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Sammanfattning 
Studien är genomförd i en fallverksamhet som är verksam inom bemanningsbranschen. 

Studien är ett examensarbete utfört av studenter på Linnéuniversitetets program för 

informationslogistik under vårterminen 2017.  

 

Den här studien har undersökt hur konsulter uppfattar att kommunicera via ett digitalt 

verksamhetsstöd med konsultchef. Tidigare forskningen som genomförts om 

kommunikation på distans har genomförts i ordinarie verksamheter och inte specifikt på 

bemanningsföretag som är en annan typ av organisation. Tidigare forskning som 

genomförts i bemanningsföretag har inte fokuserat på kommunikation på distans utan mer 

om vilka problem som uppstår mellan konsult och konsultchef. En avsaknad i den tidigare 

forskningen har identifierats där kommunikation på distans i bemanningsföretag inte 

studerats närmare. 

 

Teorierna som har använts i den här studien är Tecknologiacceptansmodellen (TAM), 

Media richness theory (MRT) och Media synchronicity theory (MST). Teorierna används 

i studien för att belysa användning av system, kommunikationskanalers förmåga att 

överföra information samt kommunikationskanalers förmåga att synkronisera sändare och 

mottagare.  

 

Studiens metod har varit kvalitativ och explorativ där observation och semistrukturerade 

intervjuer använts för att samla nyanserad data om studiens problem.   

 

Studien visar att konsulter har en positiv inställning till digitala verksamhetsstöd när 

arbetsrelaterade frågor kommuniceras och att användningen av systemet är anpassat efter 

konsulternas och konsultchefens kontext. Konsulterna menar också att ett digitalt 

verksamhetsstöd inte ska upplevas som extra arbete vilket kan påverka deras användning 

av systemet. Konsulterna ställer sig kritiska till att använda ett digitalt verksamhetsstöd 

när något privat behöver kommuniceras med konsultchefen eller om något problem 

uppstått och en snabb lösning efterfrågas.  
 



   
 

 
 

Summary 
This study is made in a case organization that is active in the human resource consulting 

industry. This study is a bachelor thesis written on the information logistics programme 

during the spring of 2017 at Linnaeus University. 

 

This study has studied how temporary workers perceive digital business systems when 

communication is performed with the manager in a human resource consulting 

organisation. Previous research has studied distance communication in ordinary 

organisation and not specific human resource consulting organisations, which is a 

different type of organisation. Previous research has also studied human resource 

organisations with a focus on problems that occur between the temporary workers and the 

manager at the human resource organisation. A gap in the previous research has been 

identified which is that distance communication in human resources organisations not 

been studied.  

 

The theories that have been used in this study are Technology acceptance model (TAM), 

Media richness theory (MRT) and Media synchronicity theory (MST). The theories 

were used in the study to show usability, communication channels ability to 

transmit information and the synchronization between senders and recipients. 

 

The method of the study has been qualitative and explorative where observation and semi 

structured interviews were used to gather nuanced data on the study's problems.  

 

The study shows that temporary workers in the human resource consulting industry are 

positive about digital business systems. This applies when communication is about work-

related issues and that the system is adapted to the sender's and recipient's reality. The 

temporary workers usage of the digital business system can also be affected if the system 

is associated as extra work. The temporary workers are critical to use the system if the 

communication is about personal matters or problems that demands a quick solution. 

 

  



   
 

 
 

Förord 
Den här studien är genomförd på ett bemanningsföretag i södra Sverige där konsulter 

uppfattningar kring digitala verksamhetsstöd när kommunikation förs med konsultchef har 

studerats. Den här studien är riktad mot konsultchefer och bemanningsföretag som 

planerar att förändra sin kommunikationsstrategi till ett digitalt verksamhetsstöd. Studien 

är det sista momentet inom kandidatutbildning för informationslogistik vid 

Linneuniversitetet i Ljungby. Denna studie har varit givande för oss båda och vi vill tacka 

alla som har medverkat i studien. Ett extra stort tack till vår handledare Ia Williamsson 

som har hjälp oss under studiens gång.  

  
 

Tommy Gustavsson & Daniel Alejandro Zuniga    
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1 Introduktion  
I introduktionskapitlet ges en beskrivning över det specifika område som ämnats att 

undersökas, men också till vilken målgrupp som studien är riktad till. Det här kapitlet 

innehåller inledning, tidigare forskning, fallverksamhet, problemformulering, syfte och 

frågeställning, avgränsning, målgrupp samt definitioner.  

 

1.1 Inledning 

Författarna för den här studien studerar på informationslogistikprogrammet där 

kommunikation varit ett återkommande ämne. Att arbeta med kommunikation för att 

utforma en framgångsrik organisation ser författarna som intressant. Detta eftersom 

författarna under programmet tagit del av kunskaper och tekniker som kan bidra till en 

effektiv hantering av information. Studiens fokus har varit kommunikationen på ett 

bemanningsföretag och valet berodde på tidigare koppling till branschen.  

