavsiktligt och omedvetet och det leder då till passivisering, dekvalificering och 

underordning (”inlärd hjälplöshet”) (Ellström et al. 1996). 

 

Hur sker lärande bäst? Den teoretiska utbildningen i form av formell utbildning och verbala 

instruktioner är svår att överföra och tillämpa i det praktiska arbetet. Det erfarenhetsbaserade 

lärandet sker i praktiska situationer, i en social process där man utvecklar sin yrkesroll. Detta 

leder till ett situationsbundet lärande som är svårt att generalisera utifrån och dra nytta av i 

okända situationer. Dessa bägge former för lärande kan dock sammankopplas. Lärande i 

samspel med omgivningen kan innebära den lägre ordningens lärande där individen eller 

gruppen lär sig utifrån i förväg fastställda uppgifter, mål och förutsättningar som inte kan 

påverkas (skolan eller rutinarbete). Detta är ett anpassningsinriktat lärande där 

grundläggande nödvändiga regler, instruktioner och principer lärs och där man uppnår ett 

stabilt och säkert likatänkande med inriktning på att bemästra procedurer och rutiner. Här är 

det viktigt att utföra saker snabbt och lätt eftersom fokus ligger på produktionen. 

Alternativet är den högre ordningens lärande när individen eller gruppen själva tar ansvar för 

att formulera målet, tolkar uppgiften, utforskar handlingsutrymmet, upprättar handlingsplan, 

agerar enligt planen samt därefter utvärderar konsekvenserna.  Detta är ett utvecklingsinriktat 

lärande som förutsätter både kunskap och handlingsfrihet med experimenterande och 

risktagande men även förmåga till ett medvetet analytiskt, reflekterande tänkande och 

agerande. Här ligger istället fokus på att göra rätt saker (Ekman 2004). Denna typ av lärande 

motsägs av hur det ser ut i praktiken där ett rutiniserat, omgivningsberoende och intuitivt 

handlande ofta leder till att det praktiska handlandet baseras på omständigheter och 

situationens krav stället för analytiskt handlande. Detta rutiniserade tanke- och 

handlingsmönster kan utvecklas till rutiner på individ-, grupp- och organisationsnivå 

(Ellström et al. 1996). 
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Ellström (1996) definierar fyra handlingsregleringsnivåer: 

Nivå 1: Rutinbaserat automatiserat handlande (nivå1) 

Automatiserade handlingar med låga krav på uppmärksamhet kan utföras utan medveten 

kontroll, baserad på tyst (implicit) kunskap och väl inlärda motoriska och intellektuella 

färdigheter, vilket avlastar individens mentala resurser. 

Nivå 2: Regelbaserat handlande (nivå 2) 

Utifrån tidigare lärande och erfarenhet tolkas och hanteras situationen, vilket kräver förmåga 

att avgöra vilken regel som ska tillämpas. 

Nivå 3: Kunskapsbaserat handlande (nivå 3)  

I nya okända situationer eller problem krävs ett medvetet analytiskt och reflekterande 

tänkande utifrån mål och tidigare erfarenhet. Mål, handlingsplaner och utvärdering krävs. 

Nivå 4: Reflektivt handlande (nivå 4) 

Kräver förmåga till distansering, alternativt tänkande och kritisk analys för att kunna 

reflektera över verksamhetens mål, underliggande värderingar, det egna handlandet och 

konsekvenser.  Reflektionen kan ske kontinuerligt under handlingen (reflection-in-action) 

eller efter handlingen (reflection-on-action). 

 

De fyra nivåerna kompletterar varandra då de lägre nivåerna 1 och 2 hjälper oss att utföra 

välkända återkommande uppgifter utan stor ansträngning, medan vi behöver använda oss av 

nivå 3 och 4 för att förstå och lösa uppkomna problem. De fyra nivåerna upprätthåller olika 

typer av kunskap. 

 
Figur 1: Samband mellan handlings-, kunskaps- och lärande nivå  

(Ellström et al. 1996, s 160) 

 

Det innebär till exempel att en arbetsorganisation där endast ett regel- eller rutinbaserat 

handlande krävs, begränsar möjligheterna till ett kvalificerat lärande enligt det 

kunskapsbaserade eller det reflektiva handlandet. I en kunskapsbaserad eller reflektiv 

handlingsnivå krävs ett objektivt handlingsutrymme i form av arbetsorganisationens 

utformning samt ett subjektivt handlingsutrymme i form av individernas kunskap och 

kompetens, motivation och självförtroende. Detta innebär att förmågan till effektivt handlande 

baseras på förmågan att kunna förena och agera på de fyra olika nivåerna beroende av 

situationen (Ellström et al. 1996). 

 

Rutiniserade tanke- och handlingsmönster upprätthåller stabilitet, förutsägbarhet och 

förståelse för den sociala verkligheten och gör att de dagliga rutinuppgifterna kan utföras 

effektivt. Faran är att förändrade krav förblir oupptäckta på grund av rådande tanke- och 

handlingsmönster. Även det innovativa nytänkandet som är en förutsättning för förnyelse och 

att kunna omtolka omvärlden förhindras vid rutinisering vid anpassningsinriktat lärande. Den 

ideala lärandesituationen innebär en balans mellan ett anpassningsinriktat och ett 

utvecklingsinriktat lärande det vill säga mellan ett rutinbaserat och ett reflektivt handlande. 
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Kraven på rutiner och stabilitet ställs mot kraven på avlärning och nylärande (Ellström et al. 

1996). Ellström menar att de två lärandelogikerna måste förenas om man ska kunna förena 

arbetslivets krav på snabbare arbetstakt, tidspress och rationaliseringskrav med ett 

utvecklingslärande som kräver tid för eftertanke, reflektion och diskussioner (Ekman 2004). 

 

5.1.3 Förutsättningar och hinder för lärande i praktiken   
 

Grunden för en lärande arbetsplats är en kontinuerlig utveckling av både individ och 

verksamhet. Individens begränsade kompetens kan hämma en bestående 

verksamhetsutveckling samtidigt som verksamheten kan förhindra individens 

utvecklingsmöjligheter. 

 Mål som är vagt formulerade, förändras och omtolkas utgör problem för möjligheter 

till lärande. Klara och tydliga mål är därför en förutsättning för individens handlande. 

Detta främjar motivation och möjlighet till lärande (anpassningsinriktat lärande). Att 

förstå, acceptera och vara delaktig i utformningen av målen samt reflektera över 

uppnådda resultat och kritiskt pröva verksamhetens mål är viktigt.  

 Det viktigaste i en arbetsuppgifts lärandepotential är att utmaningen och 

kompetenskraven är tillräckligt höga avseende komplexitet och graden av autonomi 

för individen. Låg grad av komplexitet leder till understimulans och bristande lärande, 

medan hög grad leder till stress och försämrad prestation, speciellt om kontroll och 

möjlighet att själv påverka saknas. Därför är balans mellan kontroll och komplexitet 

viktig. 

 Brist på information rörande verksamheten hindrar lärande. Ett kvalificerat lärande 

förutsätter därför både adekvata teoretiska kunskaper för att kunna tolka tillgänglig 

information och dra korrekta slutsatser vid problemlösning i komplicerade processer 

samt förutsättningar att kunna utvärdera konsekvenserna av det egna handlandet. En 

integrering av utbildning och produktion krävs därför för att lära av erfarenheter. 

 Ett bristande handlingsutrymme där kunskap finns men handlingsutrymme saknas, 

liksom bristande möjlighet att påverka sin omgivning, förhindrar lärande. För att 

individen ska kunna utnyttja det objektivt givna handlingsutrymmet måste individen 

på det subjektiva planet, ges möjlighet att använda sin kompetens (färdigheter och 

självförtroende) och motivation, exempelvis i simulatorer eller i arbetsbreddning, 

arbetsutveckling eller genom experimenterande.  

 Lärande förutsätter mentala modeller för att kunna tolka och förstå våra handlingars 

konsekvenser. Genom planerade utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och reflektion 

utvecklas erfarenhetslärandet. Verksamheten behöver därför planera för både 

produktion (handling) och lärande (reflektion), exempelvis genom att involvera de 

anställda i uppföljning och utveckling. 

 Eftersom individens lärande i arbetslivet sker i en arbetsgemenskap inom en 

organiserad verksamhet, blir grupprocesser och arbetsplatskulturer viktiga faktorer för 

kompetensutveckling.  Vid en sammansättning av grupper bör man beakta bakgrund, 

erfarenhet och kompetens med fokus på attityder, personlighet och kompetens. Det 

gäller att undvika intressekonflikter, revirtänkande och en uppdelning i ”vi och dom”. 

Eftersom hög grad av heterogenitet kan skapa destruktiva konflikter, medan hög grad 

av homogenitet kan skapa likriktning, gäller det att balansera mellan heterogenitet, 

som främjar idéutveckling och lärande samt homogenitet som främjar kommunikation 

och produktion. Arbetsplatskulturen och affärsstrategierna påverkas samtidigt av sin 

omvärld avseende konkurrenssituation, spelregler, maktförhållanden inom branschen 

samt arbetsmarknad och tillgång på personal med specifik kvalifikation. Det krävs 



 28 

även en helhetssyn på verksamhetsutvecklingen bland ledning, fackliga företrädare, 

chefer och personal/utbildningsansvariga för att åstadkomma ett kvalificerat lärande i 

organisationer (Ellström et al. 1996).  

 

5.2 Kunskap och Kompetens 
 

”Med kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan, beroende på uppgiftens 

karaktär, avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter, som sociala 

färdigheter, attityder och personlighetsrelaterade egenskaper hos individen”  

(Ellström et al. 1996, s. 149). 

 

5.2.1 Individnivå   
 

Ekman (2004) framhåller att kunskap är något som finns hos människor och genom lärande 

kommer man åt kunskapen. Kunskap och kompetens uppstår alltså genom lärande och kan i 

ett individperspektiv ses som en individs förmåga att använda sin kunskap för ett givet syfte. 

Ur ett organisationsperspektiv kan kompetens ses som individers samlade kompetens i 

organisationen eller organisationens lagrade kunskap i olika system, kultur eller koncept. Men 

detta förutsätter att individen kan, vill, får och vågar använda sin kompetens. Hur 

organisationen möjliggör utövandet av kompetens, vilja och möjligheter, blir alltså avgörande 

för både individens och organisationens förutsättningar att utvecklas, eftersom en 

organisations förmåga att snabbt fånga upp, vidareutveckla och tillämpa ny kunskap avgör 

dess framgång. Kunskap kan därför vara ett sätt att ha kontroll över de krav som individen 

ställs inför i samband med ökande vinstkrav, kundkrav och decentralisering. 

 

Enligt Lennart Lennerlöf har människan en inneboende kompetensmotivation med behov att 

kunna kontrollera omgivande faktorer i det dagliga livet. Om detta inte tillgodoses, utan 

individen saknar inflytande över sin framtid kan detta leda till ”inlärd hjälplöshet” och 

därmed en oförmåga till utveckling. Detta motverkar i sin tur möjligheterna till snabb 

förändring och kompetensutvecklande arbetsinsatser vid exempelvis teknikutveckling. 

Individens möjligheter att använda och utveckla sin kompetens är alltså vitalt för både hälsa, 

arbetsengagemang och en produktiv arbetsinsats (Söderberg 1990). Att andra tar besluten 

riskerar att passivisera de anställda och skapa en negativ miljö i företag. Exempel på det kan 

man se vid uppsägningar och långtidssjukskrivningar (Ekman 2004). 

 

5.2.2  Organisationsnivå 
 

Kompetens innebär inte bara traditionell skolkunskap, utan även mänskliga resurser i form av 

förhållningssätt, erfarenheter, handlingar, utvecklingsförmåga, färdigheter, och kontakter. 

Förutom individens egen utvecklingspotential, har även organisationen en förmåga att 

utvecklas med hjälp av människors samlade insatser. Kompetens kan ses ur verksamhetens 

eller individens perspektiv, antingen som en produktionsfaktor i organisationen 

(verksamhetsrelaterat perspektiv), en individuell resurs för individen (resursperspektiv) eller 

som en synergieffekt. Vilket perspektiv man väljer har betydelse för hur man hanterar 

kompetensfrågorna i en organisation (Söderberg 1990). 
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Verksamhetsrelaterat perspektiv-Produktionsfaktorperspektivet 
För ekonomisk avkastning förutsätts det en kombination av ett antal produktionsfaktorer 

tillsammans med strategier och en affärsidé på en viss marknad. Fokus ligger på 

verksamhetens utveckling, ekonomi och investeringar. På 1980-talet såg man en ökad 

betydelse av ”know how” (kompetens) speciellt i tjänsteföretag och högteknologiska företag. 

Det innebar att förutom investeringar i fysiskt kapital eller realkapital i form av maskiner, 

utrustning och lokaler ansågs även humankapital i form av produktiva resurser hos människan 

skapa produktionskapacitet. Detta humankapital kan bland annat utvecklas genom investering 

i utbildning och personalutvecklande åtgärder. Lärandet ses då som en anpassning mellan 

organisation och omvärld (Ibid). 

 

Individuellt perspektiv-Resursperspektivet 
Här står individen, arbetsuppgifterna samt den fysiska och psykiska belastningen i fokus. 

Psykosocialt är det av vikt att individen upplever egenvärde, trygghet och kontroll över sin 

omgivning. Kunskap och kompetens kan bidra till en upplevd egenkontroll. Individens 

kompetens är även individens egen resurs i form av kunskap, erfarenhet, uppfattning som 

bidrar till att lösa arbetsuppgifter. Genom att använda dessa resurser för att möta arbetets 

fysiska och psykiska belastning, kan individen hantera förändringar i arbetet. Vid strukturella 

förändringar i organisationen blir därför frågan om kunskap och kompetens viktig för att 

individen ska kunna utveckla egenkontroll över arbetet och arbetsmiljön (Ibid). 

 

Synergiperspektivet  
Organisationens inlärningsmiljö, utvecklingsprocesser, normsystem och kultur är centrala i 

detta synsätt. Synergieffekt uppstår när ett antal delar blir mer än summan av dessa delar, det 

vill säga ett slags abstrakt mervärde.  Ett kollektivt mervärde kan skapas av kunnande, 

organisationsformer, normsystem, kultur och tillgång till tekniska stödsystem. Det innebär en 

process som skapar nya kollektiva strukturer i form av kunnande, förhållningssätt och normer 

hos både människor och stödsystem (Ibid). 

 

5.2.3  Kunskap och förståelse 
 

Sandberg & Targama (1998) ställer frågan hur individen utnyttjar sina kunskaper och 

färdigheter. De menar att kompetensen i en yrkesroll är avhängig av arbetets sammanhang 

och förståelsen för arbetsuppgiften. Erfarenheten avgör vilka av de teoretiska och praktiska 

kunskaper som individen besitter som kan användas i situationen. Sett utifrån den 

fenomenografiska ansatsen står individen i ständig relation med sin omvärld, där förståelsen 

baseras på tolkningen av den ständigt pågående processen där vissa aspekter av omvärlden får 

mening och innebörd. Även om lärande är en individuell process där individen har sin egen 

förståelse av verkligheten, är det i samspel med andra människor som vår förståelse tydliggörs. 

Ett företag är därför beroende av både människors och kollektivets gemensamma förståelse 

och kompetens. 
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5.3 Lärande i organisationen 
 

Vad är en lärande organisation? 

“Organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett 

bättre sätt. Begreppet, som är centralt i arbetslivet, uttrycker ett idealtillstånd. Lärande 

organisation har utvecklats till en viktig vision som påverkat synen på hur organisationer bör 

utvecklas. Ett flertal förutsättningar brukar framhävas. Ledningen har en viktig funktion och 

behöver utveckla en samlande vision kring organisationens mål, den skall uppmuntra 

medlemmarna att tillsammans undersöka och diskutera samarbete och resultat. Vidare skall 

organisationen medvetet stödja kreativitet och uppmuntra risktagning, vara frikostig med 

information, sträva efter ett helhetsperspektiv och stödja laganda. I en lärande organisation 

har medlemmarna god kunskap om resultat, problem och mål. Utvärderingar är vanliga och 

samtliga känner samhörighet med varandra och kämpar för att nå bättre resultat. Lärande 

organisation som begrepp används framför allt inom management i samband med kompetens- 

och organisationsutveckling, liksom inom organisationsteori med inriktning mot företagande 

och human resource” (Nationalencyklopedin 2014). 

 

5.3.1 Lärande organisation kontra organisatoriskt lärande 
 

Örtenblad (2001) söker bringa klarhet i skillnaden mellan de två begreppen. 

Han menar att en lärande organisation är en ideal, önskvärd organisationsform som 

förutsätter ett aktivt arbete av något slag för att närma sig detta tillstånd. Litteratur om lärande 

organisationer är ofta skrivna av praktiker i form av konsulter. Den lärande organisationen 

fokuserar främst på individens lärande för att möta kundens behov, med stöd av 

organisationens mål och visioner, men individens kunskap överförs sällan till 

organisationsnivå. Här betonas alltså främst individens lärande som oftast förblir individens 

egen kunskap. Peter Senge är en av de främsta förespråkarna för detta synsätt. 

Organisatoriskt lärande däremot är en existerande, aktiv, lärande process som sker naturligt 

utan ansträngning. Lärandet kan ske via organisationens medarbetare eller via enskilda 

individer eller kollektiv i organisationen. Litteraturen kring organisatoriskt lärande är 

akademiskt baserad. Kunskap ses som en process som kan finnas antingen hos individerna i 

form av intellekt och hantering eller överföras kollektivt och lagras i organisationens minne i 

form av dialog, kultur, rutiner, regler, procedurer och dokument. Argyris och Schön som är 

tongivande, argumenterar för en kombination av ett praktikerorienterande förhållningssätt och 

en kritiskt granskande forskningsansats. 

 

5.3.2 Lärande organisation  
 

”The desire, and the ability of an organization to continuously learn from any source – and to 

rapidly convert this learning into action – is its ultimate competitive advantage”  

(Senge, Kleiner, Roberts, Ross, Roth & Smith 1999, s. 22). 

 

Senge (1999) som utvecklat praktiskt konkreta handböcker kring begreppet lärande 

organisation menar att förändring i en organisation sker på flera sätt. Externt via teknologi, 

kunder, konkurrenter, marknad, politiska och samhälleliga förändringar. Internt genom 

organisationens förmåga att förändra rutiner, värderingar och strategier. 

 

Senge, som har en systemteoretisk ansats, menar att det inte räcker med att bara fokusera på 

de interna eller externa förändringarna, utan att hänsyn måste tas till systemets olika delar, 
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vilket kan ske genom en fungerande kommunikation och en struktur som skapar 

förutsättningar för innovation och föränderlighet (Granberg & Ohlsson 2004). 

 

För att nå en djupgående förändring av organisation krävs inte bara att göra saker på ett nytt 

sätt, utan det förutsätter ett kontinuerligt lärande. Den kollektiva förmågan till lärande måste 

utgå från allas deltagande och engagemang. Yttre förändringar av processer, strukturer, 

rutiner och strategier hjälper inte om inte människors inre värderingar förändras. 

Förändringskrav dikterade av ledningen riskerar leda till att medarbetarna känner sig hotade 

och därför motverkar förändringen, vilket på sikt kan utgöra en negativ spiral. Risken finns då 

att VD:s beslut om ekonomiska nedskärningar och höjd produktivitet för en ökad vinst oroar 

medarbetare som fogar sig istället för att vara kreativa och komma med nya idéer. 

Organisationen stagnerar och investerarna ökar sina krav på avsättning, som i sin tur gör att 

VD kommer med nya sparkrav. Grundläggande förändring hos individens tankar, tro, och syn 

på omvärlden åstadkoms därför genom engagemang, inte underordning. När ledarnas fokus 

ligger på vad man vill förändra i stället för hur en djupgående förändringsprocess etableras, 

saknas lyhördhet för hur organisationens kultur, strukturer och normsystem kommer att 

reagera (Senge 1999). Även om individen är utgångspunkten för lärande, har gruppen och 

gruppens dialog en avgörande roll för utvecklingen av det kollektiva lärandet. Om gruppen 

utvecklas, utvecklas också organisationen (Söderberg 1996). 

 

Senges modell bygger på fem principer: 

1. Personligt mästerskap: Bygger på det faktum att individen vill utvecklas och lära. I 

spänningen som uppstår mellan individens önskade framtida läge och det faktiska 

nuläget ökar människans kapacitet för tillväxt. Genom dessa individer kan 

organisationen förändras och lära om när människorna får möjlighet att engagera sig 

och utvecklas i arbetet samt får tid för eftertanke och reflektion. 

2. Mentala modeller: Gamla tankemodeller fungerar selektivt och hindrar nya attityder 

och uppfattningar att komma fram. Förmågan att revidera gamla uppfattningar för att 

nå en gemensam förståelse för helheten skapas genom en kontinuerlig reflektion, 

dialog och gemensamt omprövande av gamla strukturer av kunniga medarbetare och 

chefer. 

3. Gemensamma visioner: Engagemanget ökar om det finns en gemensam målbild av 

framtiden och hur man ska nå dit. Samhörighet och samverkan uppstår när människor 

är gemensamt djupt engagerade i att skapa nytt, så kallat generativt lärande, till 

skillnad mot det adaptiva lärandet som innebär anpassning till det som redan är. 

4. Teamlärande: Gruppens kollektiva tänkande kan transformeras genom 

förutsättningslös dialog och åsiktsutbyte i diskussion med syftet att nå gemensamma 

mål. Men det kräver övning och tid för reflektion för att utvecklas som ett team 

tillsammans. 

5. Systemtänkande: Förmåga att se underliggande problem och urskilja konsekvenser på 

kort och lång sikt. Förståelse för förändring och förmåga att hantera förändringens 

konsekvenser utvecklas för hela organisationen och dess system genom olika verktyg, 

tekniker och feedback-loopar. Systemtänkandet är den femte disciplinen som binder 

samman de övriga disciplinerna till en teoretisk och praktisk helhet (Senge et al. 1999; 

Ekman 2004). 

 

Det fordras systematiska strategier för att nå djupgående hållbara förändringar. Ju större 

förändring, ju större utmaning eftersom reaktionen på förändringens hot är att försöka 

bibehålla balansen. Ofta avlöser förändringsarbeten varandra utan att någon utveckling 

uppnås, vilket beror på att man inte förstår vilka faktorer som begränsar och förstärker 
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utvecklingen (Senge et al. 1999). Senge har definierat tio hindrande processer som kan uppstå 

och som bör förutses för att åstadkomma hållbar förändring. 

 

Utmaningar när förändring initieras: 

 Tiden saknas för övning och reflektion. 

 Det saknas interna resurser för att ge support till förnyande grupper. 

 Resultaten av förändring och förmåga till lärande måste förankras hos medarbetarna så 

att förändringsarbetet upplevs som relevant. 

 Gapet mellan hyllade värderingar och faktiskt beteende skapar inkonsekventa signaler 

i organisationen. 

 

Utmaningar mellan förändringsteamet och övriga organisationen: 

 Känsla av oro, utsatthet och otillräcklighet kan uppstå vid konflikt när ökad öppenhet 

och uppriktighet möter misstro och rädsla. 

 Utvärdering av förändringsprocessen får kritik eftersom nya mätmetoder och 

värdering av resultat krockar med gamla beprövade metoder. 

 Den övriga organisationen kan uppfatta att förändringsgruppen missionerar utan att 

förstå, vilket leder till konflikter och missförstånd. 

 

Utmaningar när förändring och nytänkande möter organisationens befintliga rutiner och 

infrastruktur: 

 Osäkerhet om vem som har ansvaret kan uppstå mellan rådande ledningsstrukturer och 

förändringsgruppens behov av självstyre. 

 Oförmåga att överföra kunskap och förändring tvärs över hela organisationen gör att 

man inte kan bygga vidare på andras framgång. 

 Organisationens förmåga att omvärdera affärsidé, syfte och strategier för att förnya sin 

identitet. 

 

Organisationer präglas av människorna i organisationen och hur de tänker. Ska organisationen 

förändras måste människorna ges möjlighet att ändra sina tankar och beteenden för att skapa 

en uthållig förmåga att klara förändring. Varken träning eller beordran åstadkommer att 

människor ändrar attityder, tankar, förmåga eller engagemang. Istället skapas en lärande 

organisation genom påtagliga aktiviteter inom affärsidé, infrastruktur, personalledning (Senge 

et al. 1999). 

 

Senge har definierat tre processer som förstärker utveckling (loopar). 

 Personliga resultat: Människors engagemang, energi och kreativitet är en förutsättning 

för organisationens långvariga utveckling. Om individen ser positiva meningsfulla 

personliga resultat förstärks viljan att lära och utvecklas. 

 Nätverk: Människor i informella nätverk och andra professionella sammanslutningar 

som redan har ett utbyte av idéer och stöd delar nya tankar och utveckling på ett 

naturligt sätt. 

 Affärsresultat: När nya sätt att arbeta leder till förbättrade resultat ökar trovärdigheten 

och villigheten att fortsätta förbättringsarbetet. 

 

När förändringsarbetet väl har kommit igång utmanar de nya tankarna de gamla strukturerna. 

Lärandet måste därför ständigt fyllas med innehåll då det är en ständigt pågående process för 

både individ och organisation (Senge et al. 1999). 
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5.3.3 Organisatoriskt lärande 
 

Den lärande organisationen är: 

”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar 

tillvara detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig 

till omvärlden” (Granberg & Ohlsson 2004, s. 34). 

 

Men även om individuellt lärande sker i alla organisationer, är det inte säkert att det kommer 

organisationen tillgodo (Granberg & Ohlsson 2004). 

 

Söderberg (1996) menar att den yttre aspekten av organisationens lärande består av en 

omvärld som ständigt förändras. De inre lärprocesserna utgörs av de interna lärprocesserna, 

samtidigt som organisationens strukturkapital uppdateras genom ett aktivt lärande. 

 

Han sammanfattar tre faktorer som han menar har betydelse för det kollektiva, gemensamma, 

organisatoriska lärandet: 

1. Förändringar av dominerande policies och synsätt, exempelvis affärsidé, visioner och 

helhetssyn. 

2. Relationen mellan omvärlden och organisationen för att effektivt kunna förnya och 

anpassa organisationen utifrån omvärldens krav. 

3. Lärandet är beroende av den kreativa spänning som uppstår mellan utmaning och 

problemlösning (Söderberg 1996). 

 

Kollektivt lärande nås endast via enskilda individers lärande. Detta lärande kan sedan ta sig 

uttryck genom varumärken, datorer, rutiner, system. Dessutom formar en gemensam och tyst 

kunskap den dominerande företagskulturen. Det innebär att lärande kan finnas hos individen, 

mellan människor genom dialog och samverkan samt som rutiner, företagskultur, symboler 

och system. Det individuella lärandet är därför grunden for organisationens kunskapsbildning 

(Ekman 2004). 