 

En konsult är en person som är anställd av ett bemanningsföretag. På bemanningsföretag 

arbetar konsultchefer med uthyrning av konsulter till kundföretag. Konsultchefen är den 

person som är ansvarig över konsulten. I och med att konsulten befinner sig ute hos ett 

kundföretag finns det ett visst avstånd mellan konsult och konsultchefen. När konsulterna 

är ute hos kundföretaget får konsultchefen på bemanningsföretaget en roll som medlare 

mellan konsulten och kundföretaget. Konsultchefens uppgift blir att på distans handleda 

sina konsulter när det kommer till planering och andra arbetsrelaterade frågor. 

Konsultchefen hamnar i en knepig situation där både konsultens välmående behöver stå i 

centrum, samtidigt som konsultchefen ska se till att beställningar genomförs hos 

kundföretaget (Olofsdotter, 2008).  

 

Kommunikation är en aktivitet som sker både internt och externt mellan organisationer.  

Organisationer har idag tagit del av IT-baserade kommunikationskanaler, vilket innebär att 

kommunikation mellan personer idag inte alltid sker via ett fysiska samtal utan på distans. 

IT-baserade kommunikation medför att faktorer som tid och rum suddas ut. Detta gör det 

möjligt att bygga organisationer där kommunikationen mellan medarbetare och chefer har 

begränsat med fysiska träffar, då samtal sker på distans (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Enligt Sveriges Radio (2014)  finns det många nischade bemanningsföretag som hyr ut allt 

från läkare till truckförare. Antalet nystartade bemanningsföretag i Sverige uppgick till 

över 500 stycken, i snitt öppnades det två nya bemanningsföretag i veckan år 2014. 

Branschen växer och med tiden ökar konkurrensen mellan de olika bemanningsföretagen. 

Det är också möjligt att konstatera att marknaden för företag som tar fram 

personalplaneringssystem har börjat växa. Med utgångspunkt i teorier om 

teknologiacceptans och kommunikationskanaler kommer en studie att genomföras om hur 

konsulter i ett bemanningsföretag uppfattar att kommunicera via ett digitalt 



   
 

6 (34) 
 

verksamhetsstöd med konsultchef. I den här studien finns det intresse att veta mer om hur 

konsulter uppfattar digitala verksamhetsstöd. Detta eftersom konsulter arbetar i en speciell 

typ av organisation där mycket av kommunikationen sker på distans med konsultchef. 

Syftet är att kunna bidra med kunskap till konsultchefer samt andra bemanningsföretag 

som är intresserade av att förändra sin nuvarande kommunikationsstrategi till ett digitalt 

verksamhetsstöd (se 1.8 definitioner). 
 

1.2 Tidigare forskning 

Det har genomförts studier riktade mot företag som använder sig av inhyrda konsulter för 

att bemanna sin verksamhet. Foote (2004) har genomfört en studie som är riktad mot 

organisationer som hyr in konsulter genom bemanningsföretag, studien är tar upp problem 

som uppstår med konsulterna. Studien visar bland annat att problem uppstår när konsulter 

ska inrättas i organisationen, den största anledningen till att problem uppstår är 

informationstillförsel till de nya konsulterna. Foote (2004) kommer fram till att 

konsulterna behöver bli informerade om arbetsuppgifter och ansvar för att de ska kunna 

anpassa sig till organisationen. Fördelarna med en lyckad inrättning är att konsulten både 

trivs och presterar bättre i organisationen. Gossett (2006) har genomfört en studie riktad 

mot kommunikation och problem som uppstår för inhyrda konsulter. Studien visar att 

konsulter fastnar mellan två olika organisationer. Både konsultchef och beställaren som 

hyr in konsulterna har direktiv som konsulten ska följa. Konsulterna hamnar i ett dilemma 

där de behöver göra ett val om vilken av chefernas direktiv som ska följas. Konsultchefen 

är arbetsgivare för konsulterna medan beställaren ska kontrollera att uppdragen blir utfört. 

Problemet som uppstår är att konsultchefen och konsulterna tenderar att glida ifrån 

varandra när konsulten börjar inrätta sig i kundföretaget, vilket påverkar 

kommunikationen mellan dem. Foote (2004) är också inne på ett liknande spår som 

Gossett (2006) om att när inhyrd konsulter försöka inrätta sig i företaget utökas klyftan 

mellan konsult och konsultchefen. Gossett (2006) menar att kommunikationen mellan 

konsultchefen och konsult är viktig för att beställaren ska få konsulter som kan genomföra 

arbetet som är beställt samt hantera situationer som uppstår ute på företaget. 