 

5.3.4 Organisatoriskt lärande enligt Argyris & Schön 
 

Argyris & Schön kombinerar den praktikerorienterade grenen ”lärande organisationer” som 

förespråkas av konsulter och praktiker samt den kritiskt granskande akademiska 

grenen ”organisatoriskt lärande”. De menar att trots att de vänder sig mot olika grupper och 

förespråkar olika metoder, förenas de i synen på varför organisatoriskt lärande är önskvärt, i 

synen på hoten mot det organisatoriska lärandet och hur dessa ska överbryggas (Argyris 

1999). 

 

Argyris & Schön (1996) ser lärandet som antingen en produkt i form av information, kunskap 

eller färdighet (VAD vi lär oss) eller en process som leder till erfarenhet (HUR vi lär oss). 

Lärande uppstår när information, kunskap, förståelse, know-how, tekniker eller rutiner 

tillägnas. En organisatorisk lärandeprocess innebär att informationen inhämtas, bearbetas och 

integreras på ett sätt så att organisationen når sina mål och resultaten blir mätbart bättre över 

tid. Lärande kan ske på både bra och dåliga sätt. Ibland måste ”avlärning” ske för att ny 

kunskap ska kunna införas. 

Instrumentellt lärande förutsätter en tydlig uppgift inom givna värdesystem som kan upprepas 

och mätas för eventuell förbättring. Under vilka förutsättningar blir individens tankar och 

handlingar även organisationens? Förutsättningen för individer att agera i kollektivets namn 
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är att regelverk, mandat och delegering har definierats. Genom detta regelstyrda 

beslutsfattande kan kollektivet agera för organisationen. ”Organizational inquiry” utförd av 

en individ i organisationen, som leder till individuellt lärande, leder till lärande även för 

organisationen. 

 

Argyris menar att lärande inte bara är problemlösning av externa faktorer. Lärande innebär ett 

kontinuerligt arbete där ledare och anställda kritiskt granskar och reviderar sitt eget beteende 

som kan leda till organisatoriska problem i organisationen. 

I hans arbete kring organisatoriskt lärande presenteras ett antal begrepp; 

theory of action, espoused theory, theory-in-use, Model I och Modell II, single-loop och 

double-loop (Argyris 1999). 

 

Theory of action 
Organisationens kunskap finns lagrad hos individerna, i de formella och informella 

strukturerna liksom i den fysiska miljön. Utifrån den kunskap som finns lagrad i 

organisationens tillämpning av rutiner, arbetssätt, procedurer, kultur och procedurer utformas 

individuella och kollektiva handlingsstrategier för att tillgodose organisationens övergripande 

mål och värden. Syftet är att nå önskvärda konsekvenser och resultat i en given situation och 

miljö. 

Teorin utgår från två theory of action; 

 Espoused theory, som omfattar de grundläggande och ideala värderingar som 

individer gärna ställer sig bakom, tror på och säger sig följa och agera efter (governing 

variables). 

 Theory-in-use som baseras på det underförstådda och outtalade i de strategier och det 

agerandet som individen faktiskt praktiserar (action strategies). Det innebär att vad 

som görs i praktiken ofta inte motsvaras av organisationens formella dokument som 

organisationsplaner, arbetsbeskrivning och policydokument, eftersom individerna som 

utför arbetet varje dag inte kan eller törs peka ut problemområdet (Argyris 1999; 

Argyris & Schön 1996). 

 

 
 

Figur 2: Modell av theory-in-use (Argyris 1999, s. 242) 

 

Individen söker att använda de ”action strategies” som leder till de önskvärda konsekvenserna 

som tillgodoser ”governing variables”. Men individer är ofta omedvetna om att de i praktiken 

inte agerar utifrån de ideal de säger sig stå för. Det uppstår då ett gap mellan värdering och 

handling (Argyris 1999). 

 

Individen agerar som företrädare för organisationen, men det är organisationen som skapar 

förutsättningar för individen att identifiera problem, hitta lösningar och agera. Lärande 

uppstår härigenom vid två tillfällen menar Argyris. 
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 När konsekvenserna av en ”action strategy” blir de önskade och avsedda och ”theory-

in-use” bekräftas, det vill säga ”match”. 

 När en ”mismatch” mellan avsikt och konsekvens identifieras och åtgärdas så 

att ”match” uppnås. Detta kan uppnås genom single-loop eller double-loop lärande 

(Argyris 1999). 

 

Single-loop lärande 
När en oönskad konsekvens inträffar uppstår fel eller en ”mismatch” mellan önskat och 

faktiskt resultat. Om oönskad konsekvens upptäcks och korrigeras genom annan 

alternativ ”action strategy” så att ”match” uppnås utan att de underliggande ”governing 

variables” ifrågasätts och ändras, sker ett single-loop lärande. Det innebär att ett uppkommet 

problem kan lösas genom förändrade rutiner och agerande utan att ramverket av värderingar, 

nyckeltal eller normer förändras. Ökad effektivitet uppnås alltså inom givna ramar. Single-

loop lärande passar därför arbetsuppgifter som baseras på rutin och repetition (Argyris 1999; 

Argyris & Schön 1996). 

 

Double-loop lärande 
När individen reagerar på interna eller externa förändringar som leder till att det råder skillnad 

mellan det förväntade och det faktiska resultatet, det vill säga oönskad konsekvens eller fel, 

ifrågasättas de underliggande ”governing variables” och eventuell inbyggd konflikt synliggörs 

och diskuteras med följden att underliggande ”governing variables” förändras och därmed 

anpassas även ”action strategies” så att samstämmighet dem emellan återuppstår. Individer 

som agerar för organisationens räkning söker strategier i enlighet med de nya underliggande 

värderingarna för att uppnå ”match”. För att det ska bli ett organisatoriskt lärande måste 

individernas uppfattning av organisationens arbetsprocesser, organisationsplaner, ritningar, 

arkiv, data och redovisningar samt redskap omfattas. Double-loop lärande får stor betydelse 

när de grundläggande värderingarna och normerna omfattar hela organisationen. Double-loop 

lärande är mer komplex och icke programmerbar, men för organisationen framåt. Genom att 

därefter försöka överföra problemställningar från double till single-loop blir de lättare att 

hantera och programmera (Argyris 1999; Argyris & Schön 1996). 

 

 
 

Figur 4:Single-loop och double-loop lärande (Argyris 1999, s. 68) 

 

Stora organisationer består av flera olika lager; individer, mindre grupper, avdelningar, 

divisioner, organisationen i sin helhet, branscher som alla har sina intressen, intentioner, 

värderingar och theories in use. Det innebär att vad som börjar som en avdelnings förändrade 

processer (single-loop) kan stimulera double-loop lärande på många andra nivåer och 

organisationer (Argyris & Schön 1996). 
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Argyris och Schön utvecklade två modeller som beskriver theories-in-use som antingen 

förhindrar double-loop-lärande (Model I) eller förstärker double-loop lärande (Model II). 

 

Argyris menar att individen är förprogrammerad för hur man agerar effektivt. När individen 

upplever hot och frustration agerar man utifrån de governing variables som råder för Model I: 

 Eftersträva ensidig kontroll och uppnå syftet så som individen definierar det 

 Vinna och inte förlora 

 Undertrycka negativa känslor 

 Rationellt agerande 

Strategin blir här att kringgå hot, försvara din uppfattning, hitta orsaker för problemen, 

ensidigt kontrollera omgivningen och andra för att skydda sig. Modellen pekar på defensivt 

beteende som att rädda ansiktet och förhindra pinsamhet, avskräcka ifrågasättande, ovilja att 

diskutera öppet, skylla misstag på andra. Agerandet måste tillgodose de 

grundläggande ”governing variables”. Konsekvenserna blir en ond cirkel av defensiva rutiner 

med liten valfrihet, självuppfyllande profetior, misstroende, missförstånd med begränsad 

tillgång till information som därmed förhindrar utveckling och lärande. Följderna blir att 

antalet fel ökar och problemlösningarna minskar. Individen är omedveten om att det råder ett 

gap mellan ideala värderingar och de faktiska handlingarna. Reaktionen på hot blir ett 

defensivt beteende som minskar förutsättningarna för lärande. 

 

 
Figur 4: Schematisk bild av theories-in-use (Granberg & Ohlsson 2004, s.41) 

 

Modellen för att lära sig som förändras i enlighet med espoused theories, kallar Argyris för 

Model II. Individen ställer sig ofta bakom de underliggande värderingarna men använder den 

sällan som theory-in-use. De ”governing variables” som präglar Model II är: 

 Giltig och välgrundad information 

 Fria val 

 Internt engagemang 

Strategierna blir här istället att involvera kompetens, undersöka, evaluera, synliggöra 

konflikter, öppet diskutera innan beslut tas. Konsekvenserna blir ett produktivt agerande med 

valfrihet och mod att ta risker. Antaganden diskuteras och testas och dysfunktionella 
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grupperingar minskar. Detta gynnar både single-loop och double-loop lärande och leder till 

ökad effektivitet i organisationen. 

Eftersom de flesta människor är socialiserade enligt Model I samt att världen i stort agerar 

utifrån Model I, uppstår svårigheter att etablera Model II. 

Men genom att tillämpa Model II kan organisationen lära sig att hantera hot i omvärlden och 

framtida utmaningar (Argyris 1999). 

 

De strukturer som antingen kan främja eller försämra det organisatoriska lärandet omfattar 

organisationens kommunikationskanaler, informationssystem, den fysiska miljön, rutiner för 

utredning och utvärdering samt belöningssystem. Sammantaget är dessa förutsättningar och 

miljön avgörande för om individerna i en organisation uppfattar klimatet som välkomnande 

eller fientligt, öppet eller stängt, flexibelt eller rigid, konkurrerande eller samarbetande, 

risktagande eller riskavvisande, produktiv eller defensiv, accepterande eller dömande när fel 

uppstår. 

Företag, regioner och stater agerar i en global ekonomi med blixtsnabb och hård konkurrens, 

vilket innebär att till synes stabila verksamheter är i fara om man inte klarar att snabbt fånga 

upp varningssignalerna i sin omgivning. Nyckeln till framgång beror på om hela 

organisationen kontinuerligt lyckas tänka i nya banor, skapa ny förståelse samt skapa nya 

handlingsmönster baserat på den insikten. En f.d. framgångsrik organisation som tillämpar 

samma strategi som förr trots att förutsättningarna ändrats har inte praktiserat kontinuerligt 

organisatoriskt lärande (Argyris & Schön 1996). 

 

5.3.5 Kritik 
 

Ellström pekar på svårigheterna för det utvecklingsinriktade lärandet i organisationer. 

Målformuleringen som är en avgörande faktor, brister ofta i tydlighet för både individ och 

organisation, då de är vaga, kan förändras, omtolkas och formuleras i efterhand. Målen 

riskerar även att negligeras om de formuleras ”uppifrån” utan konsensus i organisationen. 

Samtidigt kan en sådan målformulering skapa en berikande diskussion inom organisationen. 

Han menar därför att oklara mål med inneboende konflikt hindrar reproduktivt lärande, men 

kan genom en öppen diskussion gynna ett utvecklingsinriktat lärande. Det kan också finnas 

grundläggande konflikter mellan olika intressenter, där allas intressen inte kan tillgodoses. 

Dessutom kan begreppet ”lärande organisation” användas för att manipulera individer till 

foglighet på bekostnad av deras intressen och rättigheter (Granberg & Ohlsson 2004). 

Giddens menar även att nyckelpersoner kontrollerar både information och kontakter och kan 

styra organisering, kunskapsåterföring och hur arbetsuppgifter ska utföras. Detta begränsar 

andras delaktighet och upprätthåller nyckelpersonernas maktställning och därmed rådande 

diskurser och maktförhållanden. I den lärande organisationens ”lösare” struktur kan det vara 

svårare att identifiera och granska, inte bara den formella makten utan även de informella 

maktstrukturerna som uttrycks genom information, kommunikation och relationer. Det 

utvecklingsinriktade lärandet riskerar därmed att bara omfatta vissa nyckelpersoner. Coopey 

riktar även kritik för bristen av analys över vilken betydelse makten har för lärandet och vilka 

aktörer som har inflytande. Han menar att om organisationens mål och normer överförs på 

individens ansvar samtidigt som individen i realiteten saknar inflytande och kontroll riskerar 

det att leda till att individen kontrollerar och disciplinerar sig själv. När individen i praktiken 

är osjälvständig, döljs den egentliga styrningen (Granberg & Ohlsson 2004).  

 

Senges modell får också kritik då ledningen ofta vill förändra de enskilda individerna, 

samtidigt som organisationen och dess ledningsstrukturer är oförändrade. Det råder skillnad 
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mellan medarbetarnas och ledningens modeller och visioner. Inte heller ledarstilen, 

kommunikationen och beteendenormer ändras utifrån den nya ideologin utan kvarstår från 

tidigare normer. Centrala områden för kritik mot begreppet ”lärande organisationer” handlar 

bland annat om maktfrågan, om de anställda utnyttjas, om ledarna kan förändras och om 

konflikter mellan olika intressegrupper (Ekman 2004). 

 

5.4 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden  
 

Framtiden präglas av den globala avreglerade ekonomin där friheten ökar och lojaliteten är 

flyktig. I en avreglerad värld monteras samhällets institutioner ner och individen måste själv 

ansvara för sitt liv, hälsa, utbildning och karriär. Konkurrensen sker genom kompetens, där 

teknologi och informationssystem är de nya drivkrafterna. Motivationen för nyckelpersoner 

att vilja stanna idag är pengar, nöje, sociala kontakter, bli sedd, se nya platser, bli utvecklad. 

Samtidigt måste individen ha utbildning, kunskap, unika färdigheter och kunna hantera IT för 

att inte riskera att bytas ut mot arbetskraft i låglöneländer. Mellanhänder sållas bort och 

istället för att utföra alla funktioner själv i företaget köper man in den externt. Men tillväxt 

skapas inte genom att bara reducera kostnader och antal anställda, utan genom att fokusera på 

sin styrka. Kunskap, kvalité och mänskliga värden måste också byggas in organisationen för 

att skapa en företagsfilosofi och attityd, vilket förutsätter tid, reflektion, experimenterande, 

kommunikation och resurser samt hög tolerans för misslyckande. För att kunna förstå och 

förhålla sig till förändringstakten i samhället i allmänhet och den tekniska utvecklingen med 

ökad komplexitet och konkurrens för företagen i synnerhet, framhålls vikten av ett 

kontinuerligt, livslångt lärande för både individ och organisation. Lärande kan dock ta sig 

olika former. 

 

Vid atomistisk inriktning (ytinriktad inlärning), som sker i form av återgivande eller 

upprepning, saknas förståelse för sammanhang och helhet. Detta motsvaras av det 

anpassningsinriktade lärandet (lägre ordningens lärande) där individen utgår från fastställda 

uppgifter, mål och förutsättningar i repetitivt rutinarbete. Genom en holistisk inriktning 

(djupinriktad inlärning) sker reflektion och skapas en helhetsförståelse för omvärlden. Denna 

förändrade omvärldsuppfattning är en förutsättning för att kunna handla annorlunda i liknande 

situationer. Detta motsvaras av det utvecklingsinriktade lärandet (den högre ordningens 

lärande) som utgår från kunskap, handlingsfrihet och experimenterande i analys och agerande 

och förutsätter en förståelse för utmaningen i varje given situation. 

Kunskap och kompetens som finns hos individen uppstår genom lärande och används av 

individen utifrån givet handlingsutrymme. Utifrån resursperspektivet (individuellt perspektiv) 

används individens resurser i form av kunskap och erfarenhet för att hantera förändringar i 

arbetet, speciellt vid strukturella förändringar i arbetet. Om organisationen tillhandahåller rätt 

förutsättningar, kan individens kompetens och utveckling bidra även till organisationens 

utveckling och framgång. I produktionsfaktorperspektivet (verksamhetsrelaterat perspektiv) 

ingår förutom investeringar i realkapital som maskiner och lokaler, även investeringar i 

humankapital i form av personalutveckling och utbildning med syfte att söka anpassning 

mellan organisation och omvärld. I synergiperspektivet samverkar organisationens 

utvecklingsprocesser, normer, inlärningsmiljö och kultur till ett abstrakt, kollektivt mervärde 

hos både människan och organisationens stödsystem. Synergiperspektivet har stora likheter 

med double-loop lärande. 

Lärande i organisationer handlar om att kontinuerligt tillvarata erfarenhet, lärande och 

kunskap för att skapa förbättringar utifrån omvärldens krav och utmaningar. 
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I begreppet lärande organisation lyfts individens vilja till utveckling, förmåga till nytänkande, 

vikten av gemensamma målbilder, kollektiv dialog samt en förståelse och förmåga till 

förändring genom bland annat feed-back loopar. Det adaptiva lärandet innebär en anpassning 

i det som redan är, medan det nya skapas i det generativa lärandet. 

 

Faktorer som främjar lärande på en arbetsplats är att det finns tydliga mål med en 

lärandepotential i arbetsuppgifterna kombinerat med adekvata teoretiska kunskaper. 

Dessutom krävs att individen har ett handlingsutrymme och möjlighet till att utbyta 

erfarenheter tillsammans med övriga i arbetsgemenskapen.  

 

Teorin organisatoriskt lärande pekar på det lärande som uppstår när det önskade resultatet inte 

uppstår utan nya strategier måste prövas - single-loop inom befintligt ram- och regelverk 

inom organisationen. Denna typ av lärande passar för rutinarbete. Vid double-loop lärandet 

korrigeras inte bara strategierna, utan även underliggande mål, processer och värderingar 

inom organisationen ifrågasätts, diskuteras och omvärderas även så att ny förståelse och 

utveckling kommer till stånd genom reflektion och förändrade, förnyade strukturer. 

Organisationer som på detta vis kan lära sig att lära sig, om och om igen, skapar en utveckling 

och anpassning för framtiden. Även om det finns utrymme för kritik vad gäller makt, 

utnyttjande av de anställda, ledare som inte förändras och konflikter mellan olika 

intressegrupper, uppfattar jag att förutsättningarna att öppet diskutera och ifrågasätta just 

dessa parametrar är mer gynnsamma i det organisatoriska lärandet där målsättningen är att 

uppnå double-loop lärande där underliggande värderingar kan revideras. 

 

Utifrån bland annat förändringsvilja, grad av komplexitet i arbetet, dialog, målformulering, 

riskvilja, öppenhet, behov av analys och förändringstryck i omvärlden, finner jag att dessa 

teorier formar två olika plattformar för lärande och utveckling. Den ena plattformen lyfter 

fram VAD vi lär oss och ser lärandet mer som en produkt som bygger på upprepning, 

avgränsad förståelse för uppgiften, investeringar i individen eller verksamheten, en 

anpassning till status quo eller justering av gällande strategier utan ifrågasättande. 

Den andra plattformen beskriver HUR vi lär oss, där lärandet ses som en process, med fokus 

på helheten, reflektion och förståelse för uppgiften, samverkan mellan individens och 

organisationens miljöer och processer, en nyskapande och ifrågasättande dialog samt 

diskussion och öppenhet för verksamhetens underliggande värderingar. 

 
 Repetitivt Reflekterande 
Individ VAD HUR 
Individ Ytinriktad inlärning 

(atomistisk inriktning) 
Djupinriktad inlärning 
(holistisk inriktning) 

Individ Anpassningsinriktat lärande 
(den lägre ordningens 
lärande) 

Utvecklingsinriktat 
lärande (den högre 
ordningens lärande) 

Individ och 
organisation 

Resursperspektivet 
(individuellt perspektiv) 

 
Synergiperspektivet 

Individ och 
organisation 

Produktionsfaktorperspektivet 
(verksamhetsrelaterat 
perspektiv) 

 

Organisation Adaptiva lärandet Generativa lärandet 
Organisation Single-loop Double-loop 
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6. Bemanningsbranschen idag 
 

6.1 Individ och organisation  
 

När näringslivet strukturomvandlas och den globala konkurrensen ökar, tillkommer nya 

branscher medan andra försvinner, samtidigt som företagen blir mer specialiserade. Genom 

att anlita bemanningsföretag kan felrekrytering undvikas, svängningar i marknaden hanteras 

och rätt arbetskraft matchas. Trots ständiga förändringar, intensivt innovationstryck och korta 

marknadscykler bidrar bemanningsbranschen till en smidig arbetsmarknad.  

En marknadsdriven rekrytering hanterar tillfälliga arbetstoppar, snabb rekrytering och 

anpassningsbar arbetsstyrka. Den HR-drivna rekryteringen löser personalfrågor genom 

exempelvis anställning av vikarie eller personal med specialistkompetens. 

(Bemanningsbranschen, Personalinhyrningen i Sverige, 2012). 

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden har gått från tillsvidareanställningar på heltid på en 

arbetsplats, till andra former av anställning där arbetet utförs hos en annan arbetsgivare än den 

man är anställd hos. Även deltidsanställningar, behovs- och projektanställningar förekommer, 

liksom egenföretagare. I de flexibla ”slimmade” organisationerna vill man anpassa 

arbetsstyrkan utifrån en lägsta produktionsnivå för att vid en ökad efterfrågan, ökad frånvaro 

eller vid säsong- och konjunktursvängningar, kunna hyra in personal (Andersson & Wadensjö 

2004). 

 

En regel som kvarstår sedan personaluthyrning blev legaliserad och avreglerad 1993 är att 

förmedlaren endast får ta betalt av företaget som hyr in arbetskraft och inte av personen som 

hyrs ut. Uthyrningen kan omfatta allt från några timmar eller dagar upp till flera år och det är 

kundföretaget som leder arbetet. Bemanningsföretaget tar betalt av kundföretaget, oftast per 

timme. Det finns en spännvidd mellan höga kompetenskrav samt mindre kvalificerade tjänster, 

både mellan och inom de olika branscherna. Lönsamhet är både konjunkturberoende och 

beroende av om bemanningsföretaget är bland de bästa i branschen. Prispressen på 

bemanningsföretagen har ökat sedan de större kundföretagen har flyttat upphandlingarna av 

bemanningsavtal till sina centrala inköpsavdelningar (Unionen 2008). Kundföretagen 

efterfrågar dessutom flexibilitet och anpassning av bemanningen utifrån 

konjunktursvängningar, vilket i praktiken betyder ett mindre behov att ta in tillfällig 

arbetskraft vid lågkonjunktur. Det innebär för individen en osäkerhet om var, när, hur och hur 

mycket arbete som står till buds. Kundföretagen överför därmed ansvaret att hantera 

konjunktursvängningar till bemanningsföretagen och de anställda. Mindre kvalificerade 

befattningar inom exempelvis industri- och lagerpersonal påverkas mer av 

konjunktursvängningarna än mer kvalificerade yrkesgrupper (Unionen 2008).   

Genomsnittlig tid i bemanningsbranschen är 1,5 år, men olika personalkategorier skiljer sig 

mycket åt. Även om en låg personalomsättning och effektiv rekrytering är en viktig 

nyckelfaktor, ses branschen som en genomgångsbransch istället för att försöka behålla de 

anställda. Exempelvis erbjuds inhyrda konsulter ofta anställning hos kundföretagen efter kort 

tid. En del resurskonsulter avstår dock från att själva söka interna tjänster hos kunden då det 

skulle kunna uppfattas som ett missnöje med den nuvarande anställningssituationen (Unionen 

2008). 

 

Det finns flera skäl varför kundföretagen hellre hyr än anställer personal. Om kundföretaget 

behöver hjälp några timmar i veckan eller heltid i några veckor kan bemanningsföretaget 

kombinera ihop flera deltids-och delårsarbeten till heltidsarbete. Det är också dyra 
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engångskostnader förknippade med rekrytering vid kortare anställningar och det går dessutom 

snabbare att hitta en person via ett rekryteringsföretag eftersom bemanningsföretaget har 

bättre förutsättningar att matcha person och arbete än exempelvis mindre företag. Vid 

verksamhetsförändringar är det kostsamt att säga upp personal utifrån de lagar och avtal som 

gäller. Att pröva en bemanningsanställd kan fungera som en indirekt provanställning som kan 

resultera i fast anställning senare. Flexibilitet är ett nyckelord (Andersson & Wadensjö 2004). 

Bemanningsföretagens kärnkompetens ligger i att matcha tillgängliga resurskonsulter med 

kundföretagens kravprofil – rätt person på rätt plats på så kort tid som möjligt, vilket kan ta 

mellan 1-2 dagar till upp till två veckor. Inom lager, kontor och industri är det oftast viktigare 

att bemanna snabbt till en låg kostnad, medan kvalificerade tjänster ger mer betalt och 

fokuserar mer på kompetensen. Matchningsprocessen för tjänstemän och kvalificerade 

befattningar är därför mer ingående och sker individuellt, i motsats till bemanning av arbetare 

eller tjänstemän med kort upplärningstid (telefonister eller callcenterpersonal) som är mindre 

omfattande och sker för en hel grupp. Även om påslaget vid inhyrning av tjänstemän ligger på 

50 – 100 procent, och 25 – 50 procent för arbetare, slipper kundföretaget betala indirekta 

kostnader, exempelvis rekrytering. Då efterfrågan på kvalificerad personal ökar och 

kundföretag i sina slimmade organisationer har svårare att sköta detta själva, fokuserar 

bemanningsföretag därför på att hyra ut personal inom kompetenskrävande branscher. Ju mer 

kvalificerade tjänster, desto högre påslag (Unionen 2008). 

 

Det finns också flera skäl varför arbetstagaren arbetar i bemanningsbranschen; flexibilitet, 

pröva olika arbeten och få en högre lön för samma typ av arbete. Varierande arbetsplatser, 

arbetsgivare, inkomst och arbetstider kan locka studenter, småbarnsföräldrar, invandrare och 

arbetslösa. Men man kan fråga sig om individen väljer eller accepterar de flexibla villkoren 

som en anställning i bemanningsbranschen innebär? Bemanningsjobben kan i praktiken 

innebära att någon får ett jobb de annars inte skulle haft, men också att någon som skulle varit 

tillsvidareanställd inte längre är det. Det sker en omfördelning av anställningar från andra 

typer av anställningar till bemanningsarbeten, vilket innebär att det totala antalet arbeten ökar 

medan antalet fasta arbeten minskar (Andersson & Wadensjö 2004).  

 

6.2 Villkor  
 

En anställning i bemanningsbranschen innebär att arbetsplats, ersättning och arbetsuppgifter 

kan förändras med kort varsel. Här är anställningstrygghet, sociala kontakter, stöd från 

bemanningsföretaget, möjlighet till utveckling, arbetsbelastning och lön viktiga trivselfaktorer 

i arbetet, medan ekonomisk otrygghet, begränsad kompetensutveckling, brist på ansvar, 

inflytande och kontinuitet i yrkesmässiga relationer blir negativa aspekter för en uthyrd 

individ. Den uthyrde anställde, resurs- eller bemanningskonsulten, har ofta dubbla krav på sig 

från både bemanningsföretag och kundföretag. Ibland försöker kundföretaget lägga till 

ytterligare arbetsuppgifter som ökar arbetsbelastningen och som kundföretaget inte heller 

betalar för. Då både kundföretag och bemanningsföretag ansvarar för uthyrd personals 

arbetsmiljö, finns risk att ansvaret blir otydligt och inte fullgörs av någon (Unionen 2008). 