 

Intern kommunikation har visat sig vara en faktor som är kritisk för att bygga 

framgångsrika organisationer. Welch & Jackson (2007) visar också att den interna 

kommunikationen har en påverkan på organisationers strategiska delar såsom ledarens 

kommunikation med anställda. Det har genomförts studier som riktat in sig på vilka 

kommunikationskanaler som fungerar bäst mellan chef och medarbetare. Rita Men (2014) 

har i sin studie fokuserat på hur chefer bör gå tillväga för att kommunicera ut sitt 

ledarskap på ett samtidigt sätt. Undersökningen har riktats mot medelstora företag i USA 

och inte specifikt riktad mot bemanningsföretag, utan mot ordinarie verksamhet. 

Undersökningen visar att organisationer idag oftast tillämpar ett flertal olika 

kommunikationskanaler. Rita Men (2014) kommer i sin studie fram till att medarbetarna 

anser både att kommunikation på distans och personlig kommunikation med sin chef är 

viktig. Kommunikationen på distans är viktig därför att medarbetaren kan ta del av 

information och vara uppdaterad med relevant information om arbetet. Samtidigt anser 
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medarbetarna att de är viktigt med personlig kommunikation (Ansikte mot ansikte) 

eftersom det ger en känsla hos medarbetaren att de är behövda. 

1.3 Fallverksamhet  

Fallverksamheten är ett bemanningsföretag som arbetar med att erbjuda lösningar inom 

bemanning och rekrytering på olika orter i Sverige. Verksamheten har ett antal olika 

kontor runt om i landet där varje kontor är bemannat med konsulter och konsultchefer. 

Studien är inriktad mot ett av kontoren som är placerat i södra Sverige. Kontoret ansvar 

för det mesta över konsulter som hyrs ut till lagerverksamheter. Informanterna i 

genomförandet har varit en konsultchef samt sex konsulter som är uthyrda till en 

lagerverksamhet i samma ort. Studien har genomförts under vårterminen 2017. 

 

1.4 Problemformulering 

Rita Men (2014) har sin forskning påvisat att medarbetare i ordinarie verksamheter ställer 

sig positiva till kommunikation på distans. Bemanningsföretag är en annan typ av 

organisation, då konsulter och konsultchefer arbetar och kommunicerar på distans. Detta 

innebär att forskning som genomförts i ordinarie verksamheter nödvändigtvis inte är 

tillämpbara hos bemanningsföretag. Forskning som genomförts om bemanning har inte 

riktat in sig på hur intern kommunikation kan fungera utan mer om problem som uppstår 

beroende på kommunikationsbrister (Foot 2004). Det finns en avsaknad i den tidigare 

forskningen som inte påvisar hur konsulter på bemanningsföretag uppfattar 

kommunikation på distans via digitalt verksamhetsstöd med konsultchef. Studien skulle 

vara till hjälp för konsultchefer och bemanningsföretag som planerar att förändra den 

interna kommunikationen genom att använda tillämpa ett digitalt verksamhetsstöd.   
 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur konsulter i bemanningsföretag ställer sig 

till att använda ett digitalt verksamhetsstöd för intern kommunikation med konsultchef. 

Detta med avseende på att tidigare forskning inte påvisar hur konsulter på 

bemanningsföretag uppfattar kommunikation på distans via ett digitalt verksamhetsstöd 

med konsultchef. Fokus i studien är att undersöka konsulternas uppfattningar men att 

konsultchefen tas med för att sätta kommunikationen som förs mellan dem i ett kontext. 

Denna studie kommer att besvara följande frågeställning: 

 

Kommunikation mellan konsulter och konsultchef, hur uppfattas ett digitalt 

verksamhetsstöd? 
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1.6 Avgränsning 

Till den här studien finns avgränsningar vilket tas upp för att ringa in det problem som 

undersökts. Studien genomförs inom bemanningsbranschen. Ett specifikt kontor i södra 

Sverige tillhörande ett bemanningsföretag har val valts ut som fallverksamhet. Studien är 

avgränsad till ett bestämt antal informanter. I den här studien deltar 5 till 10 informanter, 

vilket både innefattar konsulter och konsultchef som finns på det specifika kontoret. 

Studien har sitt fokus på förberedelser inför en implementering av ett digitalt 

verksamhetsstöd.  
 

1.7 Målgrupp 

Studien är ämnad att svara på hur konsulter uppfattar digitala verksamhetsstöd när 

kommunikation förs med konsultchef. Målgruppen för studien är bemanningsföretag och 

konsultchefer som planerar att förändra sin nuvarande kommunikationsstrategi. Även 

personer som i sitt arbete kommer i kontakt med digitala verksamhetsstöd kan vara en 

intressant målgrupp. Exempelvis projektledare som ansvarar för implementering av 

system kan dra nytta av rapportens resultat. Andra yrkesgrupper som kan vara intressanta 

är systemutvecklare som arbetar med att ta fram digitala verksamhetsstöd. 
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1.8 Definitioner  

 

Kommunikationskanal - En kommunikationskanal är det mediet som används för att 

överföra ett budskap mellan sändare och mottagare exempelvis så finns det muntliga och 

elektroniska kommunikationskanaler. Exempel på en elektronisk kommunikationskanal är 

mail (Jacobsen & Thorsvik 2014).    

 

Kommunikationsstrategi - Är ett begrepp som beskriver det långsiktiga 

tillvägagångssättet att med kommunikation uppnå organisationens eller företagets 

övergripande mål (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

 

Digitalt verksamhetsstöd - Stödja och används för att samla in, lagra, bearbeta och 

distribuera information exempelvis information som tidigare varit i pappersform (Beynon-

Davies et al 2013).  

 

Sändare och mottagare - Kommunikationsprocessen beskrivs som en bestämd följd av 

handlingar, där informationen överförs av en sändare till en mottagare. En sändare kodar 

ett tänkt budskap och det är mottagaren som avkodar det vill säga tolkar budskapet 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). 

 

Förståelse - Mottagarens uppfattning av ett budskap. Mottagarens förståelse påverkas av 

informationsrikhet exempelvis kan låg informationsrikhet innebära att viktig information 

saknas vilket ger en sämre förståelse av budskapet (Richard et al 1987).  

 

Kontext - Sändare och mottagare befinner sig i olika situationer, kommunikationskanaler 

behöver kunna stödja sändarens situation men också mottagarens situation för att de ska 

bli synkroniserade (Jacobsen & Thorsvik 2014).  
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2 Metod  
I det här kapitlet ges en beskrivning för hur studien genomförts, vilket innefattar steg från 

vetenskaplig ansats till etiska överväganden som hänsyn tagits till. Rubriker som ingår i 

metodkapitlet är vetenskaplig ansats, datainsamling, urval av informanter, genomförande, 

analys, tillförlitlighet samt etiska överväganden.  

 

 

2.1 Vetenskaplig ansats  

Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats där fokus hamnat på att undersöka ett ämne på 

djupet för att få mer klarhet. Jacobsen (2002) menar att den kvalitativa ansatsen är lämplig 

välja eftersom ansatsen gör det möjligt att gå in djupare och studera ett problem och 

fenomen. En annan möjlighet hade varit att utgå ifrån en kvantitativ ansats. Jacobsen 

(2002) beskriver den ansatsen som lämplig när problemformuleringen är testande och då 

ämnar att undersöka frekvens eller omfång av någonting. Eftersom problemformuleringen 

för den här studien var explorativ krävdes det också en ansats som kunde samla in mer 

nyanserad data, därför menar Jacobsen (2002) att en kvalitativ ansats är lämplig. Där 

konsulternas erfarenhet om de angivna problemet kunnat grävas fram under olika 

individuella intervjuer med ett semistrukturerat tillvägagångssätt. Studien genomfördes ute 

hos en fallverksamhet, vilket innebar att fokus hamnade på att genomföra en undersökning 

ute på en speciell plats. Studien har genomförts på ett induktivt sätt. Jacobsen (2002) 

beskriver att den induktiva ansatsen ger undersökaren möjlighet att studera verkligheten 

på ett öppet sätt. Det hade varit möjligt att ha en triangulering i den vetenskapliga ansatsen 

där det också funnits ett kvantitativt inslag. Fokus hade då också hamnat på att försöka 

mätta problemet istället för att gräva fram informanternas erfarenheter och åsikter 

(Jacobsen 2002). Exempelvis genom att utföra en enkätundersökning där konsulter på 

ytterligare bemanningsföretag deltagit i studien. Detta hade varit fördelaktigt då resultatet 

kunnat generaliseras till att gälla för andra bemanningsföretag än det som har undersökts. 

Det kvantitativa inslaget var dock inte möjlig att tillämpa eftersom studien genomfördes 

under en begränsad tid.  

 

 

2.2 Datainsamling   

Insamling av data har utgått ifrån ett induktivt tillvägagångssätt med en kvalitativ ansats.   

Genom intervjuer och en observation har data kunnat samlas in. Intervjuerna har 

genomförts på ett semistrukturerat sätt vilket Jacobsen (2002) beskriver som fördelaktigt 

när det är ett fåtal informanter som undersöks. Intervjuerna har genomförts individuellt där 

fokus hamnat på att ta reda vad personen har för uppfattning. Intervjuerna var 

semistrukturerade vilket innebar att informanterna fick chansen att ge öppna svar utifrån 

en intervjuguide (Jacobsen 2002). De två första intervjuerna genomfördes som en 

pilotintervjuer där det fördes diskussioner utan någon bestämd intervjuguide om det 

angivna ämnet. En intervjuguide togs sedan fram utifrån det material som samlats under 
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pilotintervjuerna (se bilaga 2, 3A, 3B). Intervjuerna ändrade då karaktär och övergick till 

att vara semistrukturerade med intervjufrågor som ställdes i en viss ordning (Jacobsen 

2002). Intervjuerna genomfördes både på plats och via telefonsamtal. Det genomfördes 

också en observation ute hos fallverksamheten. Jacobsen (2002) beskriver att 

observationer användas för att se efter vad människor faktiskt gör, vilket genomfördes ute 

på fallverksamheten. Observationen genomfördes på ett sätt där det både förekom 

iakttagelser samt att de skapades rum för diskussion med konsulter. Tanken med 

observationen var att samla in data som komplement till intervjuerna som genomfördes. 