 

Generellt har 80 procent av inhyrd personal tillsvidareanställningar, övervägande med en 

garantilön och garantitid och ibland med prestationslön, men olika avtalsområden varierar, 

liksom de lokala och individuella avtalen. Bland högutbildade har bemanningsanställda ofta 

högre lön än de ordinarie fast anställda har (Andersson & Wadensjö 2004). 

Vanligt bland auktoriserade bemanningsföretag är att individen efter 6 månaders 

provanställning övergår till tillsvidareanställning, vilket minskar utsattheten för individen och 



 42 

underlättar möjligheten att exempelvis få banklån till bostad. Andra anställningsformer är 

projektanställning och tidsbegränsad anställning. Förutom garantilön utgår prestationslön som 

dock baseras på hur mycket individen är bokad och antal helgdagar i månaden - en variation 

som individen själv får stå för (Unionen 2008).  

 

6.3 Bemanningsbranschen – ledarskap, kompetens och lärande  
 

Eftersom bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret för bemanningskonsulten och 

kundföretaget har arbetsledningsansvaret, är det viktigt att definiera ansvaret inom det delade 

ledarskapet. Feedback till bemanningskonsulten förväntas exempelvis komma från 

bemanningsföretaget som dock har svårt att återkoppla utan information från kundföretaget 

som utvärderar först efter avslutat uppdrag. I värsta fall är det först när bemanningskonsulten 

får återkoppling från personalansvarig på bemanningsföretaget som individen vet om 

bemanningsföretaget ger ett förnyat uppdrag. Dessutom sker ledarskapet ofta på distans 

genom telefon eller mail (Unionen 2008). 

 

Att hyra in personal kan leda till konflikter på arbetsplatsen om den fasta personalen upplever 

att resurskonsulenterna måste läras upp och handledas av ordinarie personal eller när det råder 

skillnader i anställnings- och arbetsvillkor. Det visar sig vid arbetsmiljöinspektioner att det 

främst är det sociala stödet på arbetsplatsen som brister för bemanningspersonal, exempelvis 

deltagande i regelbundna personal- eller avdelningsmöten, gemensamma sociala tillställningar 

för fast anställda. Även om bemanningsföretaget har egna sammankomster kan tillhörighet 

med både kundföretaget och bemanningsföretaget saknas. Tillfälliga, korta inhyrningar 

medför även att möjligheten att påverka arbetet och diskutera arbetsplatsrelaterade problem 

med kollegor och chefer minskar, då konsulten inte ingår i det sociala och organisatoriska 

sammanhanget (Unionen 2008).  

 

I bemanningsbranschen sker teknisk, ekonomisk, juridisk och social kompetensutveckling 

genom ”on the job learning” då arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetsplats ofta byts. Den 

formella utbildningen kombinerat med konsultens varierade erfarenhet, gör konsulten 

eftertraktad (Bemanningsföretagen, Jobbet i bemanningsbranschen, 2012).  

 

För att bemanningspersonal ska kunna användas i så många andra företag som möjligt, 

bekostar bemanningsföretag ibland en generell utbildning för sina anställda före första 

uthyrningstillfället. En generell utbildning ökar möjligheten till uthyrning, men 

bemanningsföretaget måste se till att få avkastning på denna investering innan personen 

rekryteras fast till annat företag (Andersson & Wadensjö 2004). Tidigare såg kundföretagen i 

första hand till kompetens i upphandlingen, men har övergått mer till att beakta priset sedan 

upphandlingarna sker centralt. Denna prispress möter bemanningsföretag genom ”nöjd 

kundgarant” som innebär att kundföretag kan reklamera resurskonsulten. Ett klagomål kan 

bero på en felaktig kravspecifikation eller att resurskonsulten fått uppdraget trots bristande 

kompetens. Detta riskerar i förlängningen att drabba den enskilde individen (Unionen 2008). 

 

År 2000 avtalades att erforderlig kompetensutveckling skulle ske på betald arbetstid. År 2006 

var lönekostnader och arbetsgivaravgifter bemanningsföretagens största utgift med hela 84 

procent, medan övriga personalkostnader, där även utbildning ingår, endast stod för 5 procent.  

Kompetensutveckling inom bemanningsbranschen sker istället till största delen genom att 

konsulten får varierande erfarenhet av såväl olika företag, rutiner, företagskulturer och 

datasystem som arbetsuppgifter och sociala sammanhang. Här menar bemanningsföretagen att 
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kompetensutveckling sker genom att aktivt välja kunder och uppdrag - ”bygga CV”. Ur ett 

fackligt perspektiv finns dock tveksamhet hur stor påverkan individen har och genom att 

bemanningsföretaget rekryterar efter kravprofil och därmed hellre utnyttjar någon annan 

kandidats ”rätta” kompetens än att utveckla och bygga en individs CV, motverkas idén om 

kompetensutveckling genom arbetsuppgifter. Om det råder brist på uppdrag riskerar 

bemanningskonsulten dessutom att få uppdrag under sin kompetens. Även om 

bemanningsföretaget formellt har ansvaret för kompetensutvecklingen måste den anställde ta 

ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling. När det gäller traditionell utbildning kan 

bemanningsföretaget tveka att investera då individen kan sluta innan investeringen har betalat 

sig, medan även kundföretaget tvekar eftersom individen har en osäker framtid i 

organisationen. En del bemanningsföretag tillämpar e-learning för att bemanningskonsulten 

ska uppnå en viss certifiering, vilket dock ofta sker utanför arbetstid för att inte störa arbetet 

hos kunden. För de som varit anställda länge är inte bemanningsbranschen en väg in på 

arbetsmarknaden. De måste istället få möjlighet till en långsiktig kompetensutveckling för att 

inte tappa i värde på arbetsmarknaden. Även om andelen högutbildade ökar, främst inom 

vården, är personer med två års gymnasieutbildning överrepresenterade inom 

bemanningsbranschen (Unionen 2008).  

 
6.4 Enkät bland bemanningspersonalen 
 

Den enkät som gjordes på uppdrag av Bemanningsföretagen i december 2011, skickades ut 

till 453 företag. Av då cirka 63 000 anställda besvarades enkäten av 3 854 anställda. 

Resultatet redovisas i broschyren ”Jobbet i bemanningsbranschen – en studie av de 

bemanningsanställdas situation 2011/2012”. De svarande uppges vara en representativ grupp 

av anställda avseende kön, ålder, avtalsområde, utbildning och tidigare sysselsättning. 

Resultaten motsvarar flera andra undersökningar och representativiteten i 

undersökningsresultaten uppges därför vara så pass stark att studien uppges ge en relevant 

bild av hur arbete och förhållande upplevs bland bemanningsanställda. Man menar därför att 

resultatet visar på helt andra sidor än de myter om bemanningsbranschen som ofta presenteras. 

(Bemanningsföretagen, Personalinhyrningen i Sverige, 2012). 

 

Resultatet för de utvalda frågorna visar att 45 procent av de bemanningsanställda är under 30 

år, att det råder en 50/50 fördelning mellan könen idag och att jobb i privat sektor utgör 62 

procent. När det gäller formell utbildning har 5 procent grundskola/folkhögskola, 48 procent 

gymnasium, 37 procent universitet/högskola och 8 procent annan högre utbildning.  

Drygt 52 procent har arbetat mer än ett år som bemanningskonsult. 

Rörande vidareutbildning uppger 12 procent att de fått ½ - 1 dags utbildning, 18 procent har 

fått 2 dagars utbildning, medan över 61 procent svarar att de inte fått någon vidareutbildning 

alls (bilaga 4).  

 

6.4.1 Bemanningskonsulter intervjuas  
 

I Bemanningsföretagen, Almegas informationsmaterial; Ett givande jobb – 

Bemanningskonsultens vardag, ingår intervjuer med utvalda bemanningskonsulter: 

Marie, molekylärbiolog säger ”Att jobba i bemanningsbranschen är ett väldigt bra sätt att få 

erfarenheter och bredd… ”Jag vill få utmaningar, lära mig nya saker, ta egna beslut och 

initiativ. Allt detta har jag verkligen fått sedan jag började som bemanningskonsult…….” 
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Edvin, marinbiolog och datoroperatör menar ”….jag har aldrig upplevt någon skillnad mellan 

oss som är inhyrda och de som är fast anställda”. ”Det finns definitivt många fördelar, men 

inom industrin tror jag att det är tryggare att vara anställd direkt av kundföretaget”. 

 

Karin, HR-chef berättar ”Som bemanningskonsult kunde jag jobba färre timmar och dessutom 

jobba en del hemifrån, till exempel när barnen hade lagt sig”. ”Som bemanningskonsult får 

jag prova på många olika branscher som jag aldrig trott att jag skulle vara i närheten 

av”. ”Man måste också kunna leva med osäkerheten att man inte alltid vet vad som händer 

härnäst, när uppdraget är slut”. 

 

Robert, läkare och specialist förklarar ”Med den flexibiliteten jag har nu kan jag planera mitt 

arbete så att jag utan inkomstbortfall och utan att behöva fråga någon om lov kan förena mitt 

engagemang inom snowboard med läkaryrket”. ”Som hyrläkare måste man själv ta ansvar 

för sin kunskap…… jag behöver gå någon form av utbildning åtminstone vart tredje år och 

eftersom det är jag själv som väljer ser jag alltid till att gå de bästa kurserna som finns”. 

(Bemanningsföretagen, Ett givande jobb, u.å.) 

 

6.5 Enkät bland kundföretagen 
 

För att kartlägga personalinhyrningens roll har en kartläggning gjorts i en kvantitativ 

undersökning med 600 arbetsgivare som är representativa för Sveriges köpare av 

bemanningstjänster. Urvalets syfte är att kunna jämföra inhyrningsbehoven hos olika 

arbetsgivare. Undersökningen genomfördes 2012 av United Minds.  

Arbetsgivarna har delats in i små (20 - 49 anställda), medelstora arbetsgivare (50 – 199 

anställda) och stora arbetsgivare (200 anställda eller mer). De har delats in i branschgrupperna 

Teknisk service, Tjänster, Välfärd och offentlig sektor samt Industri (Bemanningsföretagen, 

Personalinhyrningen i Sverige, 2012). 

 

Resultaten av studien visar för de utvalda frågorna bland annat att större arbetsgivare är mer 

benägna att anlita bemanningsföretag (71 procent), medan 49 procent av de mindre 

arbetsgivarna uppger att de aldrig har hyrt in personal.  Övervägande del av arbetsgivarna (74 

procent) använder sig upp till 9 procent av bemanningspersonal.  

Av de arbetsgivare som har hyrt in personal, uppger 63 procent tillfälliga arbetstoppar som 

skäl. Näst vanligaste skälet till inhyrning är behov av vikarie (52 procent) och därefter 

behovet av snabb rekrytering (49 procent) medan 32 procent anger specialkompetens som 

anledning. Behov av specialistkompetens är vanligast inom Välfärd och offentlig sektor (61 

procent), medan 62 procent av industri och basnäring hyr in personal utan särskild 

specialistkompetens. (bilaga 5). 
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7.  Resultatredovisning 

7.1 Bemanningsföretag A (specialistläkare/sköterskor) 
 

Bemanningsföretag A hyr ut bemanningspersonal inom ett stort antal områden, bland annat 

vårdpersonal, i huvudsak läkare och sjuksköterskor, samt mycket få undersköterskor och 

läkarsekreterare. 

 

Bakgrundsfrågor 
Närmare 100 procent av konsulterna är över 30 år, med en ungefärlig fördelning på 60 

procent män och 40 procent kvinnor och den absoluta merparten av konsulterna har 

universitets- eller högskoleutbildning. Kundföretagen återfinns till 90 procent inom offentlig 

sektor.  

När det gäller vårdbemanning förekommer oftast inga anställningar, utan de allra flesta 

konsulter är underleverantörer, vilket innebär att bemanningsföretaget fungerar som en 

mäklare som matchar konsult och uppdrag. Bemanningsföretag A arbetar nästan bara med 

specialiserade kompetenser inom vården. Cirka 20 procent är ”löneläkare eller lönesyrror”, 

vilket innebär att de är anställda under ett specifikt uppdrag.  

 

”Till skillnad från all annan bemanning så har vårdpersonalen mera betalt när de är ute som 

konsult än vad de har när de är anställda direkt av Landstinget till exempel”…”Det är i 

princip bara vårdbemanning som har det på det sättet”. Den avsevärt högre ersättningen 

innebär att konsulten ofta byter bemanningsföretag beroende på vilka uppdrag som intresserar 

dem. Även om många vill slippa fastna i administration, är den högre ersättningen det absolut 

största skälet till att arbeta som konsult. ”Det gör att de inte är trogna eller lojala, utan de 

jobbar med olika bemanningsföretag hela tiden”. Det medför att endast ungefär 30 procent 

stannar kvar i mer än ett år, men också att de kan komma tillbaka längre fram om det finns ett 

intressant uppdrag som ger bra betalt. De allra flesta har en anställning i botten och arbetar 

som resursläkare under annan ledighet. Sjuksköterskor som hyrs ut övergår ofta till en 

anställning inom kundföretaget, vilket läkarna inte gör eftersom det är ersättningen som är 

intressant.   

Kundföretaget kan hyra in allt från någon eller några resursläkare upp till en hel arbetsgrupp, 

även om det är väldigt ovanligt. Sjukdom, toppar och att någon har slutat är den vanligaste 

anledningen till att kundföretaget behöver hyra in resursläkare.  

 

”Våra läkare svarar inte på annonser…. utan vill vi ha läkare måste vi ringa eller maila….. 

eller så får vi dem via andra läkare”. Trots att bemanningsföretag A annonserar för att visa 

sig på marknaden, rekryteras konsultläkaren oftast via individuell kontakt eller 

rekommendation från andra läkare, medan sjuksköterskor oftare svarar på annons. De flesta 

uppdrag gäller offentlig marknad och eftersom det finns avtal med i princip alla landsting och 

en hel del kommuner, får man genom ett ”avrop” information om vilka tjänster och perioder 

som kundföretagen eftersöker, vilket i sin tur bemanningsföretaget förmedlar till sina 

konsulter. 

Även om det finns ett ständigt behov för alla kompetenser, riktas det enskilda uppdraget mot 

en specifik kompetens - ”man kan inte ta en allmänspecialist på ett kardiologiuppdrag”. Man 

ser konsulterna som sina kunder ”har vi läkaren, har vi uppdraget”. 
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Omvärldsförändringar  

En eventuell skillnad mellan personalbemanning med lägre kontra högre utbildning kan vara 

att ”kanske det är så att de med kortare… eller lägre utbildning är lättare att byta ut”. En 

specialistkompetens är ju svårare att byta ut - ”är man kardiolog, är man kardiolog”. 

 

Bemanningsbranschen generellt påverkas av politiska beslut, exempelvis kommande 

försämringar rörande sociala avgifter för pensionärer och ungdomar under 26 år. Detta 

kommer att innebära sänkta ersättningar för de pensionerade läkarna som arbetar som 

konsulter och göra dem mindre arbetsvilliga. Landstingen har också ”uttalat att de inte vill 

hyra in, så vi har ju en väldigt motvillig kund”. Kunden är ”i händerna på läkarna, för 

egentligen är det läkarna som bestämmer, det är ju inte vi bemanningsföretag”. ”Så länge 

läkarna vill arbeta som resursläkare….då kommer det att finnas, för det finns ju en brist”.  

Kundföretagen vill alltså egentligen inte hyra in personal, utan hellre ha egna anställda. 

Eftersom det råder brist på specialistläkare påverkar därför inte konjunkturen denna del av 

bemanningsbranschen. Det som påverkar är däremot om vårdinrättningarna kontinuerligt 

satsar på de legitimerade läkarna så att de får möjlighet att specialisera sig.  

 

Individens lärande 
Varken bemanningsföretaget eller kundföretaget erbjuder någon utbildning för konsulterna, 

utan förutsättningarna för kompetensutveckling ligger i möjligheten att möta andra patienter, 

komma till skiftande arbetsplatser och avdelningar med andra rutiner och diskutera diagnoser 

med andra kollegor. Det är mycket få som är resursläkare på heltid, utan de flesta har någon 

anställning hos landsting eller kommun i botten, vilket gör att de härigenom kan ta del av 

utbildningar. De läkare som arbetar som konsulter på heltid, måste dock själva söka och 

bekosta kurser och utbildningar.  

 

Bemanningsföretagets konsultchef fungerar som en länk mellan konsult och kundföretag och 

stämmer alltid av uppdraget, vilket innebär att konsulten garanteras en återkoppling och feed-

back. Kundföretaget ansvarar för arbetsledning och arbetsmiljöansvar, medan 

bemanningsföretaget har personalansvar, vilket omfattar löneutbetalning, lönesättning, 

uppföljning samt coachning av konsulten. Utvecklingssamtal förekommer för de få som 

arbetar mer stadigvarande som konsult. Generellt sett deltar resursläkarna i alla medicinska 

möten på arbetsplatsen, men står utanför övriga personal- och medarbetaraktiviteter som 

personalutveckling. Det är dock helt upp till kunden vad de väljer att göra.   

 

Organisationens lärande  

Konsultbemanning syftar i första hand till att lösa den dagliga verksamheten och är inte en del 

av en långsiktig verksamhetsutveckling. Konsultens medicinska och organisatoriska 

erfarenheter och kunskap från flera olika arbetsplatser samt vanan att vara flexibel och dela 

med sig av sin kunskap är ofta uppskattade av kundföretaget. En del verksamhetschefer med 

både praktisk och medicinsk konsulterfarenhet från olika uppdrag hyrs ibland in, för att under 

en begränsad period utveckla och förändra en verksamhet, vilket då innebär möjlighet att 

påverka mål, rutiner och processer.   

 

Hindrande faktorer för lärande 
De resursläkare som arbetar heltid som konsult, ansvarar själv för att söka utbildningar för sin 

egen kompetensutveckling, vilket kan vara hinder för lärande. ”Sen är det ju utvecklande i sig 

att vara resursläkare men det blir ju en annan sak, det är ju inte utbildning …man lär sig ju 

naturligtvis nya saker i större utsträckning om man byter arbetsplats ofta, men utbildning är 

det ju inte frågan om”.  
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”När man tar in en resursläkare så har man andra krav på den läkaren än man har på sin 

egen personal - tanken med dem är ju att de ska beta av köer”.  Då de oftast tar emot många 

fler patienter, är de sällan inblandade i andra uppgifter som interna frågeställningar och möten 

eller att överföra specialkunskaper, vilket innebär att handlingsutrymmet sällan utnyttjas. Då 

resursläkaren har erfarenhet från olika arbetsplatser med olika lösningar händer det att de 

ifrågasätter och förslår förbättringar, vilket kundföretaget kan motta både positivt och negativt.   

 

Att resursläkaren deltar i arbetsgruppen vad avser den medicinska bedömningen av patienten, 

men i övrigt sällan är delaktig i arbetsplatsens verksamhet, kan forma en ”vi och dom-känsla”.  

 

Specialistläkarens möjlighet att få utveckling i sitt uppdrag som resursläkare är mindre än för 

konsulter inom andra områden. En ekonom kan exempelvis kan gå från ekonomiassistent, till 

ekonom, till ekonomichef inom loppet av cirka sju år, om man är ambitiös och hamnar på rätt 

ställe. ”Även om det inte är utbildning är det en extrem utveckling i kompetens”. 

 

7.2 Bemanningsföretag B (IT/engineering) 
 

Bemanningsföretag B hyr ut konsulter inom många olika expertområden, bland annat med 

specialistkompetens inom IT/engineering. 

 

Bakgrundsfrågor 
Av konsulterna är cirka 75 procent över 30 år, drygt 90 procent är män och cirka 90 procent 

har universitets- eller högskoleutbildning. Av kundföretagen återfinns alla utom ett i den 

privata sektorn. Uppdragen är långa och därför arbetar 90 procent av konsulterna kvar efter ett 

år. Genomsnittstiden för ett uppdrag ligger på cirka två och ett halvt år och konsulten är oftast 

kvar hos bemanningsföretaget under hela perioden, om de inte erbjuds anställning hos kunden. 

En del stora kundföretag kan ibland utifrån konjunkturen och konsultens specialistkompetens 

erbjuda anställning. ”De som har en specialistkompetens och är utbildade, är relativt unga, 

kanske inte helt nyexade men har lite arbetslivserfarenhet, det är klart att de anställer man ju 

väldigt gärna om det går”.  

 

Generellt kan man säga att ju längre erfarenhet, längre utbildning och högre specialisering 

konsulten har, desto längre är uppdragen. Vid längre uppdrag trivs konsulten generellt bättre 

eftersom ett kundföretag som är mer van med inhyrda konsulter inte gör skillnad på dem och 

egen personal. Konsulten anställs av bemanningsföretaget som hyr ut konsulten till 

kundföretaget.  

 

Även om bemanningsföretaget är arbetsgivare med löne- och utvecklingssamtal, krävs det att 

man har en nära kontakt med kundföretaget eftersom detta är ett ledarskap på distans. Det 

gäller att veta vad konsulten presterar hos kunden. Kundföretaget kan även göra ett så kallat 

hyrköp, vilket innebär att konsulten kan anställas före sex månader och kundföretaget får då 

betala ett rekryteringsarvode, vilket är ett sätt för kunden att prova konsulten först. När 

bemanningsföretaget får ett uppdrag stämmer man först av om det finns en ledig konsult som 

går på garantilön med rätt profil som kan presenteras för kundföretaget. Annars gör 

bemanningsföretaget det som kundföretaget annars skulle göra, fast snabbare, det vill säga 

sätta ut annons och ha anställningsintervjuer med tester. Därefter görs ett första urval med ett 

par kandidater som presenteras till kundföretaget. Antalet ansökningar kan bli många, men 

om det är fråga om ett specialistuppdrag får man kanske inte in så många ansökningar.  
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Omvärldsförändringar 
Vad gäller kompetensprofil tar man hänsyn dels till kundföretagets kravprofil vad gäller 

utbildning, kompetens och personlighet. ”Så har ju vi också en konsultprofil… men vi måste 

ju också kunna känna att den här personen är en sån som inte sticker ut åt ena eller andra 

hållet personlighetsmässigt.. utan kan gå in och ta vilket uppdrag som helst.. att man är 

förändringsbenägen…man kan umgås med de flesta….alltså passa in i olika typer av miljöer 

och vara väldigt anpassningsbar”. Det gäller att konsulten ska kunna passa in för olika 

uppdrag och kunder. De stora kundföretagen har ofta avtal med några av de största 

bemanningsföretagen, vilket innebär att flera bemanningsföretag får in samma uppdrag. När 

annonsen sätts ut är det därför samma kandidater som söker jobbet på flera 

bemanningsföretag. Kundföretagens skäl att hyra in personal är framförallt flexibilitet. Man 

slipper ha för ”stor kostym” samtidigt som personal kan testas först på ett billigt sätt innan 

man erbjuder anställning samt möjlighet att på dagen byta ut personal, även om detta händer 

väldigt sällan. Skälen att välja konsultrollen är främst önskan att arbeta hos ett visst 

kundföretag eller pröva ett specifikt uppdrag. Nära förstående omvärldsförändringar som 

påverkar bemanningsbranschen är exempelvis att de lägre arbetsgivaravgifterna för ungdomar 

kommer att tas bort, vilket kan påverka både ekonomi och vilka som anställs.   

 

Även om övertalighet och varsel kan förekomma i bemanningsbranschen, är det inte något 

kundföretaget totalt sett drabbats av. Övertalighet fungerar nämligen inte speciellt bra i 

bemanningsbranschen eftersom turordningsreglerna skulle innebära att man tvingas byta ut en 

konsult med specialistkompetens på ett långt uppdrag hos kundföretaget. Då riskerar man att 

kundföretaget avslutar uppdraget. De certifierade bemanningsföretagen tillämpar 

kollektivavtal, medan det hos vissa av de icke certifierade företagen kan finnas en risk att 

konsultens villkor påverkas negativt vid nerdragningar och lågkonjunktur.   

 

Individens lärande 
Kundföretag som hyr in konsulter på långa uppdrag har vissa utbildningspaket, dock inte på 

universitetsnivå. Man får ju också se det som att ”uppdraget är en skola i sig och att man går 

vidare där och utvecklas i sitt jobb”. Bemanningsföretaget erbjuder ett par hundra interaktiva 

utbildningar inom olika områden som konsulterna avgiftsfritt kan gå när de vill. Dessa 

aktiviteter sker i regel utanför konsultens arbetstid, men undantagsvis kan konsulten få några 

dagar för utbildning med lön innan uppdraget startar om en viss kompetens krävs för 

uppdraget. Även om konsulten förväntas ha efterfrågad kompetens innan uppdraget startar, 

förekommer en viss upplärningstid och utveckling genom arbetsuppgifterna. Huvudansvaret 

för att förkovra sig ligger dock på individen och konsulten måste själv bevaka sin 

kompetensutveckling. Eftersom bemanningsföretaget lever på de intäkter som konsulten 

genererar och kundföretaget betalar för en viss arbetsinsats, innebär utbildningsdagar för 

konsulten ekonomiska konsekvenser för både bemanningsföretag och kundföretag. Då 

konsulterna har långa uppdrag erbjuds konsulten ofta olika utvecklande aktiviteter hos 

kundföretaget, även om det inte handlar om universitetsutbildning. Dessutom får man se 

uppdraget som en kompetensutveckling i sig. För några år sedan fanns ett poängsystem där 

konsulten kunde tjäna in poäng under året som omvandlades till pengar som kunde användas 

till extern utbildning.  

 

Bemanningsföretaget är arbetsgivare med personalansvar, medan kundföretaget står för den 

dagliga arbetsledningen. Även om konsulten för samtal med chefen på kundföretaget, är det 

viktigt att bemanningsföretaget, har kontinuerlig uppföljning med kunden för att kunna ge 

feedback på konsultens prestation inför utvecklings- och lönesamtal. På ett av de stora 

kundföretagen som har ”utvecklingssamtal light” med konsulterna, kompletterar kundföretag 



 49 

och bemanningsföretag varandra avseende daglig målsättning samt utveckling i 

framtiden. ”Däremot kan jag prata utveckling framöver….hur ser du dig själv om två, tre år 

framåt…och ta ansvar för det, medans kunden mer ser målsättningarna dagligen”. 

 

Konsulten deltar ofta på de gemensamma aktiviteterna på arbetsplatsen. På en viss stor 

kundenhet görs ingen skillnad mellan egen personal och konsulter, speciellt eftersom viss 

information och kunskap från kundföretaget är en förutsättning för att kunna utföra sitt jobb. 