Observationen användes också för att validera de insamlade data. Observationen hade 

fokus att observera konsulterna i den miljön de arbetar i. 

 

 

2.2.1 Urval av informanter  

Vid utförandet studien tillämpades snöbollsmetoden, vilket är en urvalsmetod som är 

lämplig för kvalitativa studier. Metoden utgår ifrån att material och tips från tidigare 

genomförda intervjuer användes för att hitta lämpliga personer att intervjua (Jacobsen 

2002). Valet av metod baserades på intresset att studera ämnet på djupet, men eftersom det 

inte fanns någon kännedom om vilka informanter som var lämpliga intervjua valdes 

snöbollsmetoden. Genom metoden gav konsulter och konsultchef förslag på informanter 

som de ansåg vara lämpliga att intervjua. Totalt deltog sju informanter i undersökningen, 

vilket bestod av en konsultchef och sex konsulter. Jacobsen (2002) beskriver olika 

konsekvenser som snöbollsmetoden kan medföra. Bland annat nämns det att det finns en 

risk att hamna i återvändsgränder där informanterna inte leder till någon mer att intervjua. 

Men också att metoden inte ger en jämfördelning mellan olika kategorier av informanter. 

Vilket har beaktats under genomförandet av studien. 

2.2.2          Genomförande 

 
Figur 1 En illustrering av studiens metod. Med avseende på identifiering av praktiskt 

problem och frågeställning till framtagning av intervjuguide.   
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Genom en pilotintervju med konsultchefen identifierades ett praktiskt problem (se figur 

1). Intervjun genomfördes genom ett samtal utan en intervjuguide som varade i cirka 90 

minuter och dokumenterades genom anteckningar. Det praktiska problemet diskuterades 

sedan med en konsult i en andra pilotintervju i syfte att få ytterligare klarhet om det 

praktiska problemet. Intervjun genomfördes genom en diskussion utan en intervjuguide 

som varade i cirka 40 minuter och dokumenterades genom anteckningar. Utifrån det 

insamlade materialet från pilotintervjuerna definierades en frågeställning samt att en 

intervjuguide togs fram. Genom intervjuguiden ändrades också karaktären på intervjuerna, 

vilka övergick till att bli semistrukturerade. Inför arbetet med att intervjua informanter 

skrevs ett missivbrev (se bilaga 1). Det här missivbrevet presenterades för samtliga 

informanter för att säkerställa informerat samtycke, vilket utgår ifrån att studien ska leva 

upp till etiska aspekter (Jacobsen 2002). I den här studien intervjuades sedan sex konsulter 

och en konsultchef. Varje intervju varade runt 45 minuter. Intervjuerna dokumenterades 

genom inspelning och sedan transkribering. Jacobsen (2002) menar att det finns fördelar 

med att spela in intervjuerna exempelvis underlättar det anteckningsarbetet. Informanterna 

har i den här studien själva fått avgöra om intervjun spelats in eller inte.  Efter att de olika 

intervjuerna genomförts, hölls det också en observation. Observationen gick ut på att 

observera konsulterna när de var i arbete hos ett kundföretag. Observationen tittade 

närmare på konsulternas uppfattningar kring ledarskap, kommunikation samt digitalt 

verksamhetsstöd. Observationen varade runt 60 minuter och dokumenterades genom 

anteckningar. Observationen användes för att validera tidigare insamlad information men 

även för att söka mer information. 

 

2.3              Analys 

Genom studiens vetenskapliga ansats har nyanserad data samlats. För att analysera de data 

som samlats in har en kvalitativ analysmetod att tillämpas, i det här fallet har inspiration 

hämtats från Jacobsen (2002) analysprocess.  
 
Det första steg i analysprocessen innebär att de data som har samlat in via intervjuer och 

observationer ska renskrivas. För att i nästkommande steg kunna genomföra en 

systematisering och kategorisering av information (Jacobsen 2002).  

 
Andra steget i analysprocessen handlar om att det genomförs en sållning och förenkling av 

den detaljerade beskrivningen som tagits fram i steg 1. Enligt Jacobsen (2002) är detta ett 

steg som författarna utför för att läsaren inte ska behöva ta till sig en allt för omfattande 

beskrivning av helheten.  

 

I tredje steget ska författarna utifrån systematiserad och kategoriserad data genomföra 

tolkningar, “det vill säga leta efter meningar, orsaker, försöka generalisera eller bringa 

viss ordning av data” (Jacobsen 2002).  



   
 

13 (34) 
 

2.3.1          Tillämpning analysprocessen  

Analysen påbörjades med att insamlad data från intervjuer och observationer renskrivets. 