Då det blivit vanligare med inhyrda konsulter inkluderas de oftast i det dagliga arbetet och de 

sociala aktiviteterna.  

 

Organisationens lärande 
Om konsultens kunskap och erfarenhet tas tillvara beror helt på vilka chefer, konsulter och 

uppdrag det handlar om. Hos vissa kundföretag finns bonussystem när förbättringsförslag 

lämnas. Många konsulter är så kompetenta att de får driva olika KPIer (Key Performance 

Indicator) och förbättringsarbeten. När det gäller om konsulten kan påverka utveckling- och 

förbättringsprocesser, beror det helt på vilka chefer, konsulter och uppdrag det handlar om. 

Kundföretaget säger ibland ”det här är sårbart, det är bara konsulten som kan det här” eller  

”jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör men han är jätteduktig”. Ibland tas konsulten in för 

att göra vissa förändringar och ibland kan de genom sin specifika kompetens påverka och vara 

mer drivande än någon egentligen förstår. ”Där vet jag också många bra kunder som vill 

behålla konsulterna och faktiskt tar ansvar för den biten och hjälper dom vidare till ett nytt 

uppdrag… för dom vill inte förlora kompetens som kan företaget…. som också faktiskt är en 

kompetens som man inte får underskatta”.  

 

Hindrande faktorer för lärande 
En risk vid personalbemanning kan vara att konsulten fastnar i liknande typ av uppdrag länge 

och därmed stagnerar. Utöver de interaktiva utbildningarna som kräver tid, får individen 

bekosta annan vidareutveckling själv. Stagnation och brist på tid och pengar är därför 

begränsande faktorer för lärande. Chefen på kundföretaget ser ibland att konsulten kan och 

vill mer än uppdraget kräver och är mån om att konsulten trivs och stannar kvar och ser därför 

till att ge mer ansvar i form av sidoprojekt. Generellt saknas ofta tid för att utbyta erfarenheter 

och reflektera oavsett om man är konsult eller ej.  

 

En av de saker bemanningsföretaget följer upp är om konsulten passar in i gruppen eftersom 

det annars kan störa ett uppdrag. Konsulten blir därför oftast delaktig i kundföretagets 

lagarbete på ett naturligt sätt. ”Det är lite det som ligger i konsultprofilen att man ska vara 

duktig på att samarbeta vara flexibel och kunna hoppa in och ta olika projekt ..passa in i 

olika grupper och vara förändringsbenägen”.  

 

Idag är det så vanligt med inhyrd personal att det knappast finns någon vi och dom-känsla 

bland avdelningar som hyr in specialister. Däremot kan ordinarie personal på avdelningar där 

man vanligtvis inte hyr in konsultspecialister, exempelvis administration och assistenter med 

lägre utbildning, ofta kvinnor, känna sig hotade. Normalt sett tar det ett tag att anamma 

kundorganisationens kultur och processer, vilket innebär att det är en fördel att konsulten 

stannar många år på dessa uppdrag. 
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7.3 Bemanningsföretag C (ekonomi/redovisning) 
 

Bemanningsföretag C hyr ut konsulter inom många olika yrkesområden, bland annat 

specialister inom ekonomi samt redovisning. 

 

Bakgrundsfaktorer 
Cirka 75-80 procent av konsulterna är över 30 år och omkring 85 procent är kvinnor. Utifrån 

dagens befintliga avtal arbetar de flesta i privat sektor, även om en handfull konsulter även 

arbetar inom statligt, halvstatligt eller kommunalt bolag. Av de yngre har alla 

högskoleutbildning, bland de äldre är en gissning att cirka hälften har universitets- eller 

högskoleutbildning. Ju äldre och ju yngre konsulterna är desto större chans är det att de är 

utbildade. Nästan alla konsulterna arbetar i mer än ett år, eftersom genomsnittstiden för ett 

uppdrag är drygt 7 månader.  Historiskt sett stannar konsulten kvar hos bemanningsföretaget 

länge, ”men trenden går mot att det blir kortare uppdrag…att man ser konsultrollen 

annorlunda…att man inte ser det som att nu ska jag jobba som konsult och vara på olika 

uppdrag utan man ser det som en väg in på ett företag och då går man in som konsult för att 

sen bli anställd på det företaget längre fram”.  Det är därför vanligt att konsulten övergår till 

anställning i kundföretaget. 

 

Arbetet inom ekonomi innebär att konsulterna hyrs ut med specialistkompetens. Konsulten 

anställs av bemanningsföretaget. Det är ett vanligt rekryteringsförfarande fast med en 

snabbare process, eftersom bemanningsföretaget söker konsulter som är tillgängliga 

omgående. Efter intervju och tester kan konsulten börja inom loppet av några dagar eftersom 

uppsägningstid inte är aktuellt. De företag bemanningsföretaget har avtal med talar om vilka 

tjänster man behöver och bemanningsföretaget matchar tjänsten med rätt kompetens. Man är i 

praktiken som en väl fungerande arbetsförmedling. Bemanningsföretagets kontaktperson är 

kontaktperson för både konsulten och kundföretaget.  

 

Omvärldsförändringar 
Bemanningsföretagets grundkrav idag är att konsulten är flytande i svenska och engelska och 

kan Office-paketet samt någon form av ekonomikunskap, även om det ibland är viktigare att 

konsulten är en bra person som kan lära sig arbetet på plats. För femton år sedan var engelska 

inte så viktigt medan det idag är ett absolut krav att kunna. Konsulten måste idag också ha 

hängt med och vara ”systemduktig” för att klara av IT-miljön i arbetet.  

 

Bemanningsbranschen påverkas extremt av hög- och lågkonjunktur. ”Vi märker ju först av 

när det blir en lågkonjunktur när det står och darrar….först blir det alldeles tyst på 

förfrågningsfronten ….innan det märks någon annanstans så märker vi av den….men sen när 

det vänder och går uppåt igen så är det vi som märker det först också för då märker vi hur det 

tar fart och det börjar komma in förfrågningar . ..när alla andra pratar nerdragningar kan vi 

ha en helt annan marknad …sen kommer de andra ikapp”. ”Vi är som ett 

lackmuspapper…..vi är lite som råttorna på skeppet”.  Övertalighet uppstår även bland 

bemanningspersonal. Det finns en ”mördande konkurrens” om kompetent personal mellan de 

bemanningsföretag som verkar i Stockholm. För att möta detta gäller det att både vara aktiv 

hos kundföretaget så att de tänker på bemanningsföretaget när det är dags att hyra in personal, 

men det gäller även där man redan har konsulter att ”ta hand om våra konsulter för de blir ju 

också vårat varumärke för de är ju ute hos kund”. Marknadsnärvaro hos kunden och ta hand 

om befintliga konsulter hos kund blir viktigt för merförsäljning. Kundens skäl att hyra in 

konsulter är expansion, sjukskrivningar eller arbetstoppar där det är bråttom och man inte kan 

ta in en till, fast man måste lösa situationen.  
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Eftersom man är en del av omvärlden och marknaden påverkas man, exempelvis av lagar och 

regler. Detta tar man höjd för genom att vid förändringar följa regelverken till punkt och 

pricka.  

 

Individens lärande 
Många nyutexaminerade studenter har utbildningen och kan teorierna, men har svårt att 

komma in på arbetsmarknaden och få ett arbete. Som konsult får de in en fot på 

arbetsmarknaden, får erfarenhet och bredd och lär sig hantverket för att sedan kunna gå vidare. 

Bemanningsbranschen fungerar som en dörröppnare. En duktig konsult som gör bra ifrån sig 

men som vill gå vidare, kan av bemanningsföretagets kontaktperson slussas vidare till 

rekryteringsenheten med mycket goda referenser.  

 

I dagsläget erbjuds konsulterna mycket lite utbildning, det var mer förut. Introduktion kring 

företaget och tidsrapportering kommer att återinföras i framtiden. I övrigt finns det interaktiva 

kurser online, exempelvis Excel, bokföringskurser eller engelska. Eftersom konsulten hyrs in 

för att vara produktiv från första timmen, erbjuds konsulten inte heller där någon utbildning. 

Bemanningsföretaget har personalansvaret och därmed även ansvaret för sina konsulters 

kontinuerliga kompetensutveckling. Om någon konsult saknar kunskap för att klara av sitt 

uppdrag, måste en kurs köpas in, exempelvis för nya bokföringsregler. Antal utbildningsdagar 

per år är dock försumbara.  

 

Ansvarig på bemanningsföretaget stämmer av feedback med kundföretagets arbetsledare och 

återkopplar detta till konsulten på regelbunden basis. Bemanningsföretaget har 

personalansvaret och kundföretaget leder det dagliga arbetet. Konsulterna deltar regelbundet i 

arbetsplatsens gemensamma aktiviteter. ”Det är otroligt sällan de inte gör det idag …det 

finns en mognad där… och det är bra för det var inte bra som det var förr där man 

särskiljde…där har företagen idag uppnått en bra mognad i hur man hanterar och ser på 

konsulten …att de är i stort sett uteslutande med på allt...de behandlas som vem som helst”. 

Konsulten deltar dock i regel inte i ordinarie personalutveckling på arbetsplatsen.  

 

Organisationens lärande 
Bemanningsföretaget arbetar med att möta marknadens behov och säkerställa att konsulterna 

har rätt kompetens. ”Vi säljer ju en vara egentligen…eller en tjänst och den tjänsten måste 

vara helt up-to-date kunskapsmässigt”. Om konsulten är delaktig i kundföretagets 

förbättringsarbete eller inte, skiljer sig stort beroende på om det handlar om ett två-

mansföretag eller en stor koncern. Vissa konsulter kan exempelvis vara projektledare och 

driva utvecklingsprocesser. Om kundföretaget tillvaratar konsultens tidigare erfarenheter 

skiljer sig också mellan olika företag. Konsulten har heller inga större möjligheter att kunna 

påverka kundföretagets övergripande mål, strukturer eller processer eftersom fokus ligger på 

det arbetet som konsulten är där för att utföra och som ofta är av akut karaktär.  

 

Hindrande faktorer för lärande 
Brist på utveckling är en hindrande faktor. Konsulterna utvecklas på ett väldigt bra sätt vad 

gäller bredden med varierande arbetsuppgifter på olika kundföretag, men det sker oftast på 

samma nivå, eftersom ”kunderna vill ha någon som har erfarenheten..de vill inte ha någon 

som vill lära sig det nya…. det finns ett glastak på det sättet och det tycker jag är synd”. 

Kundföretaget efterfrågar någon för ett specifikt jobb och om man satsar på utveckling satsar 

man på den egna personalen som får möjlighet att växa. ”vilket gör att jobbar man länge som 

konsult lider man ju brist på utveckling ganska mycket”. För konsulten kan det vara bra att 

arbeta som konsult en tid och skaffa sig en bred erfarenhet, kompetens och en grund att stå på 
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för att sedan söka sig vidare till företag direkt. Konsulten saknar många gånger möjlighet att 

utnyttja sitt handlingsutrymme och sina kunskaper fullt. ”Det handlar mycket om 

beläggningsgrad …du kanske får göra ett jobb som du är överkvalificerad för, för att vi 

behöver ha beläggning på personen”.  

 

Ett uppdrag är i snitt sju månader långt och därmed uppkommer det i det dagliga arbetet 

möjlighet att reflektera och utbyta erfarenheter och vara delaktig i lagarbetet. ”Vi och dom-

känslan” har försvunnit idag i takt med att personalinhyrning har blivit allt vanligare. Som 

konsult är man i grunden en anpassningsbar och flexibel person och därför uppstår inga 

svårigheter att anamma kundföretagets kultur, grupprocesser och lagarbete.  

 

Det saknas en allmän kunskap om skillnaderna mellan certifierade och icke certifierade 

bemanningsföretag. Certifieringen som exempelvis betyder att konsulten har både 

pensionsinbetalningar och kollektivavtal, innebär att bemanningsföretaget följer alla lagar och 

regler till punkt och pricka. Kundföretagen är ofta okunniga om de olika premisserna, utan ser 

ofta till kostnaden mellan olika bemanningsföretag och försöker pressa priset utan att förstå 

vilken trygghet som ligger i botten för konsulten. Inte bara priset utan kollektivavtalsregler 

borde vara viktiga kriterier och föremål för kundföretagens centrala upphandling. 

 

7.4 Kundföretag a (specialistläkare/sköterskor – offentlig sektor) 
 

Kundorganisationen verkar inom den offentliga sektorn inom psykiatri. Samtliga 

konsultläkare är specialister inom psykiatri. Övriga konsulter består av några 

specialistsjuksköterskor och någon allmänsjuksköterska.  

 

Bakgrundsfaktorer 
Samtliga konsulter är över 30 år. Av de få hyrsjuksköterskorna är övervägande majoritet 

kvinnor. Hyrläkarnas tjänster omräknas i årsarbetstid eftersom det förekommer deltider och 

totalt utgör 50 procent kvinnor och 50 procent män. Samtliga konsulter har universitets- eller 

högskoleutbildning. Av sjuksköterskorna har ingen arbetat mer än ett år. Av konsultläkarna 

har cirka hälften arbetat mer än ett år. Eftersom kundföretaget är mån om kontinuiteten 

sträcker sig uppdragen över flera månader. Det förekommer även att konsulten övergår till 

fast anställning. ”Skälen till inhyrning är enbart personalbrist hos oss…det är inget behov att 

hyra in extra kompetens”. Vissa av de duktiga och kompetenta konsulterna vill antingen 

extraknäcka på ledighet, trappa ner inför pensionering eller har ledsnat på Landstingens 

byråkrati och vill hellre vara sina egna och välja själva. Det finns även konsulter som har 

svårt att samarbeta och passa in. De som passar in och fungerar väl i verksamheten försöker 

man ge längre och återkommande uppdrag. Cirka 15 procent av den totala personalstyrkan är 

konsulter på läkarsidan. På sjuksköterskesidan är endast några få procent inhyrda.  

 

Omvärldsförändringar 
Kompetenskraven på konsultläkarna är att de ska vara specialister i psykiatri, ha god 

kännedom i gällande lagstiftning i tvångsvårdslagstiftning, ha kunskap i det datoriserade 

journalsystemet men även ha en god samarbetsförmåga. På enstaka positioner kan krav på 

erfarenheter i psykosvård eller annan inriktning förekomma. Man strävar även efter att 

sjuksköterskorna ska ha specialisering eller lång erfarenhet inom psykiatri. Kompetenskraven 

påverkas inte av omvärldsförändringarna men däremot påverkas kundföretagets behov i hög 

grad av omvärldsförändringar som politiska beslut, upphandlingar och den privata vården. 

Exempelvis sjuksköterskelöner, om kommuner anställer egen personal med högre löner 
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riskerar kundorganisationen att förlora sjuksköterskor, vilket skapar ett rekryteringsbehov. 

Närliggande Landstings villkor, exempelvis högre bemanning eller höga löner påverkar 

kundföretaget liksom om dessa Landsting skulle införa hyrläkarstopp, vilket skulle leda till att 

fler konsulter tog fast anställning. Hur Landstingen tecknar avtal med privata utförare för att 

hantera den nya patientlagens valfrihet för patienten att söka öppenvård var som helst, 

påverkar kundföretaget i och med att patienten kan söka sig till en privat utförare inom ett 

annat Landsting med offentlig finansiering om det finns köer. Detta kostar kundföretaget 

pengar, vilket riskerar att resultera i nerdragen bemanning med en högre arbetsbelastning för 

personalen och därmed en sämre arbetsmiljö som personalen söker sig bort från. Det är även 

en stor generationsskillnad i hur man arbetar mellan exempelvis 60-talister och 90-talister.  

Den yngre generationen har andra värderingar i livet, byter jobb oftare, jobbar inte på sin 

fritid på samma sätt, månar om sina rättigheter, är inte lika måna om en fast anställning, tar ut 

pappaledighet – helst på sommaren. Det här innebär större personalomsättning.  

 

Hög- och lågkonjunktur och hur arbetsmarknaden i samhället ser ut påverkar patienterna och 

därmed den psykiatriska verksamheten genom uppkomna utmattningssymptom, inom 

neuropsykiatrin och ADHD. Lågkonjunktur påverkar exempelvis genom lägre lärartäthet med 

sämre elevhälsa till följd.  

 

Kundföretagets viktigaste skäl att hyra in konsulter är att täcka vakanser. Konsultens skäl är 

läkarnas ordinarie tuffa arbetsmiljö och när man kommer som konsult är man efterlängtad, 

uppskattad och servad, där man är mån om att den dyra konsulten ska kunna jobba med sina 

patienter, vilket ger en känsla av att själv bättre kunna styra sin tillvaro. Ekonomiskt skäl är 

att ”jag kan jobba lite mindre och tjäna lika mycket pengar”.  

 

För att kunna anpassa sig till omvärldsförändringar i form av de stora pensionsavgångarna 

bland 40-talisterna, har man sedan tio år tillbaka utökat och börjat anställa ett stort antal 

legitimerade läkare som ska bli specialistläkare, vilket innebär att man är anställd som 

underläkare under den fem år långa specialiseringen samtidigt som man går utbildningar. På 

detta vis utbildar man egna specialister för att hantera en kommande brist. Detta har inneburit 

att man har förhållandevis få konsultläkare som också minskar i takt med att fler 

egenutbildade läkare blir klara. En grupp läkare har också arbetat med läkarnas arbetsmiljö, 

internutbildning, sociala möten. Genom att ha en god läkarbemanning försöker man minska 

arbetsbelastningen. ”Det kostar massvis att utbilda en specialist i psykiatri för det är många 

utbildningar de ska gå som tar produktionstid och att utbildningarna kostar”. Man är därför 

mån om att behålla sina läkare, speciellt som många andra Landsting inte har gjort denna 

satsning, utan försöker köpa över läkarna.   

 

Individens lärande 
Hyrläkaren erbjuds introduktion i form av ett välkomstpaket med en kvalitetshandbok 

innehållande information och rutiner. Om kundföretaget bekostar utbildning för en 

hyrläkare ”beror på”. ”Om det är hyrläkare som vi vet ska stanna ett tag och om det är 

hyrläkare som vi vill försöka rekrytera och erbjuda en fast anställning, då kan det hända att 

de får delta i internutbildningar… inte annars”. Generellt ansvarar bemanningsföretaget eller 

individen själv för kompetensutveckling. Anställningsförhållandet kan se olika ut. En del 

konsultläkare är anställda av bemanningsföretaget som då också ansvarar för 

kompetensutvecklingen. En del konsultläkare arbetar i egen firma gentemot 

bemanningsföretaget och är själva ansvariga för sin kompetensutveckling. Kundföretaget 

måste också ta ansvar för att konsulten kan specifika bitar, vilket kan resultera antingen i att 
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bemanningsföretaget byter ut konsulten mot någon annan eller om det är något som är 

specifikt just för kundföretaget kanske man måste utbilda konsulten själv.  

Konsultläkaren ska få feedback från närmaste chef, men det kan variera beroende på chefen. 

Intentionen är att även bemanningsföretaget ska ges återkoppling på konsultens prestation. 

Verksamhetschefen har arbetsledar- och arbetsmiljöansvaret, medan personalansvaret ligger 

hos bemanningsföretaget. Företagshälsovård ska egentligen tillhandahållas av 

bemanningsföretaget, men har till viss del tillhandahållits av kundföretaget. Huruvida 

certifiering av Bemanningsföretagen, Almega ingår i kravspecifikationen för Landstingets 

centrala upphandling är oklart.  

 

De konsultläkare som arbetar mer långvarigt och kontinuerligt, deltar i gemensamma 

arbetsplatsmöten, så de vet vad som händer. Konsultläkaren får även gå på gemensamma 

läkarmöten beroende på om det är något de behöver veta eller om det är någon man vill satsa 

långsiktigt på för att eventuellt kunna rekrytera, ”men grundprincipen är att de ska jobba”. 

När det gäller utbildningsnivån mellan ordinarie läkare och konsultläkare är ”det kanske inte 

någon större skillnad när det gäller den formella utbildningen men det är klart att … den 

egna personalen blir ju mer insatt i lokala riktlinjer, rutiner, kännedom om verksamheten…så 

på så sätt blir det en informell skillnad”. Praktisk utbildning sker hela tiden i det dagliga 

arbetet och i falldiskussioner, vilket gäller både fast och inhyrd personal. En konsultläkare 

skickas inte iväg på praktik på en annan avdelning som ordinarie personal, utan de måste 

arbeta. Det händer cirka en gång om året att en konsultläkare byts ut.  

 

Organisationens lärande 
Kundföretaget kompetensutvecklar den ordinarie personalen eftersom man vill ha en stabil 

personalgrupp som har hög kompetens med en god arbetsmiljö, eftersom den professionella 

kontinuiteten är så viktig i vården. Kundföretaget som arbetar mycket med systematiskt 

förbättringsarbete har egna verksamhetsutvecklare som arbetar tillsammans med personalen 

enligt en metod. När det gäller exempelvis vårdutveckling utgår man från åtta psykiatriska 

kvalitetsregister baserade på insamlad data när man väljer de parametrar man vill förbättra, 

vilket gör att man efteråt kan mäta om man lyckats. Man involverar också patienter i detta 

förbättringsarbete. Det har även funnits en statlig satsning på psykiatrin via SKL (Statens 

Kommuner och Landsting). Förbättringsarbetet sker både på en övergripande och en lokal 

nivå. ”Det är underifrån man ser behovet, och uppifrån kan man kan ge förslag på metoder”.  

 

Om en konsultläkare är speciellt bra på något område tas den normalt tillvara lokalt på 

avdelningen, men handlar det om en specifik kompetens kan konsultläkaren ombes hålla en 

föreläsning i ämnet. Principiellt kan ordinarie personal påverka organisationens mål, 

strukturer, rutiner och processer, men det finns en risk att individen kan känna sig liten i en så 

stor organisation. En mer långvarig konsultläkare som får delta i gemensamma forum som 

arbetsplatsmöten, kan på så vis påverka kundföretagets mål, rutiner och processer, speciellt 

om det är något man ser att man kan dra nytta av på andra sätt, men detta är mycket 

individberoende. Det ingår i avtalet att konsulterna omfattas av kundorganisationens 

övergripande mål och visioner.  

 

När det gäller specialistläkararbetet ligger det i arbetets natur och yrkesansvar att det finns en 

frihet, att utifrån sin kompetens välja olika handlingsalternativ. Lokalt på arbetsplatsen finns 

visst utrymme för reflektion och diskussion för både konsulter och fast personal vid 

exempelvis arbetsplatsmöten, fikapauser och den gemensamma matsalen, även om man är 

hårt belastad. Det kan även ske informella möten mellan konsultläkaren och 

divisionsledningen. 
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Hindrande faktorer för lärande 
Bristen på kontinuitet påverkar det långsiktiga lärandet och utvecklingen, och det blir mer 

punktlärande. Konsultläkarna deltar exempelvis inte i det systematiska förbättringsarbetet 

eftersom de inte är där. ”det blir ju åt båda håll….dels blir det ett bristande lärande för våran 

organisation när vi inte har fasta doktorer som kan delta i det här kontinuerliga systematiska 

förbättringsarbetet…sen blir det ju samma sak för individen…konsulten förstås….den blir ju 

inte delaktig i något sådant lärande på sikt heller”. Konsultläkaren har handlingsutrymme om 

det inte strider mot gällande rutiner, som också motsvaras av nationella riktlinjer. Utbyte av 

erfarenheter och reflektioner finns naturligt inbyggt i arbetet via exempelvis team-konferenser, 

fikastunder. Här är den kontinuerlige konsulten delaktig i lagarbetet, vilket en konsultläkare 

på kort tid inte blir.  

 

Det finns en ”vi och dom-känsla". Konsultläkare väljer många gånger att bli konsult just för 

att slippa ingå i en organisations kultur, team och grupprocesser. De bidrar med sitt arbete och 

sin kompetens och bidrar till viss del i utvecklingsarbetet om de arbetar en längre tid, men står 

utanför i övrigt. Vanligtvis är det bara de fast anställda som deltar i målformulering och 

resultatutvärdering, även om de långvariga konsultläkarna kan ingå här, speciellt om 

arbetsgivaren på sikt vill värva dem. Organisationens övergripande mål bryts ner till varje 

arbetsplats och det är bara de konsulter som arbetar länge och som organisationen vill 

involvera som tar del i det arbetet. På patientnivå ingår det i yrkesrollen att tillsammans med 

patienten sätta mål.  

 

Vad gäller heterogenitet har ”vi ganska högt i tak för individuella skillnader….det är bra med 

rätt så heterogena arbetsgrupper….för det är bra om arbetsgruppen speglar.. lite 

patientgruppen...vi har en väldigt heterogen patientgrupp och då är det bra om vi har 

heterogena arbetsgrupper med ålder, kön, etnicitet...vi ser det som att vi har en bra 

kompetens”. Behandling av patienten skall vara förenliga med vetenskap och beprövad 

erfarenhet, ”men det betyder inte att man bara måste göra på ett sätt”. Att inte alltid göra på 

samma sätt är bra för utvecklingen. Arbetsrotation och arbetsutvidgning tillämpas för fast 

personal, men konsultläkarna försöker man ha på en arbetsplats i taget. Man undviker 

exempelvis att använda konsultläkare i jourverksamhet eftersom det är så mycket man måste 

känna till om den verksamheten.   

 

Det positiva med konsultläkare är att de producerar mycket och betar av patienter. Det kan 

också finnas ett lärande att få in erfarenhet från läkare som arbetat på andra ställen. Det är 

dyrt med konsultläkare, men inte lika dyrt som man kan tro. De får nämligen inte lika mycket 

utbildning, har ingen semester, är inte barnlediga och blir de sjuka tar man in en ny 

konsultläkare. Trots detta är det för kundföretaget övervägande negativt med konsultläkare på 

grund av den bristande kontinuiteten i verksamheten för patienterna och att de inte deltar på 

samma sätt i utvecklingen av verksamheten.  

 

7.5 Kundföretag b (IT/ engineering – privat sektor) 
 

Kundorganisationen verkar inom IT/engineering i den privata sektorn. Konsulterna, som 

är ”high end specialister” inom IT, är anställda av bemanningsföretaget och inhyrda av 

kundföretaget och dess underleverantörer, och bör inte ses som traditionell 

bemanningspersonal, utan mer som konsultbemanning med spetskompetens inom R & D 

(Research and Development). 
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Bakgrundsfaktorer 
Uppskattningsvis är cirka hälften av konsulterna över 30 år. I kundorganisationens policies 

och regelverk eftersträvas både heterogenitet och balans mellan bland annat bakgrund, kultur 

och kön för att åstadkomma dynamiska gruppsammansättningar. När det gäller 

könsfördelning bland konsultteknikerna hos kundföretaget är det dock en övervägande andel 

män, vilket är en konsekvens av hur fördelningen ser ut över lag på denna typ av utbildning. 