Nästa steg var att systematisera och kategorisera de insamlade data, vilket innebar att 

information som ansågs vara överflödig sållades bort. Insamlad data placerades därefter i 

kategorier. Detta återfinns i resultatkapitlet genom en uppdelning av konsulters och 

konsultchefens uppfattningar samt uppdelning efter olika teman (relation, kommunikation 

samt kommunikation genom digitalt verksamhetsstöd). I analyskapitlet och skapades 

sedan kombinationer utifrån konsulternas och konsultchefens uppfattningar kring olika 

teman. Detta beskrivs i gemensamma kategorier (relation, kommunikation samt 

kommunikation genom digitalt verksamhetsstöd) som satts samman genom tolkningar om 

konsulters och konsultchefens uppfattningar. I resultatdiskussion återfinns samma 

kombinationer från analyskapitlet. Men att diskussioner också förs kring teori, tidigare 

forskning samt författarnas egna åsikter för att genomföra tolkningar.  

 

 

2.4              Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om att se till att den information som presenteras i studien ska ha 

samlats in på ett tillförlitligt sätt och det som är ämnat att mätas har mätts. Det behandlas 

genom begreppen validitet och reliabilitet. Jacobsen (2002) menar att validitet är 

uppdelade i två olika kategorier intern validitet och extern validitet. Den första kategorin 

intern validitet handlar om att resultatet ska överensstämma med det som ämnats att mäta 

och inte något annat. Att arbeta med den interna validiteten innebär att resultat från 

studien valideras för att påvisa dess tillförlitlighet (Jacobsen 2002). Ifall informanter håller 

med om resultat desto större är chansen att resultatet upplevs som tillförlitligt. För den här 

studien har en uppgiftslämnarvalidering genomförts, genom ett uppsamlingsmöte med 

informanter där resultatet diskuteras. Den andra kategorin extern validitet handlar om att 

resultatet som tagits fram ska kunna generaliseras och användas av andra som är 

intresserade av resultatet (Jacobsen 2002). Ett problem som finns med kvalitativa studier 

är att det kan vara svårt att få en hög extern validitet, eftersom det oftast är ett mindre antal 

personer som deltar i studien. Författarna för den här studien anser att den här studien inte 

kan få en hög extern validitet eftersom för få undersökningsenheter funnits med i studien.   

 

Reliabilitet innebär enligt Jacobsen (2002)  att studiens metod ska väcka tillit. Studiens 

reliabilitet har en påverkan på studiens validitet. Brister i genomförandet av studien kan 

medföra konsekvenser som innebär att det som ämnats att mätas inte blir mätt. Reliabilitet 

kan säkras på olika sätt bland annat genom kunna påvisa att det som ämnats att mätas 

faktiskt blivit mätt, vilket undersöks i den interna validiteten genom en 

uppgiftslämarvalidering. Ett annat sätt som Jacobsen (2002) nämner är att studiens metod 

ska vara beskrivet så att andra kan göra om studien. Det innebär om andra kan göra om 

studien och få samma resultat ökas tillförlitligheten för den här studien.  
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2.5       Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) menar att etiska överväganden handlar om att informanterna ska bli 

informerade om vilka risker som kan finnas med att delta i studien.  Den här studien har 

tagit hänsyn till informerat samtycke vilket baseras på fyra olika principer, vilka är 

kompetens, frivillighet, fullständig information samt förståelse. Det innebär att 

informanterna i den här studien ska delta utifrån sitt eget omdöme och informering av 

frivillighet. Att informera informanterna om syftet med studien har varit ett viktigt 

moment i empiriinsamlingen. Principerna kompetens och frivillighet handlar om att 

informera informanterna om syftet med den här studien. Informanterna har också blivit 

informerade i missivbrev (se bilaga 1) om att deras deltagande kommer att ske 

konfidentiellt där deras uppgifter kommer att bevaras anonymt vilket kopplas till 

principerna om fullständig information och förståelse. 
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3 Teori  
I det här kapitlet ges en beskrivning för de teorier som använts i den här studien. 

Teorierna som valts ut är tänkt att med olika perspektiv användas för studera konsulters 

uppfattning av ett digitalt verksamhetsstöd när kommunikation förs med konsultchef. 

Teorikapitlet innefattar teorierna teknologiacceptans, media richness theory samt media 

synchronicity theory.  

 

 

3.1         Teknologiacceptansmodellen 

Teknologiacceptansmodellen (TAM) är en generell teori som förklarar acceptans av 

informationssystem. Användarens beteende och interaktionen med systemet är avgörande 

för den slutgiltiga användningen. Teorin påvisar den faktiska användningen av ett system, 

genom att närmare undersöka: 

Användbarhet - innebär att användaren till systemet har en uppfattning om att systemet 

kommer att vara bidragande i användarens jobb. Detta då TAM teorin är framtagen i en 

kontext där användarna jobbar i systemet i deras arbete (Davies, Bagozzi & Warshaw 

1989).  

Användarvänlig - innebär att användaren till systemet uppfattar att systemet är anpassat 

till både organisationen samt användaren. Användarvänlighet bygger på att användaren 

uppfattar sig kunna använda systemet utan några extra ansträngningar  

(Davies, Bagozzi & Warshaw 1989).   

Avsikt att använda systemet - innebär att användaren utifrån sina uppfattningar skapar 

sig en intention till hur de uppfattar systemet. Beroende på hur användaren uppfattar 

användbarhet och användarvänlighet skapas ett beteende hos användaren som styr 

avsikten till att använda systemet (Davies, Bagozzi & Warshaw 1989).  

 

3.1.1          Tillämpning av teknologiacceptansmodellen 

TAM tillämpas i den här studien för att förklara vilka intentioner som gör att en användare 

väljer att använda ett system. I den här studien används TAM teorin för att förklara hur 

konsulter ställer sig till att använda digitala verksamhetsstöd. Detta genom att analysera 

resultatet genom det Davies, Bagozzi & Warshaw (1989) kallar för användbarhet, 

användarvänlighet samt avsikt att använda systemet.  
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3.2      Media richness theory 

                     
Figur 2 Media richness theory, (Richard et al 1987) 

 

Media richness theory (MRT) används för att rangordna olika kommunikationskanaler 

efter dess förmåga att förmedla rik information. Kommunikationskanaler har olika 

förmågor vilket innebär att kommunikationskanaler kan överföra information på olika sätt. 

Exempelvis olika snabbt, personlig och opersonlig (se figur 2). Informationsrikhet innebär 

att det finns gränser för hur mycket information som går att förmedla via en 

kommunikationskanal. Om kommunikationskanalen kan skapa en hög grad av delad 

förståelse (se 1.8 definitioner) kallas kanalen för rik, men om kommunikationskanalen ger 

en sämre förståelse klassificeras det som låg grad av rikhet (Richard et al 1987). För att 

avgöra vilken grad av rikhet ett kommunikationsmedium har finns det fyra olika kriterier: 

 

1. Finns det möjlighet till en direkt feedback. 

2. Möjligheten till att kunna uppfatta och väga in händelser som finns runt om själva 

meddelandet, exempelvis kroppsspråk. 

3. Variation av språk, tal, text, symboler. 

4. Personens fokus, känslor kan påverka hur meddelandet upplevs exempelvis om 

situationen är akut eller spänd. 

      

     (Richard et al 1987) 

 

3.2.1          Tillämpning av Media richness theory  

MRT används i den här studien för att tolka digitala verksamhetsstöd och dess förmåga att 

överföra informationsrika budskap. Teorin används även för att klassificera vilken typ av 

informationsrikhet konsulterna efterfrågar i kommunikationen med konsultchefen.    
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3.3         Media synchronicity theory 

Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver teori utifrån följande punkter 
 

1. Snabbhet, hur snabb återkoppling mottagaren kan ge sändaren. 

2. Rikedom, i vilken grad kanalen kan förmedla olika typer av information. 

3. Parallellitet, i hur grad kanalen tillåter att man för fler samtal samtidigt. 

4. Förberedelse, det vill säga i hur grad sändaren har tid att tänka igenom budskapet innan det sänds. 

5. Lagring, i hur stor grad kanalen tillåter att den informationen som sänds och mottas lagras och kan 

hämtas fram igen. 

      

    Jacobsen & Thorsvik (2014) 

 

Media synchronicity theory (MST) är en teori som kan användas för att undersöka om 

sändarens och mottagarens kontext stöds av den valda kommunikationskanalen. Kontext 

innebär att sändare och mottagare befinner sig i olika situationer, kommunikationskanaler 

behöver kunna stödja sändarens situation men också mottagarens situation för att de ska 

bli synkroniserade (Jacobsen & Thorsvik 2014). Teorin innehåller fem olika aspekter som 

användas för att tolka kommunikationen mellan sändare och mottagare (Jacobsen & 

Thorsvik 2014).  

 

3.3.1          Tillämpning av Media synchronicity theory 

MST tillämpas i den här studien för att undersöka hur synkroniserade sändare och 

mottagare blir av en kommunikationskanal. I den här studien hamnar fokus på att förklara 

konsulternas uppfattning om hur synkroniserade de skulle blir med konsultchefen om ett 

digitalt verksamhetsstöd tillämpas. Detta görs genom en tolkning om det digitala 

verksamhetsstödet kan stödja konsulternas kontext och konsultchefens kontext. 

 

 

3.4         Sammanfattning av valda teorier  

TAM som Davies, Bagozzi & Warshaw (1989) beskriver används i syfte att lyfta fram vad 

som gör att konsulter kan tänka sig att använda digitala verksamhetsstöd. MRT som 

Richard et al (1987) beskriver användas för att förklara vilken grad av informationsrikhet 

som konsulterna efterfrågar av ett digitalt verksamhetsstöd. Den sista teorin MST som 

Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver användas för att göra tolkningar i hur konsulter 

uppfattar att ett digitalt verksamhetsstöd ska synkronisera dem med konsultchefen.  
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4. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av intervjuer och observationer som har gjorts. 