Den absolut viktigaste prioriteringen är dock individens kompetens. Mer än 75 procent av 

konsulterna har universitets- eller högskoleutbildning.  

 

Kundföretaget samarbetar tätt med sina underleverantörer vad gäller produktutvecklingen och 

därmed även konsulternas kompetensprofil. Kundföretaget har avtal med ett antal 

konsultbolag/bemanningsföretag som utifrån kompetensprofilen rekryterar en eller flera 

konsulter och ibland hela team för kundföretagets räkning.  

 

Majoriteten av konsulterna arbetar över ett år då uppdragen i medeltal sträcker sig över lång 

tid. Det händer ibland att konsulten erbjuds anställning, även om det inte är ett mål i sig. 

Konsulten äger å ena sidan sin specialitet vilket gör att det är mycket deras marknad, å andra 

sidan är konsultens specialistkompetens en förutsättning för att få uppdraget. Frågan om hur 

stor andel av personalen som är inhyrd lämnas obesvarad.  

 

Omvärldsförändringar 
Då konsulterna verkar inom flera olika områden omfattar kompetenskraven en baskompetens 

inom branschen, kombinerat med nischkompetens inom vissa specifika områden. Uppdragens 

komplexitet avgör vilken kompetens och erfarenhet som efterfrågas i det specifika fallet. 

Kundföretaget arbetar mycket i team för att utföra sina uppdrag. För att uppnå väl fungerande 

team som levererar ett gott ”performance”, blir även konsultens personliga egenskaper viktiga. 

Det är ett ansvar för både kundföretaget och underleverantörer. Omvärldsförändringar innebär 

strategiska förändringar på marknaden, som får omedelbara konsekvenser för de 

affärsmässiga besluten, vilket i sin tur påverkar vilken kompetens man efterfrågar.  

 

Hög- och lågkonjunktur kan inverka på personalbemanning lokalt på så sätt att behovet kan 

minska på ett område, men öka på ett annat. På en övergripande nivå balanseras därför 

behovet. Skälen för inhyrning av konsulter varierar beroende av vilka uppdrag det handlar om, 

men generellt sett handlar det om kompetenstillförsel, resurstillskott och att egen kapacitet 

kan saknas. Individens drivkraft att vara konsult kan vara att ”på det individuella planet så får 

man nog möjlighet att se olika typer av verksamheter ..olika typer av arbetsuppgifter som 

ligger inom området…vilket gör att man får nog ganska bred kompetens och stor erfarenhet 

av att se hur olika företag gör olika saker… och dra lärdomar utifrån det”. 

  

Beroende av hur projekt och uppdrag ska resurssättas, tas ibland nyutexaminerade konsulter 

in. Omvärldsförändringar leder till en omsättning i vilka kompetenser som efterfrågas. 

Kundföretagets anpassning sker bland annat genom att tydliggöra för underleverantörerna 

vilken inriktning kundföretaget har och peka ut intressanta områden. Om detta är en intressant 

inriktning även för underleverantören kommer man att eftersöka den relevanta kompetensen.   

 

Individens lärande 
Kundföretagets linjechefer och linjefunktioner ansvarar för den egna personalens 

kontinuerliga kompetensutveckling. Kundföretaget erbjuder konsulterna utbildning i hur 

kundföretaget är uppbyggt och fungerar samt om det skulle krävas någon specialutbildning 

för ett specifikt uppdrag. Ibland gör även kundföretaget riktade utbildningar för vissa team. 
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Det är dock underleverantören, som konsulten arbetar för, som står för och tillhandahåller 

utbildning för att kompetensen ska underhållas och vidareutvecklas inom teamet. Detta 

fungerar i praktiken självreglerande – ”har man inte rätt kompetens så får man inte uppdraget, 

alltså så minskar omsättningen”. Underleverantörernas ”största asset är deras egen 

personal….så det är ett egenvärde att se till så att de utvecklas och hänger med, annars så 

går tekniken… och de hänger inte med”, vilket i praktiken innebär att kundföretaget väljer 

någon annan underleverantör. Antal utbildningsdagar går inte att uttala sig om, utan det 

varierar. Kundföretaget ställer även krav på konsultbolaget/bemanningsföretaget, som har 

personalansvaret, att se till att konsulten är medveten om kundföretagets affärsetiska 

regelverk och att konsulten ska passa in på ett bra sätt.  

 

Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen och feedback ges månadsvis eller kvartalsvis 

beroende av överenskommelse i de pågående uppdragen. Dagens arbetssätt som 

innebär ”snabba flöden” innebär i praktiken en daglig ”direkt feedback på befintlig leverans” 

från teamet. Man gör ingen skillnad på konsulter och ordinarie personal i teamet, utan 

konsulten deltar i alla gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen. ”Dom som är i våra lokaler 

är en del av teamet..man gör ingen särskillnad”. Vad gäller om konsulten deltar i ordinarie 

personalutveckling kan det däremot se individuellt olika ut. Genom de feedbackloopar som 

ges som input till underleverantören om konsultens ”performance”, kan underleverantören 

utifrån sina strukturer och principer ta upp det i sina medarbetarsamtal. Ordinarie personal 

och konsulter har samma utbildningsnivå.  

 

Utvecklingsmöjligheterna mellan ordinarie personal och konsulter varierar däremot i och med 

att fast personal följer de policies och utvecklingsprocesser som är satta, medan konsulterna 

går emellan olika uppdrag och klienter, där kompetensutvecklingen sker när produkten 

förädlas. Lärandet sker främst genom det praktiska arbetet då den teoretiska nivån redan är 

väldigt hög och en grundförutsättning i sig. Kundföretaget har långa relationer med olika 

underleverantörer och det finns därför en struktur och en förståelse för kundföretagets behov, 

vilket innebär att det sällan händer att en konsult byts ut.  

 

Organisationens lärande 
Kundföretaget möter omvärldsförändringar genom både utveckling och flexibla kostnader.  

Utvecklingen sker genom ett kontinuerligt förbättringsarbete. Konsulter och 

underleverantörer används dels för att utföra det befintliga uppdraget utifrån uppställda krav, 

men man förutsätter även att de bidrar med kontinuerliga förbättringar för att göra 

kundföretaget bättre. ”Vi söker väldigt mycket efter att de ger ett extra värde on top of det som 

man faktiskt levererar, så kravställningen är väldigt hög”. Kundorganisationen tar tillvara 

konsultens tidigare erfarenhet från andra verksamheter på ett strukturerat sätt.  

 

Organisationens strukturerade förbättringsarbete innebär att både fast personal och konsulter 

har möjlighet att påverka mål, rutiner, processer och strukturer, vilket också innebär att det 

finns utrymme för eftertanke, reflektion och diskussion. ”Vi måste hela tiden underhålla vår 

förmåga och hela tiden förbättra oss för att kunna verka på den marknad vi är – definitivt - 

och det är upp till alla individer att bidra till det, så är det”. Även konsulterna omfattas av 

organisationens mål och visioner samt etiska värderingar när de arbetar för kundföretaget.  

Konsulternas uppdrag är snarare att delta i det kreativa och innovativa arbetet än i löpande 

arbetsuppgifter – ”här pratar vi forskning och utveckling”.  
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Hindrande faktorer för lärande 
Hindrande faktorer för lärande kan vara ”att know-how hos individerna är en 

konkurrensfördel ….och som individ vill man kanske behålla sin konkurrensfördel gentemot 

andra”. Kundföretagets förväntning är ändå att konsulten ska bidra med sin förmåga, kunskap 

och erfarenhet. Fördelen för en konsult i den här branschen att göra detta ligger i att 

man ”bygger sitt varumärke”….”gör man bra ifrån sig så ökar sannolikheten att man får fler 

uppdrag…andra uppdrag i närliggande områden”.  

 

Konsulten har handlingsutrymme att utnyttja sin kompetens, pröva andra handlingsalternativ 

men även att misslyckas och är en i teamet. Även om kundföretaget fokuserar mycket på att 

skapa teamkänsla, skulle det på det mänskliga planet kunna uppstå en vi och dom-känsla 

eftersom ”individer är individer”. När det gäller känslan av eventuellt hot från 

nyutexaminerade kollegor, är den här typen av grupp generellt sett ”lyhörd för nya idéer och 

det är det som driver utvecklingen”. Konsulten, som förutsätts vara flexibel och kunna 

anpassa sig till organisationens kultur, grupprocesser och team, är delaktig i både 

målformulering och resultatutvärdering. Inom ramen för det större uppdraget är konsulten till 

viss del fri att formulera arbetsuppgiften och målet, välja arbetsmetod och utvärdera resultatet.  

Experimenterande är tillåtet och eventuella misslyckanden utvärderas genom det 

strukturerade förbättringsarbetet. Kundföretaget strävar aktivt efter heterogena arbetsgrupper. 

För att bredda individens kompetens och stödja det kontinuerliga lärandet, tillämpas 

arbetsutvidgning och arbetsrotation. En annan viktig del är att skapa ett ömsesidigt lärande 

genom att utnyttja konsultens teoretiska och praktiska kompetens för att lära ordinarie 

personal.  

 

Positivt med personalinhyrning är att man får tillgång till en stor kompetensbank, man får en 

flexibilitet samt kan ta in kompetens man inte har för att träna upp sin egen personal. 

Risker sett utifrån den marknad man verkar inom, är förutom lojalitetsaspekten även risken att 

patenträttigheter, trots att detta är reglerat i avtal, kan tunnas ut när konsulten får vetskap om 

vad man arbetar med. 

 

7.6 Kundföretag c (ekonomi/redovisning – privat sektor) 
 

Kundorganisationen verkar i den privata sektorn där de inhyrda konsulterna återfinns inom 

ekonomi-, HR- och löneadministration, vilket dock inte är kundföretagets egentliga 

kärnverksamhet. 

 

Bakgrundsfaktorer 
Andelen konsulter över 30 år är cirka 40 procent och är nästan uteslutande kvinnor. Cirka 90 

procent har universitets- eller högskoleutbildning. Cirka 60 procent arbetar som konsult i mer 

än ett år även om målsättningen är att besluta sig för om konsulten ska erbjudas en 

tillsvidareanställning eller inte. Även de konsulter som ingår i studentpoolen arbetar längre än 

ett år eftersom de fortfarande studerar. Genomsnittstiden för ett konsultuppdrag ligger därför 

mellan sex månader och två år. Konsulterna arbetar som ekonomiassistenter och ses inte som 

specialister, förutom löneassistenterna som har ett visst mått av specialistkunskap. Skillnaden 

mellan lägre kontra högre utbildning är att ”det kan ju vara svårare att hitta den exakta rätta 

personen om det är en högre tjänst”. Cirka 30 procent av personalstyrkan inom ekonomi och 

HR är konsulter.  
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Omvärldsförändringar 
Högskoleutbildning har blivit ett allt tydligare kriterium. Dessutom är förmågan att ge 

kundservice en viktig parameter. ”Vi tar in ganska många studenter, ganska många unga så 

att det behövs inte vara så mycket….vissa av våra tjänster är ju väldigt transaktionella…och 

det går ju att lära sig om man har datamognad”. Förändringar internt i organisationen där 

nytt affärssystem införs, innebär att mer datakunskap krävs av konsulterna. Eftersom 

tjänsterna inte är högkvalificerade och går att lära sig, har det hittills alltid funnits tillgång till 

erforderlig kompetens, speciellt bland unga som behöver ett jobb. Däremot önskar man fler 

manliga konsulter.  

 

Vid lågkonjunktur påverkas kundorganisationens kärnverksamhet, vilket innebär mindre 

fakturering, färre anställda som ska ha löneutbetalningar. Det viktigaste skälet för 

kundorganisationen att hyra in konsulter ”är att kunna hantera toppar och dalar... Men sedan 

också för att kunna vara lite flexibla ..det är ju väldigt sällan vi anställer en tillsvidare 

anställd direkt utan vi anställer en konsult och sen om den konsulten är bra så får den en 

tillsvidareanställning”. Konsultens skäl att arbeta som konsult är att det är ”en väg in”. Att 

ha inhyrda konsulter vars anställning kan avslutas med kort varsel är ett sätt för kundföretaget 

att anpassa sig till konjunktur och omvärldsförändringar.   

 

Individens lärande 
Konsulterna får ett introduktionspaket som respektive gruppchef ansvarar för och som sker 

löpande under arbetets gång. ”Sen om vi har kompetensutveckling för våra medarbetare ..med 

Excel här exempelvis…då beror det lite på kostnaderna om konsulterna ..om vi tar med 

konsulterna eller inte”. En dyr projektledarutbildning bekostas däremot inte av kundföretaget, 

utan istället ombeds bemanningsföretaget bekosta detta om konsulten behöver det för sina 

arbetsuppgifter hos kundföretaget.  

 

Gruppchefen på kundföretaget ansvarar för kompetensutvecklingen inom arbetsuppgifterna på 

kundföretaget och har även utvecklingssamtal med konsulten. Dessutom sker återkoppling på 

konsultens arbetsinsats till bemanningsföretaget. Även om konsultchefen på 

bemanningsföretaget ansvarar för konsultens övergripande utvecklingsplan, ligger mycket av 

ansvaret för kompetensutveckling på individen själv. Kundföretaget har 

arbetsledningsansvaret och bemanningsföretaget har personalansvaret.  

 

Konsulten deltar på alla gemensamma aktiviteterna som sker på arbetsplatsen. Eftersom man 

försöker att inte göra skillnad mellan medarbetare och konsult, deltar konsulten i stor 

utsträckning i den ordinarie personalutvecklingen på arbetsplatsen, dock beroende av 

kostnaden. Är det förknippat med större kostnader ombeds bemanningsföretaget bekosta 

aktiviteten. Konsulter kan ibland ha något högre utbildningsnivå än den ordinarie personalen, 

även om de oftast ligger på samma nivå. Utvecklingsmöjligheterna för fast personal skiljer sig 

såtillvida att de lättare kan söka utvecklande tjänster internt inom företaget. Även om 

konsulten har sina kända referenser räknas de som externt sökande. Lärandet sker 

huvudsakligen genom det praktiska arbetet.  

”Nu har vi haft bra konsultbolag att samarbeta med ....så de vet vilken typ av person som vi 

söker”. Det är därför inte så vanligt att man skickar tillbaka en konsult som man anser inte 

passar in.   

 

Organisationens lärande  
”Allmänt så kan jag väl tycka att vi kräver mer och mer …nu är det högskoleutbildning som 

vi eftersöker…nackdelen med det…. de här mer transaktionella uppgifterna…det är ju att de 
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tröttnar ganska snabbt…men samtidigt tror jag omvärlden har ändrat sig där…vi kommer 

inte att ha en person som börjar när de är nitton och som jobbar i samma företag i femtio år 

…på det sättet är dagens ungdom lite mer kräsna”. Unga anställda idag kan inte förvänta sig 

något silverfat utan måste själva ta initiativ och visa vad de går för. Det blir därför viktigt för 

kundföretaget att tydliggöra att de inte kan ha för bråttom och att det finns möjligheter men att 

man måste ta för sig. De som är missnöjda hinner slutar. ”På ett sådant här stort företag finns 

det ju alltid möjligheter om man tar för sig”.  

 

Det organisatoriska förbättringsarbetet sker genom en metod där processerna förbättras 

genom att varje grupp möts en gång i månaden och där medarbetarna tar upp 

problemställningar som uppstått. Mötena är ett forum för reflektion och ifrågasättande och 

efter diskussioner om ”orsak och varför” arbetar man fram lösningar. Det görs ingen skillnad 

mellan ordinarie personal och konsulterna, utan konsulterna deltar på mötena och vissa 

konsulter håller till och med i dessa möten. De konsulter som fortfarande studerar, har kanske 

ännu inte så mycket erfarenhet från andra verksamheter att bidra med. Genom de förslag som 

uppkommer i dessa mötesforum kan processer, strukturer och rutiner påverka även andra 

avdelningar. De övergripande målen ligger dock på en högre nivå och omfattar både ordinarie 

personal och bemanningskonsulter.  

 

Många av arbetsuppgifterna måste utföras enligt fastställda standardiserade rutiner, men det 

finns ett handlingsutrymme såtillvida att organisationen välkomnar nya idéer och initiativ som 

kan tas upp till diskussion på förbättringsmötena. Förutom dessa förbättringsmöten finns även 

konferenser där flera grupper ingår samt även veckomöten, vilket ger utrymme för reflektion 

och diskussion mellan olika personalkategorier inklusive bemanningskonsulterna.   

 

Hindrande faktorer för lärande 
Några av konsulterna under 25 år som saknar högskoleutbildning riskerar att bli bekväma och 

fastna och se till lönen istället för att studera vidare för framtiden. Detta kan vara en 

hindrande faktor för att vidareutveckla sig själv i kombination med att drivkraften saknas. På 

individnivå gäller det att visa framfötterna och vara på alerten. En lågkonjunktur gör att även 

kundföretaget drar ner, vilket även påverkar utvecklingsmöjligheterna. Arbetsuppgifterna är i 

hög grad förutbestämda, men en konsult kan genom arbetsrotation lära sig mer och få större 

kompetens under förutsättning att konsulten själv har intresse för utökade arbetsuppgifter. 

Detta är något som kan diskuteras i utvecklingssamtalet. I dagliga avstämningar finns 

möjlighet även för bemanningskonsulten att stämma av erfarenheter och vara en del i 

lagarbetet. Det faktum att det är vanligare med bemanningskonsulter och att 

kundorganisationen ändrat hur man ser på konsulterna inverkar gynnsamt på en eventuell ”vi 

och dom-känsla”, och eftersom kundföretaget försöker ta med konsulterna på så mycket som 

möjligt är den känslan troligtvis inte så stor. Bemanningskonsulten är även en del av 

kundföretagets kultur, grupprocesser och team och är på gruppnivå även delaktig i 

resultatutvärdering och målformulering. De flesta konsulter smälter in snabbt i kulturen 

speciellt som det redan finns många andra konsulter i organisationen. Konsultens 

handlingsutrymme påverkas av vilken tjänst de har och förmågan och viljan att ta för sig. 

Arbetsgrupperna är ganska uppblandade och man tar redan in studenter med olika ursprung 

samtidigt som man försöker att få in fler män. Kundorganisationen har högt i tak och man får 

misslyckas ”en gång”.  

Det positiva med personalbemanning är flexibiliteten vid konjunktursvängningar och 

möjligheten att först testa individen innan tillsvidareanställning erbjuds. Det negativa är 

att ”de är ju inte anställda och det är en viss skillnad”. Vid den senaste upphandlingen ingick 

ett antal kriterier som skulle vara uppfyllda, varav certifiering var ett av dem.  
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8. Analys 
 

Inför analysen av mitt intervjumaterial, vill jag återknyta till mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

 

Syftet med denna studie är att ur ett förändringsperspektiv studera det individuella och 

organisatoriska lärandet vid ut- respektive inhyrning av personal. 

  

Mina forskningsfrågor är: 

1. Påverkas personaluthyrning/personalinhyrning av omvärldsförändringar? 

2. Sker lärande på individnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning?  

3. Sker lärande på organisationsnivå vid personaluthyrning/inhyrning?  

4. Finns hindrande faktorer för lärande vid personaluthyrning/personalinhyrning?  

 

Dessa fyra forskarfrågor är förankrade i teoriavsnittet och utgör fyra frågeområden i min 

intervjuguide. Underliggande frågor inom respektive frågeområde har formulerats med 

utgångspunkt från teorierna. Jag utökade även intervjuguiden med ett frågeområde med 

bakgrundsfrågor för kontextens skull.  

 

Min analys sker i flera steg där jag börjar med att sammanställa och sortera intervjusvaren i 

matrisform för att vaska fram samband och skillnader i mitt intervjumaterial i flera nivåer. De 

sammanlagt fem matriserna, som fungerar som mitt analysverktyg, redovisas som bilagor 

(bilaga 6 -10).  

 

De första två matriserna behandlar ett antal utvalda frågor gemensamma med 

Bemanningföretagen, Almegas frågor till bemanningskonsulter och kundföretag. Genom att 

göra en jämförelse av samstämmigheten mellan enkätsvar och intervjusvar, vill jag 

kontrollera tillförlitligheten i mina intervjuresultat. Finner jag samstämmighet i dessa frågor 

eller trovärdiga förklaringar vid eventuella avvikelser, bedömer jag att jag har en stabil grund 

även för analysen av övriga intervjuresultat. 

 

Därefter åskådliggör jag mina fyra frågeställningar tillsammans med bakgrundsfrågor i 

matrisform, först för de tre bemanningsföretagens intervjuresultat, därefter för de tre 

kundföretagens intervjuresultat. För att urskilja om vissa svar kan tänkas vara allmänna eller 

bransch- och yrkesspecifika gör jag även en matrissammanställning av frågeområdena med de 

tre respektive branscherna, det vill säga det bemanningsföretag och kundföretag som verkar 

inom samma sektor. Med hjälp av matriserna kan jag därefter redogöra för de samband jag 

funnit på de olika nivåerna. 

 

Genom att i resultatdiskussionen pröva de samband jag funnit med stöd av vald litteratur och 

den teoretiska bakgrunden, hoppas jag slutligen kunna besvara mina frågeställningar. Det är 

min förhoppning att detta arbetssätt kommer att bidra till en tydlig analys av materialet.  

 

Även om det i materialet finns många faktorer, som skulle vara intressanta att titta närmare på, 

kommer jag att fokusera på mitt syfte och att besvara mina frågeställningar. 
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8.1 Analys av matriser/sammanställt material 

 

8.1.1 Analys av enkätsvar och intervjusvar  
 

Jag konstaterar att Bemanningsföretagen, Almegas enkät till bemanningspersonalen endast 

besvarades av 3 854 konsulter av cirka 62 000, men att branschen ändå bedömer att 

representativiteten i undersökningen är stark då den stämmer överens med andra källor. 

Studien anses därför ändå vara relevant för konsulternas syn på sitt arbete. 

 

Bemanningsföretagen, Almegas enkät till kundföretagen, har syftat till att kartlägga 

personalinhyrningens roll, via en kvantitativ undersökning med 600 arbetsgivare som är 

representativa för Sveriges köpare av bemanningstjänster. Urvalet syftar till att jämföra 

inhyrningsbehov hos olika kategorier av arbetsgivare, avseende storlek och branschgrupper. 

Det framgår dock inte om det funnits något svarsbortfall.  

 

Trots viss osäkerhet kring dessa undersökningar som jag saknar möjlighet och förutsättning 

att bedöma, får jag förlita mig på resultaten som jag anser ändå fyller sitt syfte för mig.  

Genom att använda mig av några relevanta frågeområden som Bemanningsföretagen, Almega 

ställt till både bemanningspersonal och kundföretag, kan jag kontrollera om det råder 

samstämmighet med mina intervjuresultat i dessa delar, för att i förlängningen kunna 

uppskatta trovärdigheten i övriga intervjusvar. För den händelse överensstämmelse saknas 

söker jag även rimliga alternativa förklaringar.  

 

Utifrån de utvalda frågorna från Bemanningsföretagen, Almegas enkät (bilaga 4 och 5), 

kompletterade jag min intervjuguide. De nio frågor jag valde framgår av den kursiverade 

texten i min intervjuguide (bilaga 3). Intervjusvaren för de nio respektive frågorna har 

sammanställts i två matriser (bilaga 6 och 7).  

 

Bemanningsföretagen, Almegas frågor till bemanningskonsulter (Matris 1)  

(bilaga 6) 

Fråga 1. Hur stor andel av konsulterna är över 30 år? 
En klart övervägande majoritet av konsulterna i min undersökning är över 30 år, medan 

enkäterna visar på 56 procent. Det kan förklaras av en hög andel universitets- och 

högskoleutbildade samt hög grad av specialisering, vilket innebär att konsulten kommer ut 

senare på arbetsmarknaden. När det gäller kundföretag c (ekonomi/redovisning) hyr man in 

studerande, vilket kan förklara denna lägre siffra på 40 procent, trots konsulternas högre och 

längre utbildning.  

 

Fråga 2. Hur stor andel av konsulterna är kvinnor och män? 

Enkäten visar på en 50/50 fördelning. Gruppen läkare/sköterska uppfyller den fördelningen, 

medan IT har en övervikt av män och ekonomi/redovisning har en övervägande andel kvinnor. 

Även om dessa två branscher har en ensidig könsfördelning i sig, stämmer snittfördelningen 

överens med enkätmaterialet. 

 

Fråga 3. Hur stor andel av konsulterna finns i privat/offentlig sektor? 

Enkätresultatet med en andel på 62 procent privat sektor får i stort sägas överensstämma väl 

med mitt intervjuresultat, där två tredjedelar av konsulterna återfinns i den privata sektorn. 
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Fråga 4. Hur stor andel av konsulterna har universitets/högskoleutbildning? 

Mina intervjusvar skiljer sig här markant från enkätens resultat på 45 procent, med en mycket 

klar övervägande andel högutbildade konsulter. Det kan förklaras av att jag valt att titta på 

kompetensintensiva yrkesgrupper eftersom jag velat studera det individuella och 

organisatoriska lärandet, vilket innebär att andelen universitets- och högskoleutbildade 

därmed blir hög. 

 

Fråga 5. Hur stor andel av konsulterna arbetar som konsult mer än ett år? 

Här ligger resultaten från mina intervjuer betydlig högre än enkätsvaren på 44 procent, när det 

gäller IT och ekonomer, vilket kan antas bero på graden av specialisering och därmed även 

uppdragens längd. När det gäller läkarna framgår det att de ofta har en fast anställning i botten 

samtidigt som de byter bemanningsföretag beroende av var uppdragen finns. Även om 

läkarna resultat ligger närmare enkätresultatet, bör istället resultatet tolkas utifrån att läkarnas 

konsultroll skiljer sig från konsultrollen i allmänhet.  

 

Fråga 6. Erbjuder bemanningsföretaget eller kundföretaget någon utbildning? 

Jag bedömer att mina respondenters besked rörande introduktion och riktade utbildningar 

ligger i nivå med enkätresultatet, där 33 procent får mellan en halv till mer än två dagars 

utbildning och 61 procent ingen utbildning alls. De flesta konsulterna är redan specialiserade, 

vilket är en grundförutsättning för uppdraget. Men utbildning kan ges om uppdraget kräver 

det, vilket förekommer i högre grad i kundföretag b (IT/engineering). Interaktiva kurser 

erbjuds också. 

 

Bemanningsföretagen, Almegas frågor till  kundföretag (Matris 2)  (bilaga 7) 
Fråga 9. Hyr ni ut/in personal med eller utan specialistkompetens? 

Det framgår av tabellen över enkätsvaren att de arbetsgivare som hyr in ”i huvudsak 

kvalificerade specialister” utgör 33 procent. Av dessa återfinns 61 procent inom offentlig 

sektor, vilket inte motsägs av mina intervjuresultat där läkare/sköterskor till övervägande del 

återfinns i den offentliga sektorn. När det gäller IT/engineering återfinns de inom den privata 

sektorn, vilket heller inte motsägs av enkätsvaren. Det finns dock en skillnad i intervjusvaren 

rörande ekonomernas specialistkompetens. Bemanningsföretag C hyr ut konsulter med 

specialistkompetens inom ekonomi/redovisning. Eftersom kundföretag c verkar i en annan 

bransch, ses troligtvis ekonomi/redovisning mer som stödfunktioner till denna 

kärnverksamhet och benämns därför inte av företag c som specialister, även om 

bemanningsföretag C gör det. I övrigt är urvalet för litet för att kunna dra ytterligare slutsatser. 

 

Fråga 15. Hur stor andel av er personal är inhyrd? 

Denna fråga ställdes endast till de tre kundföretagen, vilket även framgår av intervjuguiden? 

Intervjuresultaten visar att läkarna på denna enhet utgör 15 procent, medan sköterskorna utgör 

2 procent. Ekonomer/redovisning utgör 30 procent av personalen på denna specifika 

avdelning. För IT/engineering saknas denna uppgift.  

Andelen inhyrda konsulter ligger alltså markant högre än enkätresultatet där 9 procent av 

arbetsgivarna har 10-19 procent konsulter inhyrda och 2 procent av arbetsgivarna har 20 – 29 

procent inhyrda. Ingen av arbetsgivarna uppgav så stor andel som 30 procent inhyrda 

konsulter. Troligtvis beror denna skillnad på att arbetsgivarna i enkätsvaren har svarat för 

företaget i sin helhet, medan jag endast har intervjuat vissa enheter, där andelen konsulter kan 

vara högre.  
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Fråga 20. Vilka är de viktigaste skälen för att hyra in personal? 

Även om formuleringarna i sig skiljer sig något, menar jag att enkätresultatet och 

intervjuresultatet överensstämmer i de övergripande anledningarna till personalbemanning, 

nämligen; att hantera produktionstoppar, täcka resursbrist, snabba lösningar, skapa flexibilitet 

och effektivitet, ta in specialistkompetens och pröva individen före eventuell anställning.  

 

I bilaga 5 redovisar jag även ett diagram från Bemanningsföretagens enkät till företagen som 

jag inte tagit upp i intervjuguiden; ”Har ert företag hyrt in personal från bemanningsföretag? 

Eftersom jag redan vet att mina kundföretag har hyrt in personal ansåg jag att frågan i sig var 

irrelevant. Däremot tycker jag det är intressant att se fördelningen mellan kundföretagens 

storlek, där en övervägande majoritet av de stora företagen hyr in personal, medan nästan 

hälften av de små arbetsgivarna aldrig har gjort det.   

 

Sammanfattningsvis bedömer jag att det råder en överensstämmelse mellan enkätsvaren och 

mina intervjuresultat och i de fall det råder skillnad mellan resultaten, kan det förklaras utifrån 

mitt urval eller att det råder andra förutsättningar för den aktuella yrkesgruppen eller företaget.   

Detta menar jag skapar en stabil grund i mitt fortsatta arbete att tolka övriga intervjusvar. 

 

8.1.2 Analys av bemanningsföretagens intervjuresultat (Matris 3)  (bilaga 8) 
 

De tre bemanningsföretagen förmedlar alla många olika yrkesgrupper, där de tre personerna 

jag intervjuade, ansvarar för sin yrkesgrupp. Min analys baseras därför på denna typ av 

specialistgrupp och inte på bemanningsföretaget i sin helhet, som ju inte har varit föremål för 

min undersökning. Trots att mina respondenter verkar inom helt olika branscher/yrken, 

framträder ett antal samband dem emellan inom mina respektive frågeställningar. 

 

Bakgrund 

 Det är relativt vanligt att konsulten erbjuds arbete hos kundföretaget. 

 Konsulterna som förmedlas har specialistkompetens. 

 

Omvärld 
 Man påverkas av sin omvärld på olika sätt; politiska och ekonomiska beslut, 

konjunktur eller konkurrens, vilket i sin tur påverkar behovet av personalbemanning.  

 Bemanningsföretagen har avtal med flera kundföretag.  

 Det råder stor konkurrens om kvalificerade konsulter med specialistkompetens 

bemanningsföretagen emellan.  

 Vid en eventuell lågkonjunktur finns risk att icke-certifierade bemanningsföretag 

dumpar villkoren. 

 
Individens lärande 

 Kompetensutveckling sker på bredden, genom praktisk erfarenhet från olika branscher, 

arbetsplatser och uppdrag.  

 Vad gäller teoretisk utbildning ligger mycket ansvar på individen; läkarkonsulten 

ansvarar själv för kompetensutveckling, IT-konsulter och ekonomer erbjuds interaktiv 

utbildning utanför arbetstid. Viss utbildning sker undantagsvis om det är en 

förutsättning för uppdraget, men generellt ges teoretisk utbildning mycket sparsamt 

(för läkare/sköterskor inte alls).  

 Bemanningsföretaget har personalansvar, medan kundföretaget har 

arbetsledningsansvar. 
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 Konsulten får feed-back på sin prestation av bemanningsföretaget, eftersom 

kundföretaget återkopplar konsultens prestation, men konsulten får ofta återkoppling 

även från arbetsledaren på kundföretaget.  

 

Organisationens lärande 
 Konsulten deltar i arbetsplatsens aktiviteter (medicinska möten för läkare), dock inte 

ordinarie personalutveckling.  

 Förutom specialistkompetens, är konsultens sociala förmåga att passa in, vara flexibel 

och kunna anpassa sig något som alla intervjupersonerna själva lyfter fram.  

 Konsultens möjlighet att påverka mål, strukturer, processer och vara en del i 

verksamhetsutvecklingen beror helt på kundföretaget och dess chefer.  

 
Hindrande faktorer 

 En vi och dom-känsla kan uppstå beroende av arbetsplats. 

 Alla bemanningsföretagen uppger ett antal hindrande faktorer som dock varierar för 

respektive yrkesgrupp:  

Läkarkonsulter på heltid ansvarar själva för kompetensutveckling. Deras uppgift är att 

beta av köer, vilket gör att de sällan deltar i interna aktiviteter eller överföring av 

kunskap.  

 

IT-konsulten riskerar stagnation genom att fastna i liknande uppdrag och får själv 

bekosta vidareutbildning. Allmän tidsbrist försämrar möjlighet till utbyte av reflektion.  

 

Ekonomkonsulten utvecklas på bredden i olika uppdrag, men oftast på samma nivå. 

Kundföretaget satsar endast på egen personal. Ibland hyrs en överkvalificerad konsult 

ut av ekonomiska skäl. Kundföretagens centrala inköpare ser ibland mer till kostnad 

och inte till att certifierade bemanningsföretag ger större trygghet för konsulten.  

 

8.1.3 Analys av kundföretagens intervjuresultat (Matris 4)  (bilaga 9) 
 

De intervjuade kundföretagen verkar inom både offentlig och privat sektor, inom helt olika 

verksamheter som påverkas av olika faktorer, vilket gör att det råder varierande 

förutsättningar. De personer jag intervjuade ansvarar för sin enhet med inhyrda konsulter. Jag 

har alltså inte studerat respektive företags organisation eller verksamhet, utan endast fokuserat 

på konsulter inom en viss yrkesgrupp på det berörda företaget. Svaren ska därför ses som 

representativa för organisationer med liknande struktur. Även här framträder ett antal 

samband.  

 

Bakgrundsfaktorer 
 Konsulten erbjuds ibland fast anställning på kundföretaget.  

 Konsulterna har varierande grad av specialistkompetens.  

 
Omvärldsförändringar 

 Omvärldsförändringar påverkar personalbemanningen; inom IT/engineering påverkar 

det vilken kompetens som efterfrågas, bland läkare/sköterskor och 

ekonomi/redovisning påverkar det behovet av personal. 

 Bemanningsföretagen har avtal med flera kundföretag.  
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 Konsultens personliga egenskaper och förmåga att vara flexibel, kunna anpassa sig till 

varierande uppdrag, företag och arbetsgrupper är en viktig faktor. 

 

Individens lärande 
 Bemanningsföretaget ansvarar för personalansvaret, kundföretaget ansvarar för 

arbetsledningsansvaret.  

 Konsulten får feed-back på sin prestation av bemanningsföretaget, genom att 

kundföretaget återkopplar konsultens prestation, men konsulten får ofta även 

återkoppling från arbetsledaren på kundföretaget.  

 Kompetensutveckling sker i det dagliga, praktiska arbetet och i olika uppdrag. 

 Kundföretaget ansvarar vanligtvis inte för utbildning av konsulten, om det inte rör 

konsulter på längre uppdrag eller att uppdraget kräver det. Kundföretagen hänvisar 

generellt till bemanningsföretagen/underleverantörer och konsultens eget ansvar för 

kompetensutveckling.  

 Det händer, även om det inte är ofta, att en konsult byts ut. 

 

Organisationens lärande 
 Konsulterna omfattas av företagets övergripande mål.  

 Systematiskt förbättringsarbete tillämpas och omfattar strukturer, processer och rutiner.  

 Det finns utrymme för reflektion och diskussion.  

 Konsultläkare kan pröva alternativa arbetssätt, men behandlingen av patienten måste 

vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, medan IT-konsulten har ett mer 

kreativt arbete och innovativt arbete. Ekonomens arbete är av mer ”transaktionell” 

karaktär.   

 

Hindrande faktorer 
 Det har blivit mindre uppdelat mellan konsulter och fast personal i takt med att 

konsulter blivit vanligare, men det kan förekomma en vi och dom-känsla på det 

individuella och praktiska planet, speciellt hos läkare som endast deltar i medicinska 

möten. 

 Heterogena arbetsgrupper eftersträvas.  

 Alla kundföretagen uppger ett antal hindrande faktorer som dock varierar för 

respektive yrkesgrupp:  

 

Den kortvarige läkarkonsulten deltar inte i lagarbete, målformulering eller 

resultatutvärdering och därmed inte heller i det systematiska förbättringsarbetet. 

Konsekvensen av inhyrning av konsultläkare innebär därför brist på kontinuitet, vilket 

leder till en sämre verksamhetsutveckling.  

 

Trots att IT-konsulten bygger sitt eget varumärke, finns det en risk att konsulten håller 

på sitt know-how. Kundföretagets risker med att hyra in konsulter är förutom 

lojalitetsaspekten även risken att patenträttigheter tunnas ut.  

 

För ekonomkonsulter under 25 år som saknar högskoleutbildning, finns det risk att 

drivkraften att vidareutveckla sig saknas. Utvecklingsmöjligheterna minskar om 

kundföretaget drar ner vid lågkonjunktur. Arbetsuppgifterna som i hög grad är 

förutbestämda, kan utökas under förutsättning att konsulten visar intresse och tar 

initiativ. Att inte vara fast anställd innebär en viss skillnad för konsulten, exempelvis 

när interna tjänster utlyses. 
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8.1.4 Analys av bransch- och yrkesspecifika intervjuresultat (Matris 5) (bilaga 10) 
           
I tidigare sammanställning av matriserna varierar vissa svar, vilket skulle kunna vara bransch- 

och yrkesspecifika skillnader. För att kunna gå vidare i arbetet att besvara mina 

frågeställningar, behöver jag titta närmare på de områden där intervjuresultaten skiljer sig åt.  

 

Läkare/sköterskor 

 

Bakgrundsfrågor 

 De flesta konsulter har fast anställning hos annan arbetsgivare och mycket få konsulter 

är anställda av bemanningsföretaget. 

 Som konsult har läkaren en avsevärt högre ersättning. 

 Konsulten hyr ut sig själv och bemanningsföretaget matchar konsulten med uppdraget. 

 Läkarna söker man upp aktivt, medan sköterskorna svarar på annons. 

 Läkarna övergår sällan till fast anställning i kundföretaget, medan sköterskorna ofta 

gör det. 

 

Omvärldsförändringar 
 Omvärldsförändringar påverkar personalbehovet; politiska beslut, upphandlingar, 

privat vård, konkurrens om personal, andra Landstings personalvillkor, 

Landstingsavtal om patientens valfrihet, lågkonjunktur kan inverka på patienternas 

psykiska hälsa, generationsskillnader mellan de anställda. 

 Generellt sett påverkar inte konjunkturen behovet av konsulter.  

 Landstingens satsningar på specialistutbildning påverkar personalinhyrning. 

 Konsulterna äger sin kompetens och därmed villkoren. 

 Kundföretaget vill undvika inhyrning och istället ha egna anställda. Därför utbildas 

egna specialister för framtiden som man månar om för att få behålla.  

 Kundföretaget skäl för inhyrning är endast personalbrist 

 Konsultens skäl att arbeta som konsult är extraknäck, nertrappning inför pension, vill 

vara egen, ledsnat på Landstingens administration, får uppskattning som konsult, kan 

jobba mindre och tjäna mer 

 

Individens lärande 
 Deltar generellt inte i gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen, om det inte gäller en 

konsult på långt uppdrag.  

 

Organisationens lärande 
 Konsulter betar av köer och löser den dagliga driften, men står i övrigt utanför 

verksamheten.  

 Konsultläkare kan föreslå förbättringar, men behandlingen av patienten måste vara 

förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

Hindrande faktorer 
 Den kortvarige läkarkonsulten deltar inte i lagarbete, målformulering, eller 

resultatutvärderingen och därmed inte heller i det systematiska förbättringsarbetet. 

Konsekvensen av inhyrning av konsultläkare innebär därför brist på kontinuitet, vilket 

leder till en sämre verksamhetsutveckling.  

 Heltidskonsulten måste själv ansvara för kompetensutveckling. 
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IT/engineering 

 

Bakgrundsfaktorer 
 Inte bemanningspersonal i traditionell bemärkelse, utan konsultbemanning med 

specialistkompetens. 

 Specialistkompetens efterfrågas i nischmarknad. 

 Ju högre utbildning och specialisering desto längre uppdrag. 

 

Omvärldsförändringar 
 Omvärldsförändringar påverkar vilka kompetenser hos IT-konsulten som efterfrågas. 

 En övertalighet hos bemanningsföretaget skulle generera problem hos kundföretaget 

på grund av de långa uppdragen och graden av specialisering.  

 Vid en eventuell lågkonjunktur finns risk att konsultens villkor försämras hos icke 

certifierade bemanningsföretag. 

 Kundföretagets skäl för inhyrning är kompetenstillförsel, egen kompetens saknas och 

resurstillskott. 

 Konsultens skäl att vara konsult är att pröva olika verksamheter, företag eller 

arbetsuppgifter som ger bred kompetens. 

 

Individens lärande 
 Konsulten arbetar i stor utsträckning hos underleverantör som arbetar för 

kundföretaget, där underleverantören ansvarar för teamets kompetens. 

 

Organisationens lärande 
 Konsulten arbetar kreativt och innovativt. 

 IT-konsulten omfattas generellt av och kan påverka mål, processer, rutiner genom 

reflektion och diskussion i det kontinuerliga förbättringsarbetet. 

 Konsulten driver ibland förbättringsarbeten. 

 Misslyckande är en del av lärandet. 

 Konsultens kompetens kan utnyttjas för att lära upp ordinarie personal. 

 

Hindrande faktorer 
 Konsulten är anställd av bemanningsföretaget, men arbetar hos en underleverantör för 

kundföretagets räkning, vilket innebär flera lojaliteter. 

 

Ekonomer/redovisning 

 

Bakgrundsfaktorer 
 Ekonomi är inte kundföretagets kärnverksamhet.  

 

Omvärldsfaktorer 
 Det finns god tillgång på unga studenter/konsulter. 

 Ekonomkonsultens uppdrag kan avslutas snabbt vid eventuell lågkonjunktur. 

 Upp-och nedgång i konjunkturen känns av tidigt. 

 Kundföretagets skäl för inhyrning är att hantera toppar och dalar och pröva en konsult 

före anställning.  

 Konsultens skäl är att få in en fot på arbetsmarknaden 

 



 69 

Individens lärande 

 Fast personal räknas som internt sökande vid vakanser, medan konsulten räknas som 

externt sökande. 

 

Organisationens lärande 
 Konsultens arbete kan vara av mer ”transaktionell” karaktär. 

 Generationsskillnad där unga byter jobb oftare. 

 Unga konsulter uppmuntras att visa framfötterna.  

 Företag och uppdrag avgör om ekonomkonsulten omfattas av och kan påverka mål, 

processer och rutiner genom reflektion, diskussion och möten i det kontinuerliga 

förbättringsarbetet. 

 

Hindrande faktorer 
 Individen kan sakna egen motivation till kompetensutveckling. 

 

8.2 Resultatdiskussion med återkoppling till teorier, syfte och frågeställning 
 

Jag övergår nu till att försöka besvara mina forskarfrågor genom att först jämföra de samband 

jag funnit i mina intervjusvar på olika nivåer hos bemanningsföretag, kundföretag och 

bransch/yrke med vad min valda teoretiska grund pekar på. Jag lyfter även fram skillnader 

som är bransch- och yrkesspecifika. 

 

Påverkas personaluthyrning/personalinhyrning av omvärldsförändringar? 
Bemanningsföretagen påverkas generellt av olika omvärldsfaktorer som konjunktur och 

politiska samt ekonomiska beslut. Konjunkturen påverkar även den stora konkurrens om 

kvalificerade konsulter med specialistkompetens, som råder bemanningsföretagen emellan.  

 

Omvärldsförändringar påverkar kundföretagens personalbehov inom vård och ekonomi, 

medan det inom IT påverkar vilken kompetens som efterfrågas.  

 

Förutom specialistkompetens framhåller samtliga respondenter vikten av konsultens 

personliga egenskaper och flexibla förmåga att kunna anpassa sig till de varierande 

uppdragen i olika arbetsgrupper och företag. 

 

Den bilden som framträder rörande konkurrensen om specialistkompetens samt krav på 

individens personliga egenskaper överensstämmer väl med den bild som både Nordström & 

Ridderstråle (2008) och Ellström et al. (1996) ger vad avser såväl utbildning, kunskap, 

intellektuella och manuella färdigheter som sociala färdigheter, attityder, flexibilitet och 

personliga egenskaper,  

 

Inom de olika branscherna kan man även utläsa specifika omvärldsfaktorer.  

Kundföretag a (läkare/sköterska) som verkar inom den offentliga sektorn, vilken inte är 

konkurrensutsatt i traditionell bemärkelse, vill helst slippa inhyrda specialister och istället ha 

egna anställda. Detta är inte möjligt då det råder brist på specialister, vilket kan leda till 

högre arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö för personalstyrkan. Man utbildar därför egna 

specialister för framtiden. Man månar om arbetsmiljön för att kunna behålla sina läkare.  

Det förefaller som om bristen på specialister uppstår om Landstingen inte utbildar specialister 

i tillräckligt hög grad, vilket medför att de specialister som finns och som äger sin kompetens, 

kan ställa sina egna villkor. För gruppen ”läkare” ser man att huvudmannens politiska, 
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ekonomiska och administrativa beslut styr kundföretagets behov av personal samtidigt som 

dessa beslut också riskerar att inverka på kundföretagets förutsättningar att behålla sin 

personal och slippa ta in konsulter. De motiverande faktorer som Nordström & Ridderstråle 

(2008) pekar på för dagens generation, exempelvis pengar, bli sedd, utvecklas, sociala 

kontakter överensstämmer med de intervjusvar jag fått rörande konsultens skäl. Detta i 

kombination med Landstingens generella arbetsbelastning och administrativa börda, kan vara 

förklarande faktorer till varför konsulten väljer att arbeta som konsult.   

 

Kundföretag b (IT) konkurrerar om den specialistkompetens inom teknologi och 

informationssystem, som Nordström & Ridderstråle (2008) beskriver, där IT-konsultens 

motivation ligger i att pröva ett visst företag eller uppdrag för att bredda sin kompetens. En 

eventuell övertalighet hos bemanningsföretaget skulle därför fungera dåligt på grund av 

uppdragens specialisering och långsiktighet.  

 

I kundföretag c (ekonomi) som verkar inom en annan kärnverksamhet, utgör ekonomerna en 

stödfunktion, där en hög andel av personalen är inhyrd samtidigt som det finns god tillgång 

på unga studerande konsulter. Konsultens motiv att arbeta som konsult är att få in en fot på 

arbetsmarknaden. Kundföretagets kärnverksamhet känner tidigt av upp- och nergång i 

konjunkturen, vilket påverkar arbetsvolymen för ekonomerna. De inhyrda konsulternas 

uppdrag kan då avslutas snabbt. Även om ekonomer/redovisningsassistenter har en relativt 

hög utbildning, med varierande grad av specialisering, är specialiseringen och utbildningen 

troligtvis inte tillräckligt hög för att alla konsulter ska anses tillhöra de nyckelpersoner som 

måste motiveras att stanna, enligt Nordström & Ridderstråle (2008). Även att företag köper in 

externa tjänster skulle kunna omfatta denna yrkesgrupp.  

 

Trots att mina intervjupersoner verkar inom olika branscher, konstaterar jag att faktorer och 

förändringar i omvärlden påverkar både behovet av personalbemanning och 

kompetensbehovet. De förändringskrav och den konkurrens som företag utsätts för, innebär 

inte bara en konkurrens om högt utbildad och specialiserad kompetens, utan ställer även krav 

på individens personliga egenskaper, som flexibilitet och anpassningsbarhet.  

 

Sker lärande på individnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning?  
Både bemanningsföretagen och kundföretagen visar här en samstämmig bild kring 

kompetensutveckling, personal-och arbetsledningsansvar, feed-back samt teoretisk utbildning.  

 

Konsulternas kompetensutveckling sker i det dagliga arbetet på bredden, genom den 

praktiska erfarenhet som konsulten får från olika uppdrag, arbetsplatser och branscher. 

Ellström et al. (1996) menar att kompetens avser individens potentiella handlingsförmåga satt 

i relation till ett arbete, uppgift eller situation och omfattar såväl kunskap, intellektuella och 

manuella färdigheter som attityder och personlighetsrelaterade egenskaper. De anställdas 

mångkunnighet och förmåga till flexibilitet bidrar härigenom till förbättrad produktivitet och 

kvalitet. Men som Ekman (2004) påpekar, det förutsätter att individen kan, vill, får och vågar 

använda sin kompetens, speciellt som det någon gång händer att en konsult byts ut. Om 

individens behov att kunna kontrollera faktorer i det dagliga livet inte tillgodoses och 

individen saknar inflytande över sin tillvaro, kan det leda till ”inlärd hjälplöshet” och en 

oförmåga till utveckling (Söderberg, 1990). Konsultens förutsättningar; en läkare som själv 

bestämmer sina villkor, en IT-konsult på ett flera år långt uppdrag eller en ekonomkonsult 

som vill få in en fot på en arbetsmarknad som snabbt känner av lågkonjunktur, kan påverka 

hur mycket utrymme individen har i praktiken att kunna, vilja och våga utveckla sin 

kompetens.    
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Kundföretagen hänvisar generellt sett till bemanningsföretaget/underleverantören alternativt 

konsultens eget ansvar för utbildning. Kundföretagen kan ibland, om det gäller en konsult på 

ett långt uppdrag eller om uppdraget kräver det, ansvara för viss utbildning, exempelvis för 

IT-konsulten.  

När det gäller den teoretiska utbildningen, menar bemanningsföretagen att utbildning ges 

endast när det är en förutsättning för uppdraget och att det istället vilar mycket ansvar på 

konsulten själv. Exempelvis ansvarar läkarkonsulten på heltid själv för sin utbildning,  

medan IT-konsulter och ekonomer i allmänhet erbjuds interaktiva utbildningar, oftast utanför 

arbetstid. IT-konsulter med spetskompetens utbildas inför specifika uppdrag.   

Generellt sett sker alltså en praktisk kompetensutveckling, men sällan teoretisk utbildning.  

 

Att konsulten får bred, praktisk kunskap och erfarenhet kan ses som det anpassningsinriktade 

lärande som Ellström et al. (1996) beskriver. Lärandet kan vara ett informellt och omedvetet 

lärande som sker i vardagen. Detta anpassningsinriktade lärande utgår från instruktioner för 

att kunna hantera procedurer och rutiner på ett snabbt och lätt sätt, exempelvis vid 

personalbemanning för att lösa personalbehovet, där det ur en produktionsaspekt är viktigt att 

lösa uppgiften snabbt och lätt. Ett lärande som sker i praktiska situationer i en social process, 

leder dock till ett situationsbundet lärande som det är svårt att generalisera ifrån i okända 

situationer. På så vis kan repetitiva rutinuppgifter visserligen utföras effektivt och stabilt, men 

till priset av att förändrade krav förblir oupptäckta, speciellt vid kortare konsultuppdrag. Även 

(Senge 1999) talar om ett adaptivt lärande som en anpassning till det som redan är, liksom 

single-loop där rutinarbetet utgår från det befintliga regelverket (Argyris 1999).   

 

I det utvecklingsinriktade lärandet, planerat i form av traditionell utbildning, krävs däremot 

målformulering, kunskap, handlingsfrihet och experimenterande samt reflekterande tänkande 

för att göra rätt saker och ha ett innovativt nytänkande (Ellström et al., 1996). Detta skulle 

kunna omfatta IT-konsulten med specialistkompetens på långa uppdrag och som arbetar i 

team. För att möta arbetslivets krav på både effektivitet och utveckling, bör det råda balans 

mellan de två lärandelogikerna, det vill säga planeras för både produktion och lärande. Risken 

finns annars att den inhyrda bemanningspersonalen, som kompetensutvecklas på bredden 

hanterar det repetitivt produktiva, medan de fast anställda är delaktiga i utvecklingen av 

förnyelse, genom kunskap, utvärdering och handlingsfrihet. Detta innebär i praktiken en 

obalans.  

 

Bemanningsföretaget har personalansvar, medan kundföretaget har arbetsledningsansvar. 

Kundföretaget återkopplar konsultens prestation till bemanningsföretaget, som i första hand 

ansvarar för att konsulten får feed-back på sin prestation. I praktiken ger även kundföretagets 

arbetsledare feed-back till konsulten, speciellt under långa uppdrag. 

Om feed-back ges på en anpassningsinriktad arbetsinsats, finns det risk att förutsättningarna 

för ett utvecklingsinriktat lärande försämras ytterligare för bemanningskonsulterna.   

 

Övervägande delen av de yrkesgrupper jag studerat har högre utbildning och 

specialistkunskaper, vilket innebär att de redan har teoretisk kunskap, vilket i sig är en 

främjande faktor för lärande. Men därutöver krävs möjlighet att delta i målformulering och 

utvärdering, ha ett handlingsutrymme med möjlighet att påverka, kunna delta i grupprocesser 

i arbetsgemenskapen för att kompetens och motivation ska kunna utnyttjas. För 

läkarkonsulten på kort uppdrag, IT-konsulten som arbetar för en underleverantör och 

ekonomkonsulten som ses som externt sökande, riskerar det individuella lärandet att påverkas 

negativt. 
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Sammantaget menar jag att det finns förutsättningar för kompetensutveckling och praktiskt 

lärande för konsulterna. Hos vissa kundföretag förekommer dessutom teoretisk utbildning, 

speciellt om uppdraget kräver det eller det rör ett längre uppdrag. Tendensen att kundföretaget 

hänvisar till bemanningsföretaget som i sin tur hänvisar till individens eget ansvar stöds av 

Nordström & Ridderstråle (2008) påstående att individen själv måste ansvara för sitt liv, hälsa, 

utbildning och karriär. Det faktum att konsulten har två ”uppdragsgivare”, att förhålla sig till, 

riskerar att urholka utbildningsmöjligheterna.    

 

Även om konsulten har en högre utbildning och specialistkunskap som är en 

grundförutsättning för konsultjobbet i dessa yrkesgrupper, riskerar konsultens kompetens att 

på sikt tunnas ut om endast praktisk kompetensutveckling av repetitiv karaktär tillförs, 

speciellt med tanke på de snabba omvärldsförändringarna. 

 

För konsulter som vill komma in på arbetsmarknaden, kan konsultarbetet dock ge en bredare 

erfarenhet som så småningom kan leda till en fast anställning, där konsulten kan få ta del av 

ordinarie personalutvecklingsprogram.  

 

Sker lärande på organisationsnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning?  
Bemanningsföretagen menar att konsulten deltar i aktiviteter på arbetsplatsen (endast 

medicinska möten i vården), men inte i den ordinarie personalutvecklingen. 

Konsultens möjlighet att delta i verksamhetsutvecklingen genom att påverka mål, strukturer 

och processer, beror helt på kundföretaget och dess ledning.   

 

Örtenblad (2001) menar att den lärande organisationen fokuserar på individens lärande för att 

möta kundens behov, men att individens kunskap sällan överförs till organisationsnivå. Det 

organisatoriska lärandet sker däremot i en existerande lärande process, där kunskap antingen 

finns hos individen i form av intellekt eller överförs kollektivt till organisationens kultur, 

rutiner och dialog. I bemanningskonsultens mer kortsiktiga uppdrag ligger ofta att beta av 

toppar och lösa en uppkommen situation och ett behov. Det gör det samtidigt svårare att 

överföra kollektiv kunskap till organisationen. 

 

Kundföretagen uppger att konsulterna omfattas av företagets övergripande mål när de 

arbetar där. I kundföretagens systematiska förbättringsarbete, som omfattar strukturer, 

processer och rutiner, finns även utrymme för reflektion och diskussion.  

 

En lärande organisation karaktäriseras av individens vilja till utveckling och förmåga till 

nytänkande, vikten av gemensamma målbilder, en kollektiv dialog samt en förståelse och 

förändringsförmåga genom bland annat feed-back loopar. I detta nya skapas det generativa 

lärandet (Senge et al. 1999). Genom att diskutera och reflektera kring organisationens 

underliggande mål, processer, och värderingar, kan ny förståelse och utveckling komma till 

stånd. I de organisationer som kontinuerligt kan lära om, skapas utveckling inför framtiden 

(Argyris 1999). Nordström & Ridderstråle (2008) menar att tid, reflektion, experimenterande, 

är en förutsättning för att skapa en företagsfilosofi byggd på kunskap, kvalitet och mänskliga 

värden. Konsulterna i de olika yrkesgrupperna har dock varierande förutsättningar att delta i 

detta arbete. 

 

Den kortvarige läkarkonsulten betar av köer, men står utanför den övriga verksamheten, 

exempelvis det systematiska förbättringsarbetet. I den mån läkare kan pröva alternativa 

handlingssätt, måste patientbehandlingen vara förenlig med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. 
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IT-konsulten, vars arbete är av en mer kreativ och innovativ karaktär under längre uppdrag, 

ges möjlighet att påverka mål, processer och rutiner genom reflektion och diskussion i det 

systematiska förbättringsarbetet, där även ett misslyckande är en del av lärandet. Konsultens 

specialistkompetens kan tas tillvara genom att ibland driva förbättringsarbete eller lära upp 

ordinarie personal. 

Ekonomkonsultens arbete är av mer ”transaktionell” karaktär. Företag och uppdrag avgör 

konsultens möjligheter att delta i reflekterande och diskuterande möten och att påverka mål, 

processer och rutiner i ett systematiskt förbättringsarbete. Det finns en generationsskillnad 

där unga byter jobb oftare och där unga konsulter uppmanas att vara aktiva och ta för sig. 

 

Sandberg & Targama (1998) framhåller att individen påverkas av sin omvärld i en ständigt 

pågående process. Även om individen har sin egen förståelse av verkligheten, tydliggörs 

förståelsen av den i samspel med andra människor. Därför är både individens och kollektivets 

gemensamma förståelse och kompetens viktig för ett företag. Men den kompetens som ligger 

lagrad hos individ och organisation förutsätter att individen kan, vill, får och vågar använda 

sin kompetens. Hur organisationen möjliggör utövandet av kompetens, vilja och möjligheter 

blir därför avgörande för både individens och organisationens förutsättningar att utvecklas. 

(Ekman 2004).  

 

Även om det är vanligare med inhyrda konsulter och både organisationen och övrig personal 

lättare kan förhålla sig till det, framkommer det att konsultens deltagande på gemensamma 

aktiviteter eller förbättringsarbete, ser olika ut på olika arbetsplatser. Konsulten omfattas 

generellt inte heller av ordinarie personalutveckling på kundföretagen. Det är alltså ingen 

självklarhet att konsultens individuella erfarenheter, kompetens och engagemang tas tillvara 

in i organisationen.  

 

Av dessa tre arbetsplatser, hade minst två av dem en hög andel inhyrda specialistkonsulter 

(för det tredje kundföretaget saknas uppgifter). I och med detta går organisationen troligtvis 

miste om en stor del av den återkoppling som konsulter, med bred erfarenhet från många 

arbetsplatser, skulle kunna ge.  

 

Generellt sett tillämpar troligtvis många kundföretag ett systematiskt förbättringsarbete. Men 

för att lärande på organisationsnivå ska ske när man har inhyrd personal, blir företagens 

utmaning att engagera, involvera konsulten och få konsulten att vilja vara delaktig i en 

verksamhet och en arbetsplats som inte är konsultens egen. Detta oavsett om konsulten har ett 

långt eller kort uppdrag, besitter unika specialistkunskaper eller har ett rutinbaserat arbete. 

Troligtvis har dock konsulten som hyrs in av kompetensbehov bättre förutsättningar för detta 

än konsulten som hyrs in av personalbehov.  

 

Finns hindrande faktorer för lärande vid personaluthyrning/ personalinhyrning? 
Bemanningsföretagen menar att det kan uppstå en vi och dom-känsla beroende av arbetsplats. 

 

Även kundföretagen bekräftar att det kan uppstå en vi och dom-känsla på det individuella 

eller praktiska planet, även om uppdelningen är mindre idag när bemanningspersonal har 

blivit vanligare. 

Kundföretagen eftersträvar även heterogena grupper. 

Ellström et al. (1996) poängterar att arbetsplatsens grupprocesser och arbetsplatskultur är 

viktiga för individens lärande. Faktorer som kunskap, bakgrund, erfarenhet, attityd och 

personlighet i en gruppsammansättning är viktiga för att undvika exempelvis en vi och dom-

känsla. Heterogenitet främjar idéutveckling och homogenitet främjar kommunikation och 



 74 

produktivitet. Det gäller dock att balansera dessa då hög grad av heterogenitet kan skapa 

destruktiva konflikter medan hög grad av homogenitet kan skapa likriktning. Kundföretag b 

(IT) har till exempel svårigheter att rekrytera kvinnor, medan kundföretag c (ekonomi) 

efterlyser fler män.  

 

Bemanningsföretagen uppger hindrande faktorer som varierar mellan de olika 

yrkesgrupperna. 

- Läkarkonsultens uppgift är att beta av köer, vilket gör att de sällan deltar i interna 

aktiviteter eller överföring av kunskap. Läkarkonsulter på heltid ansvarar själv för sin 

kompetensutveckling.  

- IT-konsultens hinder är stagnation eftersom konsulten riskerar att fastna i liknande uppdrag, 

brist på tid där en allmän tidsbrist försvårar reflektion och pengar om konsulten själv måste 

bekosta vidareutbildning.  

- Ekonomkonsulten utvecklas brett i olika uppdrag, men på samma nivå. Kundföretagen 

satsar oftast bara på sin egen personal. Bemanningsföretag hyr ibland ut en överkvalificerad 

konsult av ekonomiska skäl. Kundföretagens centrala uppköpare ser mer till kostnaden än 

kvalitén. 

 

Ellström et al. (1996) pekar på flera faktorer för att inte hinder för lärande ska uppstå på en 

arbetsplats. Att förstå målen och vara delaktig i arbetet att utforma tydliga mål, reflektera och 

utvärdera resultaten är ett sådant exempel. Ett annat är arbetsuppgiftens lärandepotential där 

det gäller att kompetenskraven är tillräckligt höga vad gäller komplexiteten och graden av 

självständighet. Är komplexiteten för låg leder det till understimulans och bristande lärande, 

är den för hög leder det till stress och sämre prestation. Konsulter vars uppgift är att beta av 

köer eller lösa uppkomna toppar, blir troligtvis inte involverade i verksamhetsutvecklingen. 

För en konsult som fastnat i samma typ av uppdrag, hyrs ut överkvalificerad eller ska beta av 

toppar och köer är risken för understimulans och brist på lärande stor.  

 

Även kundföretagen uppger hindrande faktorer som de ser utifrån sin verksamhet. 

- Den kortvarige läkarkonsulten deltar inte i lagarbete, målformulering eller 

resultatutvärdering och deltar därför inte heller i det systematiska förbättringsarbetet. Denna 

brist på kontinuitet leder till en sämre verksamhetsutveckling.  

- Även om IT-konsulten bygger upp sitt varumärke, finns det risk att konsulten håller på sitt 

know-how. Det finns samtidigt en risk för företaget att patenträttigheterna tunnas ut. 

Konsulten är anställd av bemanningsföretaget, arbetar hos underleverantören för 

kundföretagets räkning, vilket innebär flera lojaliteter att förhålla sig till.   

- För unga outbildade ekonomikonsulter är individens egen motivation att vidareutbilda sig 

ett hinder. En lågkonjunktur försämrar utvecklingsmöjligheterna. Arbetsuppgifterna är 

förutbestämda men kan utökas, om konsulten visar eget initiativ och motivation. Att inte vara 

fast anställd innebär viss skillnad, exempelvis när interna tjänster utlyses. 

 

Det hjälper inte att individen har kunskap, om handlingsutrymme och möjligheterna att 

påverka sin omgivning brister (Ellström et al. 1996).  

Ekman (2004) lyfter fram andra områden för kritik mot begreppet ”lärande organisationer”, 

som bland annat handlar om maktens betydelse för lärandet och vilka aktörer det är som har 

inflytande över maktstrukturerna, om de anställda utnyttjas när ansvar för organisationens mål 

och normer överförs till individer som i realiteten saknar inflytande och kontroll över dem 

samt grundläggande konflikter som kan uppkomma mellan olika intressenter där allas 

intressen inte kan tillgodoses. Det förefaller som om konsulter med långa uppdrag har bättre 
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förutsättningar att delta i grupprocesser och verksamhetsutveckling, vilket torde vara 

gynnsamt även när det gäller att undvika konflikter grupper emellan.  

 

Jag konstaterar att det finns hindrande faktorer för lärande vid personalbemanning och att 

förklaringar till flera av de hindrande omständigheter för lärande som mina intervjupersoner 

uppger, skulle kunna finna stöd i litteraturen. Även om dessa hindrande faktorer är 

allmängiltiga inom de flesta organisationer, kan bemanningspersonalens förutsättningar 

innebära ytterligare hinder.  

 

8.3 Slutsats 
 

Jag kan konstatera att mycket av det som framkom i mina intervjuer överensstämmer med de 

fakta rörande bemanningsbranschen som jag har tagit upp i den teoretiska bakgrunden av min 

uppsats. Däremot saknade jag underlag rörande lärande och utveckling vid 

personalbemanning. Utifrån min intervjuundersökning har jag dock funnit svar på mina 

frågeställningar, som jag skulle vilja lyfta fram och tydliggöra genom en grov generalisering.  

 

Omvärldsförändringar inverkar på företagens personalbehov och kompetensbehov.  

”Personalbehov” omfattar i högre grad konsulter med kortare uppdrag eller konsulter med 

lägre utbildning/specialisering. Arbetsuppgifterna är av mer repetitiv karaktär och präglas av 

att hantera toppar och beta av uppgifter. Individens kompetensutveckling sker genom praktisk 

erfarenhet. Förutsättningarna att ingå i det organisatoriska lärandet blir därmed mindre 

gynnsamma, vilket riskerar att skapa grupperingar, med negativ påverkar på både trivsel och 

lärande.  

 

”Kompetensbehov” inbegriper i högre grad konsulter med högre utbildning och specialisering, 

i längre uppdrag, vilket innebär att de i högre grad inkluderas i utbildning i det specifika 

uppdraget. Arbetsuppgifterna har en mer reflekterande karaktär eftersom kundföretaget sökt 

specialistkompetens. Det längre uppdraget och specialiseringen skapar bättre förutsättningar 

för konsultens deltagande i verksamhetsutvecklingen och i det systematiska 

förbättringsarbetet, vilket gynnar det organisatoriska lärandet och den gemensamma 

arbetsplatskulturen och trivseln. 

 

Omvärldens förändringstakt, den tekniska utvecklingen och den globala ekonomin präglar 

framtiden. Konkurrensen sker genom kompetens och det kontinuerliga lärande för både 

individ och organisation, blir än viktigare. För organisationerna gäller det därför att balansera 

både kraven på snabbare arbetstakt, effektiviseringar och tidspress, med kraven på förnyelse, 

nylärande och förändringsförmåga, där det rutiniserade arbetet står för stabilitet och 

effektivitet och det reflekterande arbetet säkerställer nytänkande och omtolkning av 

omvärlden. 

 

Hur bemanningsföretag och kundföretag väljer att möta framtiden och dess utmaningar, med 

repetition eller reflexion, skapar konsekvenser för utvecklingen av individ, grupp, kollektiv 

och organisation.  
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9.  Förslag till vidare forskning 
 

Innan jag påbörjade detta uppsatsarbete visste jag själv mycket lite om bemanningsbranschen. 

Det är en relativt ny aktör på arbetsmarknaden och fortfarande under utveckling.  

Det har varit ett väldigt intressant och lärorikt område att studera och genom att peka på 

lärandets roll inom bemanningsbranschen, hoppas jag ha bidragit till att väcka intresse inom 

detta område. Under arbetets gång uppstod dessutom flera intressanta områden för framtida 

studier. 

 

En aspekt som framkom är exempelvis problematiken kring kundföretagens centrala 

upphandlingar som många gånger utgår från priset och inte kvalitén. Certifierade 

bemanningsföretag säkerställer kollektivavtal och pensionsinbetalningar, vilket innebär en 

trygghet för individen. Även om många icke certifierade bemanningsföretag säkerligen följer 

regelverket, finns det risk att andra inte gör det, vilket på sikt kan urholka konsulternas villkor, 

speciellt i en lågkonjunktur. Utifrån den kunskap jag nu har fått inom området, hade det varit 

intressant att studera om konsulternas situation och villkor skiljer sig mellan certifierade, 

respektive icke certifierade bemanningsföretag. 

 

En annan intressant aspekt som framkom gällde flexibiliteten att lättare kunna avveckla 

konsulter med lägre utbildning jämfört med konsulter med högre utbildning. Det vore därför 

intressant att studera om det finns skillnader i förutsättningarna för konsulter med hög 

respektive låg utbildning. 

   

Enligt Foucault är makt och kunskap två centrala begrepp som påverkar individen i det 

sociala livet. I det material om bemanningsbranschen som jag har tagit del av inför detta 

arbete, har frågan om maktens betydelse inte tagits upp tydligt. Det vore därför intressant att 

studera maktens betydelse inom bemanningsbranschen.  
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Bilagor 
(bilaga 1) 

Variant av mailpresentation för att få kontakt med respondent på kundföretag  

 

 

Hej,  

 

Mitt namn är Henriette Kenne och jag studerar på Uppsala Universitet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen från 

Linjen för personal- och arbetslivsforskning, med inriktning på organisation och 

personalutveckling. Denna utbildning kompletterar jag nu till en magisterexamen i Pedagogik 

med inriktning mot vuxna och arbetsliv D. 

  

Jag skriver nu min D-uppsats inom ramen för denna utbildning, där syftet är att "ur ett 

förändringsperspektiv studera det individuella och organisatoriska lärandet vid ut- respektive 

inhyrning av personal". Då lärande och kompetensutveckling anses vara viktiga faktorer för 

att åstadkomma förmåga till omställning och förnyelse för både individ och organisation, är 

jag intresserad av att undersöka personalbemanning utifrån ett kompetens- och 

utvecklingsperspektiv.  

  

Jag har valt att genomföra en intervjuundersökning baserad på halvstrukturerade frågor med 

ett urval av intervjupersoner, där jag analyserar mitt intervjumaterial på ett kvalitativt sätt.  

Intervjuerna görs med ett urval av intervjupersoner från tre bemanningsföretag samt tre 

kundorganisationer, inom tre respektive branscher.  

 

Jag kommer inte att redovisa varken organisationens eller intervjupersonens namn, utan bara 

nämna inom vilken bransch/yrke man hyr in bemanningspersonal.  

Intervjun tar uppskattningsvis en timme. 

  

Förutom ett antal bakgrundsfrågor har jag fyra övergripande frågeställningar;  

Påverkas personaluthyrning/personalinhyrning av omvärldsförändringar? 

Sker lärande på individnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning?  

Sker lärande på organisationsnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning?  

Finns hindrande faktorer för lärande vid personaluthyrning/ personalinhyrning?  

 

Jag tänkte spela in intervjun på min Iphone utan att nämna namn utan endast 

inspelningsdatum. Jag kommer att analysera intervjumaterialet på ett kvalitativt sätt utifrån 

mina intervjusammanställningar. De avidentifierade inspelningarna kommer att förvaras på 

säkert sätt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler. 

  

Tusen tack för hjälpen! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Henriette Kenne 

mailadress XX 

mobilnummer XX 

 

 

 

mailto:henriette.kenne@hotmail.com
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Inledande presentation inför varje intervju    (bilaga 2) 

 

 

 

 Jag studerar på Uppsala Universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen från Linjen för personal- 

och arbetslivsforskning, med inriktning på organisation och personalutveckling. 

Denna utbildning kompletterar jag nu till en magisterexamen i Pedagogik med 

inriktning mot vuxna och arbetsliv, D.  

 Syftet med min D-uppsats är att "ur ett förändringsperspektiv studera det individuella 

och organisatoriska lärandet vid ut- respektive inhyrning av personal". Då lärande och 

kompetensutveckling anses vara viktiga faktorer för att åstadkomma förmåga till 

omställning och förnyelse för både individ och organisation, är jag intresserad av att 

undersöka personalbemanning utifrån ett kompetens- och utvecklingsperspektiv. Mitt 

primära fokus är att studera individens och kundföretagets lärande med tanke på 

omvärldsförändringarna, men jag vill även inkludera bemanningsföretagets aspekt 

eftersom de förmedlar individen till kundföretaget. 

 Jag har valt att genomföra en intervjuundersökning baserad på halvstrukturerade 

frågor med ett urval av intervjupersoner, där jag analyserar mitt intervjumaterial på ett 

kvalitativt sätt. När det gäller bemanningsföretag har jag valt företag som är 

certifierade och som alla förmedlar personal med högre utbildning, men inom olika 

branscher. Kundföretagen jag har valt hyr in personal inom dessa respektive branscher. 

 I uppsatsen kommer jag att omnämna bemanningsföretagets namn, men utelämna 

intervjupersonens namn. När det gäller kundföretaget kommer jag att utelämna både 

företagets och intervjupersonens namn helt och bara nämna inom vilken bransch man 

hyr in personal. Är detta OK med dig? 

 Jag har fem frågeområden; bakgrund, omvärldsförändringar/konkurrens, individens 

lärande, organisationens lärande och hindrande faktorer för lärande.   

 Om det är OK med dig tänkte jag spela in intervjun på min Iphone och där bara nämna 

inspelningsdatumet. Jag kommer att genomföra min analys av sammanställningen av 

intervjumaterialet på ett kvalitativt sätt. De avidentifierade inspelningarna kommer att 

förvaras på säkert sätt i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler.  

 Är detta ok med dig? 

 Eftersom jag ställer mina frågor till olika organisationer och branscher, kan det hända 

att du tycker att frågan inte är tillämplig i din verksamhet – då får du bara säga det.  

 Vill du läsa igenom min sammanställning av intervjun? 

 Har vi en timme på oss? 

 Om det skulle uppstå behov, finns det möjlighet att i efterhand ställa kompletterande 

frågor till dig? 

 Visitkort? 
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INTERVJUGUIDE BEMANNINGSFÖRETAG och KUNDFÖRETAG  (bilaga 3) 
 

Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur stor andel av konsulterna är över 30 år? 

2. Hur stor andel av konsulterna är kvinnor/män? 

3. Hur stor andel av konsulterna finns i privat/offentlig sektor? 

4. Hur stor andel av konsulterna har universitets/högskoleutbildning? 

5. Hur stor andel av konsulterna arbetar som konsult mer än ett år? 

6. Vad är genomsnittstiden per uppdrag?  

7. Vad är genomsnittstiden en konsult stannar hos er?  

8. Förekommer det att konsulten går över till kundföretaget?  

9. Hyr ni ut/hyr in personer med eller utan specialistkompetens? 

10. Finns några skillnader mellan personalbemanning med lägre kontra högre utbildning 

(skäl till inhyrning, villkor, uthyrningstid)? 

11. Hur går rekryteringsprocessen till rent praktiskt? 

12. Är personen anställd hos er eller förmedlad genom er? 

13. Hur rekryterar ni konsulterna? 

14. Hur matchas konsult och uppdrag ihop? 

15. Hur stor andel av er personal är inhyrd? 

 

Påverkas personaluthyrning/personalinhyrning av omvärldsförändringar? 
 

16. Har ni specifika kompetenskrav (Specialisering, Antal års erfarenhet, Kön, Ålder, 

Geografisk placering)? 

17. Påverkas era kompetenskriterier av omvärldsförändringar? (Arbetsmarknad med brist 

eller överskott)? 

18. Påverkas personalbemanning av hög- lågkonjunktur? 

19. Finns det en konkurrens om kompetent personal bemanningsföretag emellan?  

20. Vilka är de viktigaste skälen för att hyra in personal (flexibilitet, kompetens)? 

21. Vilka tror du är konsultens viktigaste skäl att arbeta som bemanningskonsult? 

22. Hur påverkas personalbemanningen när omvärlden förändras 

(utvecklingen/konkurrensen)? Vad gör ni för att anpassa er? 

 

Sker lärande på individnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning? 
 

23. Erbjuder bemanningsföretaget eller kundföretaget någon utbildning; 

introduktion/kompetensutveckling?  

24. Vem ansvarar för kontinuerlig kompetensutveckling? (bemanningsföretag, kundföretag 

eller individen)?  

25. Antal utbildningsdagar/år? 

26. Ges någon feed-back på individens resultat och prestation? När? 

27. Vem har personalansvar respektive arbetsledning för konsulten? 

28. Deltar bemanningskonsulten i gemensamma aktiviteter på arbetsplatsen (personalmöten, 

kick-off, veckomöten)? 

29. Deltar bemanningskonsulten i ordinarie personalutveckling på arbetsplatsen 

(utbildningsdagar, medarbetarsamtal, mentorskap, handledning)? 

30. Har ordinarie personal och bemanningspersonal samma utbildningsnivå? 

31. Är det skillnad på utvecklingsmöjligheterna ut för fast anställda bemanningsanställda? 

32. Sker kompetensutveckling genom teoretisk utbildning eller praktiskt arbete? 

33. Har ni bytt ut en konsult som ni inte varit nöjd med?  
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Sker lärande på organisationsnivå vid personaluthyrning/personalinhyrning? 

 

34. Hur möter kundföretaget omvärlden/konkurrensen? Genom utveckling av individer 

och organisation eller genom flexibla personalkostnader/personallösningar?  

35. Hur sker utvecklings- och förbättringsarbete (förbättringsförslag, utvärdering, 

grupprocesser)?  

36. Tar kundorganisationen tillvara bemanningskonsultens erfarenheter från andra 

verksamheter?? 

37. Kan bemanningspersonal påverka mål, rutiner, processer och strukturer genom att 

delta, reflektera och ifrågasätta? 

38. Kan ordinarie personal påverka mål, rutiner, processer och strukturer genom att delta, 

reflektera och ifrågasätta? 

39. Omfattas samtliga anställda (fast personal och bemanningskonsulten) av 

organisationens mål och visioner? 

40. Ligger konsultens uppdrag i att hantera ”produktionen” i det dagliga arbetet enligt 

fastställda rutiner (anpassning) eller finns det handlingsfrihet att lösa situationer på ett 

kreativt och praktiskt sätt (utveckling)? 

41. Finns utrymme för eftertanke, reflektion och diskussion mellan fast personal, 

konsulter och ledning? 

 

Finns hindrande faktorer för lärande vid personaluthyrning/personalinhyrning?  

 

42. Vilka hindrande faktorer för lärande anser du kan förekomma vid personalbemanning? 

43. Har konsulten handlingsutrymme att utnyttja sina kunskaper fullt ut? Finns det 

möjlighet att pröva alternativa handlingsalternativ? 

44. Finns utrymme i det dagliga arbetet att utbyta erfarenheter och reflektera? 

45. Är bemanningskonsulten delaktig i lagarbete?  

46. Finns det en ”vi” respektive ”vi och dom”- känsla mellan ordinarie personal och 

bemanningskonsulter? 

47. Hur förhåller sig bemanningskonsulten till organisationens kultur, grupprocesser, 

team? 

48. Är bemanningskonsulten delaktig i målformulering och resultatutvärdering? 

49. Har bemanningskonsulten möjlighet att själv formulera arbetsuppgiften och målet, 

välja arbetsmetod och utvärdera resultatet (subjektivt och objektivt 

handlingsutrymme)? 

50. Är arbetsgrupperna homogena eller heterogena (lika/olika kompetens, erfarenhet, 

personlighet)? 

51. Hur ser förutsättningarna för experimenterande och eventuella misslyckanden ut? 

52. Tillämpas arbetsutvidgning, arbetsrotation? 

 

53. Vad tycker du är positivt respektive negativt med personalinhyrning? 

 

54. Är det något du vill tillägga som du tycker att jag missat att fråga om? 
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(bilaga 4) 
Valda frågor från Bemanningsbranschen, Almegas enkät    
”Jobbet i bemanningsbranschen – en studie av de bemanningsanställdas situation 
2011/2112”  
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Valda frågor från Bemanningsbranschen, Almegas enkät      (bilaga 5) 
”Personalinhyrningen i Sverige – En studie av 600 arbetsgivares anlitande av 
bemanningsföretag 2012” (bilaga 5) 
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Matris 1: Jämförelse enkätsvar och intervjusvar – bemanningskonsulter       (bilaga 6) 

 
”Bemanningsföretagens” 

frågor till 

bemanningskonsulter 

Enkätsvar i procent Bemannings-

företag A 

Läkare/ 

sköterska 

Kund- 

företag a 

Läkare/ 

sköterska 

Bemannings- 

företag B 

 

IT/engineering 

Kund- 

företag b 

 

IT/engineering 

Bemannings-

företag C 

Ekonomi/ 

redovisning 

Kundföretag c 

 

Ekonomi/ 

redovisning 

1. Andel över 30 år? - 56% - Ca 100% - 100% - 75% - 50 % - 75-80% - 40% 

2. Andel kvinnor/män? - 50% kvinnor 

- 48% män 

- (2 % vill ej svara) 

 

- 40% kvinnor 

- 60% män 

- 50% kvinnor 

- 50% män 

- sköterskor  

flest kvinnor 

- 10% kvinnor 

- 90% män 

- övervägande andel 

män 

- 85% kvinnor 

- 15 % män 

- Nästan 100% kvinnor 

3. Andel i privat/offentlig 

sektor? 

- 62% privat och 

23% offentlig 

- (15 % vet ej) 

- 90%  

offentlig sektor 

- 100%  

offentlig sektor 

- övervägande 

privat sektor  

 

- 100 % privat 

sektor 

-övervägande 

privat sektor 

- 100% privat sektor 

4. Andel 

universitet/högskole-

utbildning 

- 45% (53% grund-

skola och gymnasium, 

2% vill ej svara) 

- Nästan 100% 

 

- 100% - 90%  - över 75 % - 100% bland 

yngre 

- 50% av äldre 

- 90% 

5. Andel som arbetar mer än 

ett år? 

- 44% 

- (56% mindre än 1 år) 

- ca 30 %  

(då de flesta byter 

bemannings- 

företag beroende 

av uppdrag, några få 

är anställda för  

specifikt uppdrag, 

några få är hel- 

tidskonsulter) 

- 50% läkare  

- 0 % sjuk-

sköterskor 

 

- 90% kvar efter 

ett år pga långa 

uppdrag, i  

genomsnitt  

2,5 år 

- de flesta på  

grund av långa 

uppdrag 

- nästan alla då 

genom-

snittstiden är  

7 mån. 

- 60%, kan dock bli 

längre vid studier 

23. Erbjuds någon 

utbildning/kompetens-

utveckling? 

- 15% ca ½-1dag  

- 18 % ca 2 dagar eller 

mer  

- 61 % ingen alls 

- 5 % vet ej 

- nej, de flesta har 

en fast anställning  

i botten där 

utbildning ges. 

- Heltidskonsulter 

måste själva bekosta 

sin 

kompetens-

utveckling 

- löpande 

introduktion om 

rutiner 

- generellt inte  

- ev. om man vill 

värva  

någon till 

anställning  

- undantagsvis  

om arbetet kräver 

det  

- interaktiva kurser 

utanför arbetstid 

 

 

- företagsspecifik 

utbildning 

- eventuellt inför  

specifikt uppdrag 

- ibland riktade 

teamutbildningar  

- underleverantör 

ansvarar för  

kompetens-

utveckling 

- undantagsvis  

om arbetet 

kräver det 

- interaktiva 

kurser utanför 

arbetstid 

- löpande introduktion 

under arbetet 

- ev kurs beroende av 

kostnad 

- dyrare kurs ombedes 

bemannings- 

företaget  

bekosta om det krävs 

för arbetet 
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Matris 2: Jämförelse enkätsvar och intervjusvar – kundföretag          (bilaga 7) 

 

 
 
 
 

”Bemannings-

företagens” frågor 

till kundföretag 

Enkätsvar i procent Bemannings-

företag A 

Läkare/ 

sköterskor 

Kundföretag a 

 

Läkare/ 

sköterskor 

Bemannings-

företag B 

IT/ 

engineering 

Kundföretag b 

 

IT/ 

engineering 

Bemannings-

företag C 

ekonomi/ 

redovisning 

Kundföretag c 

 

ekonomi/ 

redovisning 

9. Hyr ut/in 

personal med 

specialist-

kompetens? 

”I huvudsak kvalificerade 

specialister” 

- 33% av alla arbetsgivare 

som anlitat 

bemanningsföretag 

(61 % inom offentlig sektor, 

31 % inom tjänster, 

36 % inom teknisk service,  

17 % inom industri) 

- hyr ut 

specialiserade 

kompetenser inom 

vården 

 

 

 

- 90% offentlig 

sektor 

- hyr endast in 

kvalificerade 

specialister för att 

täcka rådande 

personalbrist  

 

 

- 100% offentlig 

sektor 

- hyr ut 

specialist-

kompetens inom 

IT/ 

engineering 

 

 

- övervägande 

privat sektor 

- hyr in  

specialist- 

kompetens inom 

IT/ 

engineering 

 

 

- 100 % privat 

sektor 

- hyr ut specialist-

kompetens inom 

ekonomi 

 

 

 

 

- övervägande 

privat sektor 

- hyr ingen direkt 

specialist-

kompetens, 

möjligtvis 

löneassistenter 

 

 

- 100% privat 

sektor 

15. Andel inhyrd 

personal? 

- 74% av arbetsgivarna 

anger en andel av 1-9% 

inhyrd personal 

- 9% anger en andel av  

10-19% inhyrd personal 

-2% anger en andel av 20% 

inhyrd personal eller mer  

 

             --- 

- 15% av läkarna 

- ca 2 % av 

sköterskorna 

 

           --- 

Frågan 

lämnades 

obesvarad 

 

            --- 

- ca 30% är 

konsulter 

20. Viktigaste skäl 

för personal-

inhyrning? 

-63% tillfällig arbetstopp 

- 51% vikarie 

- 49% bråttom 

- 37% tidsbegränsat projekt 

- 34% anpassningsbar 

arbetsstyrka 

- 33% svårt att hitta 

- 32% behov av 

specialistkompetens 

- 30% enklare administration 

- 25% interimslösning 

- 10% testa behov av ny 

tjänst 

- sjukdom 

- toppar 

- någon har slutat 

- personalbrist 

- täcka vakanser 

- flexibilitet 

- slimmad 

organisation 

- testa person 

innan 

anställning 

- möjlighet att 

byta ut en 

person 

- kompetens-

tillförsel 

- resurstillskott 

- egen kapacitet 

saknas 

- expansion 

- sjukskrivning 

- arbetstoppar  

- när det är 

bråttom  

- anställnings-

stopp  

- hantera toppar 

och dalar 

- flexibilitet 

- pröva en konsult 

före tillsvidare- 

anställning 



                                                                                                                                                         
 

 91 

Matris 3: Jämförelse av bemanningsföretagens intervjuresultat                  (bilaga 8) 

 
 Bemanningsföretag A 

(vård) 

Bemanningsföretag B  

(IT) 

Bemanningsföretag C 

(ekonomi) 

Bakgrundsfrågor - mäklare matchar uppdrag och konsult 

- specialistkonsulter 

- oftast kortare uppdrag 

- högre ersättning 

- konsulten arbetar på ledighet från 

annan fast anställning  

- läkarkonsulten söka aktivt, sköterskor 

svara på annons 

- läkarkonsulten önskar oftast inte fast 

anställning hos kundföretag 

- sköterskorna erbjuds ofta anställning 

- konsulten ses som kund 

- konsulten anställs i bemanningsföretaget och 

hyrs ut till kundföretaget 

- specialistkonsulter 

- ju högre utbildning och specialisering, ju längre 

uppdrag, i snitt 2,5 år 

- snabbare rekrytering 

- konsulten erbjuds ibland anställning av 

kundföretaget 

- relativt snabb rekrytering 

- konsulten anställs i bemanningsföretaget och 

hyrs ut till kundföretaget 

- hyrs ut som specialister 

- uppdragen i snitt 7 månader 

- vanligt att konsulten erbjuds arbete hos 

kunden 

- snabb rekryteringsprocess 

Omvärlds-

förändringar 

- specialistkompetens är en bristvara 

- politiska beslut 

- höjda sociala avgifter 

- motvillig kund 

- skäl för inhyrning är sjukdom, toppar, 

någon har slutat 

- konsultens skäl är ersättning, slippa 

administration 

- allmänna satsningar på 

specialistutbildning 

- inte beroende av konjunktur 

- konkurrens om konsulterna 

- generellt sett kanske konsulter med lägre 

utbildning är lättare att byta ut 

- kompetens och en anpassningsbar personlighet  

- höjda arbetsgivaravgifter 

- övertalighet fungerar inte pga långa uppdrag 

- konkurrens om personal 

- kundföretaget har kravprofil (utbildning och 

personlighet), bemanningsföretaget har 

konsultprofil (anpassningsbar och 

förändringsbenägen) 

- skälen för inhyrning är flexibilitet, testa före 

anställning, möjlighet att byta ut konsult 

- konsultens skäl är att jobba på specifikt företag 

eller uppdrag 

- certifierade bemanningsföretag tillämpar 

kollektivavtal, vid icke certifierade 

bemanningsföretag finns risk att konsultens 

villkor försämras vid lågkonjunktur  

- känner tidigt av upp-och nergång  

- baskunskap idag i språk, IT och 

anpassningsbar personlighet 

- konkurrens om kompetent personal 

- skäl för inhyrning är expansion, 

arbetstoppar, sjukskrivningar, när det är 

bråttom 

- konsultens skäl är att komma in på 

arbetsmarknaden, få erfarenhet för att kunna 

gå vidare 

- marknadsnärvaro hos kunden 

- ta hand om konsulten 

Individens lärande - utveckling genom olika uppdrag och 

arbetsplatser 

- utbildning via egen fast anställning 

- konsulter på heltid ansvarar själv för 

utbildning 

- bemanningsföretag har personalansvar 

- kundföretag har arbetsledningsansvar 

- deltar endast i medicinska möten 

- interaktiva utbildningar på fritid 

- utveckling genom arbetsuppgifter och uppdrag 

- endast utbildning om uppdraget kräver det 

- konsult deltar i gemensamma aktiviteter men 

oftast inte utbildningsdagar 

- bemanningsföretag har personalansvar, 

kundföretag har arbetsledningsansvar 

- bemanningsföretag ger konsult feed-back 

- interaktiva kurser finns 

- kan teorier men inte hantverket 

- har svårt att komma in på arbetsmarknaden 

- endast utbildning om uppdraget kräver det 

- mycket få utbildningsdagar 

- bemanningsföretag har personalansvar - 

kundföretag har arbetsledningsansvar 

- deltar i gemensamma aktiviteter men inte 
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- bemanningsföretag ger konsulten feed-

back  

- kundföretag som inte vill förlora kompetensen 

tar ibland ansvar för konsulten 

ordinarie personalutveckling 

- bemanningsföretag ger konsult feed-back 

Organisationens 

lärande 

- konsulter löser dagliga verksamheten 

- ej del i långsiktig verksamhetsutveckling 

- konsult har erfarenhet från andra 

arbetsplatser 

- konsulten är flexibel/anpassningsbar 

- konsultens möjlighet att påverka beror på chefer 

och uppdrag 

- konsulter driver ibland förbättringsarbeten 

- specialistkompetens gör konsulten unik 

- konsultens möjlighet att påverka processer, 

mål och struktur beror på kundföretaget 

- att tillvarata konsultens erfarenhet varierar 

beroende på företag 

- fokus på att utföra arbete av akut karaktär 

Hindrande 

faktorer 

- heltidskonsulter ansvarar själva för 

kompetensutveckling 

- sällan del i interna aktiviteter eller 

överföring av kunskaper 

- deltar endast i medicinska möten och 

inte arbetsplatsens verksamhet, vilket kan 

skapa vi och dom-känsla 

- uppgiften är att beta av köer 

- konsulten kan fastna i liknande uppdrag 

(stagnation) 

- får själv bekosta vidareutbildning (pengar) 

- konsulten måste vara flexibel, ha 

samarbetsförmåga och kunna passa in  

- ingen direkt vi och dom-känsla bland 

specialister men ibland hos fast personal med 

lägre utbildning 

- vid längre uppdrag blir trivseln större eftersom 

konsulten blir mer delaktig 

- allmän tidsbrist för både anställda och konsulter 

för utbyte av reflektion 

- utveckling sker på bredden, men oftast på 

samma nivå 

- kundföretaget satsar endast på egen 

personal 

- bemanningsföretaget hyr ibland ut en 

överkvalificerad konsult av ekonomiska skäl 

- konsulten är som regel anpassningsbar och 

flexibel 

- vi och dom-känslan har försvunnit 

- kundföretagens centrala inköpare ser ofta 

till kostnad och saknar kunskap om 

certifierade bemanningsföretagens större 

trygghet för konsulten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matris 4: Jämförelse av kundföretagens intervjuresultat                      (bilaga 9) 
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 Kundföretag a (vård) Kundföretag b (IT) Kundföretag c (ekonomi) 

Bakgrundsfrågor - kräver specialistkompetens inom psykiatri, 

lagstiftning, journalsystem och 

samarbetsförmåga  

- konsulten övergår ibland till fast anställning 

- konsulter som fungerar bra och passar in 

försöker man värva eller ge längre uppdrag  

- konsult hyr ut sig själv 

- personalbrist är skälet för inhyrning 

- anställd av bemanningsföretaget, inhyrd av 

kundföretaget 

- konsultbemanning med spetskompetens 

- heterogenitet eftersträvas, men få kvinnor 

- produktutvecklingen formar 

kompetensprofilen 

- långa konsultuppdrag 

- konsulten erbjuds ibland fast anställning 

- ekonomi inte kundföretagets kärnverksamhet 

- konsultuppdrag mellan 6 mån och 2 år 

- konsulter ses inte som specialister 

- många konsulter studerar fortfarande 

- anställd av bemanningsföretaget, inhyrd av 

kundföretaget 

- konsulter erbjuds ibland fast anställning 

Omvärlds-

förändringar 

- omvärld påverkar inte kompetenskrav utan 

personalbehovet  

- omvärldsförändringar: politiska beslut, 

upphandling, privat vård, konkurrens om 

personal, andra Landstings villkor, 

Landstingsavtal om patientens valfrihet, 

skillnad mellan generationer, låg-konjunktur 

som ökar patienternas ohälsa 

- skäl för inhyrning är bara personalbrist 

- konsultens skäl är extraknäck, nertrappning 

inför pension, vill vara egen, ledsnat på 

Landstingens administration, får uppskattning 

som konsult, kan jobba mindre och tjäna mer 

- anställer och bekostar utbildning av egna 

läkare  

- för att behålla dessa månar man om 

arbetsmiljön och mindre belastning 

- baskompetens kombinerat med 

nischkometens där uppdragens komplexitet 

avgör kompetenskrav 

- skäl för inhyrning är kompetenstillförsel, 

egen kompetens saknas och resurstillskott 

- konsultens skäl: att pröva olika 

verksamheter, företag, arbetsuppgifter ger 

bred kompetens 

- teamarbete gör personliga egenskaper 

viktiga 

- omvärldsförändringar påverkar strategier 

och affärsmässiga beslut och efterfrågan på 

andra kompetenser 

- konjunkturen balanseras på övergripande 

nivå 

- kundföretagets anpassning sker bla genom 

anpassning hos underleverantörer 

- viktiga kriterier: högskoleutbildning, 

kundservice, datakompetens 

- erfarenhet inte så viktig eftersom man lär sig 

arbetet 

- svårare att hitta rätt person för tjänst med 

högre kompetenskrav 

- finns tillgång till personal, speciellt hos unga 

då arbetet inte är högkvalificerat 

- fler manliga konsulter önskas 

- lågkonjunktur innebär mindre konsultjobb 

- skäl för inhyrning är att hantera toppar och 

dalar och pröva en konsult före anställning  

- konsultens skäl: att få in en fot på 

arbetsmarknaden   

- omvärldsanpassning genom inhyrda konsulter 

som kan avslutas med kort varsel 

Individens lärande - bemanningsföretaget eller konsulten 

ansvarar för kompetensutveckling 

beroende av anställningsform 

- arbetsledningsansvar hos kundföretag 

- personalansvar hos bemanningsföretag 

- feed-back oftast från både närmaste chef och 

bemanningsföretag 

- kompetensutveckling sker i det praktiska 

arbetet 

- ordinarie läkare mer insatta i lokala riktlinjer 

och rutiner  

-konsulter med långt uppdrag eller den som 

man vill rekrytera deltar på vissa 

- konsulterna utbildas i kundföretagets upp-

byggnad och eventuellt för specifikt uppdrag 

- underleverantören ansvarar för att teamets 

kompetens vidareutvecklas 

- arbetsledningsansvar hos kundföretag 

- personalansvar hos bemanningsföretag 

- bemanningsföretagets ansvar att konsulten är 

medveten om kundföretagets affärsetiska 

regelverk och att konsulten passar in 

- feed-back ges regelbundet av arbetsledare 

och teamet samt även bemanningsföretaget 

- konsult deltar i gemensamma aktiviteter 

- individuellt om konsult deltar i ordinarie 

- kundföretaget ansvarar för kompetensen inom 

arbetsuppgiften och utvecklingssamtal 

- feed-back ges från kundföretaget till 

bemanningsföretaget 

- individen bör även ansvara själv för kompetens 

- bemanningsföretaget ansvarar för övergripande 

utvecklingsplan 

- kundföretag har arbetsledningsansvar 

- bemanningsföretag har personalansvar  

- konsulten deltar i gemensamma aktiviteter och 

viss personalutveckling beroende av kostnad 

- fast personal kan lättare söka interna tjänster, 

konsult räknas som externt sökande 
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arbetsplatsmöten 

- händer inte ofta att konsult byts ut 

 

personalutveckling 

- kompetensutveckling sker när konsult går 

mellan olika uppdrag och klienter 

-underleverantörer förstår kundföretagets 

behov och kravprofil 

- händer inte ofta att konsult byts ut 

- lärandet sker främst i det praktiska arbetet 

- bemanningsföretaget känner till företagets 

kompetenskrav och profil 

- händer inte ofta att konsult byts ut 

 

Organisationens 

lärande 

- professionell kompetens viktig 

- lokalt systematiskt förbättringsarbete utifrån 

exempelvis mätbara kvalitetsregister 

- centralt förbättringsarbete via SKL 

- konsults individuella kompetens tas tillvara 

på avdelning 

- konsult med specifik kompetens kan 

föreläsa 

- långvarig konsult kan påverka mål och 

rutiner 

- konsulterna omfattas av mål och visioner 

- viss frihet att välja handlingsalternativ 

- finns plats för reflektion, diskussion 

 

- omvärldsförändringar hanteras genom 

kontinuerligt förbättringsarbete och flexibla 

kostnader 

- konsultens tidigare erfarenhet tillvaratas på 

strukturerat sätt 

- konsulterna omfattas av kundföretagets mål, 

visioner och etiska värderingar när de arbetar 

för företaget 

- fast personal och konsulter kan påverka mål, 

rutiner, processer 

- utrymme finns för eftertanke, reflektion och 

diskussion 

- konsulten arbetar mer inom det kreativa, 

innovativa arbetet än löpande arbetsuppgifter 

- högre krav på kompetens, men transaktionella 

arbetsuppgifter gör att konsult kan tröttna 

- om unga tar initiativ finns möjligheter men 

man ska inte ha för bråttom 

- generationsskillnader - byter jobb oftare 

- förbättringsarbetet sker genom en metod i 

regelbundna forum, där även konsulter deltar 

- härigenom kan processer, rutiner, strukturer 

förändras och påverka andra avdelningar 

- övergripande mål som omfattar alla ligger på 

en högre nivå 

- standardiserade rutiner, men välkomnar nya 

idéer 

- konferenser ger plats för reflektion, diskussion  

Hindrande 

faktorer 

- brist på kontinuitet; deltar inte i systematiskt 

förbättringsarbete 

- kortvarig konsult deltar inte i lagarbetet, 

målformulering och resultatutvärdering 

- heterogena arbetsgrupper krävs för att 

avspegla patientgrupp 

- kan pröva alternativa arbetssätt, men inom 

de givna medicinska ramarna 

- vi och dom-känsla finns eftersom konsulten 

inte deltar i lagarbetet 

- positivt: betar av patienter, får in ny 

erfarenhet, inte så dyrt 

- negativt: bristande kontinuitet, sämre 

verksamhetsutveckling 

- risk att konsult vill behålla know-how själv  

- konsulten bygger sitt varumärke 

- konsult har handlingsutrymme är en i teamet 

- konsulten får målformulera, resultat-

utvärdera, experimentera och misslyckas 

- misslyckande utvärderas 

- heterogena arbetsgrupper eftersträvas 

- konsulten kan lära ut kompetens till 

ordinarie personal 

- vi och dom känsla kan finnas hos individen 

- positivt: tillgång till kompetensbank, 

flexibilitet, kompetens att träna upp egen 

personal 

- risker: lojalitetsaspekt, uttunnade 

patenträttigheter 

- konsulter som saknar högskoleutbildning kan 

fastna och sakna drivkraft att vidareutveckla sig 

- nerdragning vid lågkonjunktur påverkar 

utvecklingsmöjlighet 

- finns intresse kan utökade arbetsuppgifter ges, 

t ex via utvecklingssamtal och arbetsrotation 

- konsulten är delaktig i gemensamma 

aktiviteter, kultur, team och grupprocesser 

- arbetsuppgifterna förutbestämda, men om man 

tar för sig påverkas handlingsutrymmet  

- heterogena grupper, men eftersträvar fler män 

- vi och dom-känslan nog inte så stor 

- högt i tak – får misslyckas - en gång 

- positivt: flexibilitet vid konjunktursvängning, 

testa individ före anställning 

- negativt: ej anställd innebär ”viss skillnad” 

 

 

Matris 5: Jämförelse av bransch- och yrkesspecifika intervjuresultat                               (bilaga10) 
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 Läkare/sköterskor Aa IT/engineering Bb Ekonomer/redovisning Cc 

Bakgrundsfrågor - uppdrag och konsult matchas 

- generellt kortare uppdrag 

- specialister 

- läkarna eftersöks aktivt, sköterskorna 

svarar på annons 

- läkarna tar sällan jobb hos kundföretaget, 

sköterskorna övergår ofta till fast anställning 

- konsulten anställd av bemanningsföretag och 

hyrs ut till kundföretag 

- konsultbemanning med specialistkompetens 

- generellt längre uppdrag 

- konsulten erbjuds ibland fast anställning 

- specialister 

- konsulten anställd av bemanningsföretag och 

hyrs ut till kundföretag 

- viss specialkompetens 

- vanligt att konsulten erbjuda anställning 

- något kortare uppdrag 

Omvärlds-

förändringar 

- medicinsk och administrativ kompetens  

- samarbetsförmåga och flexibilitet viktig  

- personalbehovet påverkas av omvärld;  

politiskt, ekonomiskt, konkurrens om 

specialisterna, generationsskillnader 

- konsulterna styr villkoren och ersättningen 

- kundföretag vill helst undvika inhyrning 

och ha egna anställda 

- specialistkompetens är en bristvara 

- baskompetens och nischkompetens krävs 

- personliga egenskaper viktiga i teamarbete  

- omvärldsförändringar påverkar vilka 

kompetenser som efterfrågas och kräver 

anpassning från underleverantörer, flexibla 

kostnader och förbättringsarbete  

 - höjda arbetsgivaravgifter påverkar 

- övertalighet problem pga långa uppdrag 

- konkurrens om personal 

- språk, IT och högskolekompetens viktig 

- även kundservice och anpassningsbar 

personlighet 

- konkurrens om kompetent personal 

- konsulter avslutas snabbt vid lågkonjunktur 

- finns tillgång till unga studenter/konsulter 

 - bemanningsföretaget konkurrerar om 

kompetent personal och känner tidigt av 

konjunkturen 

Individens lärande - bemanningsföretag har personalansvar 

- kundföretag har arbetsledningsansvar 

- kundföretaget ansvarar inte för utbildning 

annat än i undantagsfall 

- kompetensutveckling och erfarenheter sker 

i det praktiska arbetet och med kollegor 

- feed-back från chef och bemanningsföretag 

- deltar ej i gemensamma aktiviteter 

- bemanningsföretag har personalansvar 

- kundföretag har arbetsledningsansvar 

- bemanningsföretaget utbildar ibland om 

uppdraget kräver det 

- feed-back regelbundet från chef och team 

- deltar i gemensamma aktiviteter 

- kompetensutveckling genom olika uppdrag 

- bemanningsföretag har personalansvar 

- kundföretag har arbetsledningsansvar 

- individen kan teorier men inte det praktiska 

- feed-back från chef och bemanningsföretag 

- lärande sker i dagligt arbetet och olika uppdrag 

- mycket få utbildningsdagar   

- deltar i gemensamma aktiviteter men inte 

personalutveckling 

Organisationens 

lärande 

- konsulter löser den dagliga verksamheten 

- konsulter med kort uppdrag deltar inte i 

långsiktig verksamhetsutveckling, arbets-

platsmöten, systematiskt förbättringsarbete 

eller påverkar mål och rutiner 

- uppdrag och företag avgör hur mycket 

konsulten omfattas av och kan påverka mål, 

processer, rutiner genom reflektion och 

diskussion i det kontinuerligt 

förbättringsarbetet  

- konsulten arbetar kreativt och innovativt 

- konsultens arbete är mer transaktionell 

- uppdrag och företag avgör hur konsulten 

omfattas av och kan påverka mål, processer, 

rutiner genom reflektion och diskussion i möten 

i det kontinuerliga förbättringsarbetet 

Hindrande faktorer - konsulten betar av köer och deltar sällan i 

interna aktiviteter, kunskapsöverföring eller 

det systematiska förbättringsarbetet, vilket 

ger brist på kontinuitet 

- vi och dom-känsla  

- konsult riskerar att fastna i liknande uppdrag 

- kan råda allmän tidsbrist för reflektion 

- beror på företaget hur kompetens tillvaratas  

- individen håller på sitt know-how 

- kan finnas vi och dom-känsla hos individer 

- konsulten har flera lojaliteter 

- individens egen vilja till kompetens/utveckling 

- utveckling sker bara på samma nivå 

- kundföretaget satsar på egen personal 

- centrala inköpare ser till kostnad och inte 

tryggheten vid certifierat bemanningsföretag 

- ingen uttalad vi och dom känsla 

 