Det här materialet har transkriberats och presenteras i olika koder. Resultatet presenteras 

huvudsakligen utifrån konsulternas perspektiv samt att konsultchef också innefattas. 
 

 

4.1                Konsultchef syn på relation till konsult  

Konsultchefen säger att stor del av kommunikationen med konsulterna sker på distans 

(intervju med konsultchef). Konsultchefens uppgift är att föra en dialog med konsulterna 

och informera dem om när och vart de ska jobba. Brister det i kommunikationen mellan 

konsultchef och konsulterna kan konsultchefen få svårighet att leva upp till kundens 

beställning. Även om konsultchefen inte träffar konsulterna så ofta försöker konsultchefen 

i sina telefonsamtal och sms försöka vara så personlig som möjligt. 

 

 

4.2                 Konsultchefens syn på nuvarande kommunikationsstrategi 

Konsultchefen beskriver att den kommunikationsstrategi (se 1.8 definitioner) som används 

idag utgår ifrån kommunikation med sms, telefonsamtal, mejl och även i viss mån 

personlig kontakt (pilotintervju konsultchef). Kommunikationen mellan konsultchef och 

konsult handlar enligt konsultchefen om att se till att det finns konsulter som täcker upp 

kundernas beställningar. Figur 3 nedan illustrerar kommunikationen mellan dem tre 

parterna konsult, konsultchef och beställare. 

 
Figur 3 Kommunikation mellan beställare, konsult och konsultchef. 
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4.3                Konsultchefens syn på digitalt verksamhetsstöd 

Ett digitalt verksamhetsstöd är något som konsultchefen är intresserad av att använda 

(pilotintervju konsultchef). Detta för att kommunicera med konsulterna om 

arbetsrelaterade frågor, exempelvis arbetstider och arbetsplats. Figur 4 presenterar hur en 

förändrad kommunikationsstrategi skulle kunna se ut med ett digitalt verksamhetsstöd 

implementeras.  

 
Figur 4 kommunikation med digitalt verksamhetsstöd.  

 

Konsultchefen lyfter fram en oro kring att ett digitalt verksamhetsstöd skulle skapa ett 

större avstånd mellan konsultchef och konsult. För att konsulterna ska acceptera att arbeta 

i ett digitalt verksamhetsstöd bör själva systemet ha en enkel utformning och inte upplevas 

som ett extra arbete för konsulterna. Konsultchefen nämner också att systemet bör 

presenteras på ett sätt som visar att det kommer att underlätta konsulternas arbete.  

 

4.4 Konsulters syn på relationen till konsultchef  

Konsulterna lyfter upp att relationen till konsultchefen sker på distans och att de befinner 

sig på olika platser (informant 4). För att relationen mellan konsult och konsultchef ska 

fungera nämner konsulterna att tillgänglighet är betydelsefullt. Tillgänglighet är viktigt för 

att en dialog ska kunna föras mellan konsult och konsultchef när problem uppstår  

(informant 2, 4,5). Konsulterna nämner också att olika konsultchefer kan ha olika fokus 

vilket påverkar relationen (informant 1,5). Konsulterna nämner också att de föredrar en 

relation med konsultchefen som är arbetsinriktad med möjlighet att föra dialoger om 

exempelvis välmående (informant 1,2,3,4,5). Konsulterna lyfter fram att relationen som 

byggs med konsultchefen är viktigt, om konsulten och konsultchefen förstår varandra går 

det att undvika missuppfattningar (informant 3,4). Konsulterna och konsultchefen har inte 

så många fysiska träffar vilket gör att stor del av deras kommunikation sker på distans. I 

observationen framkommer det också att konsulterna upplever sig vara mer insatt i sina 

arbetsuppgifter än konsultchefen som har en mer överskådlig kunskap.  
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4.5 Konsulternas syn på nuvarande kommunikationsstrategi  

Kommunikationskanalerna som används för kommunikation mellan konsult och 

konsultchef är enligt konsulterna, telefonsamtal, sms, mail och i viss mån personlig 

kontakt. I figur 5 nedan presenteras de olika kommunikationskanalerna samt frekvens av 

användandet.  

 

Kommunikationskanaler  Konsult   Frekvens  

Telefonsamtal 6 av 6 Ofta  

Ansikte mot ansikte 6 av 6 Väldigt sällan 

Sms  6 av 6 Ofta 

Mail  6 av 6 Sällan 

 
Figur 5 Är en sammanfattning över vilka kommunikationskanaler konsulterna använder när de 

kommunicerar med konsultchefen. Frekvensen beskrivs enligt en skala där ofta innebär daglig 

användning, sällan innebär att det sker någon gång i månaden och väldigt sällan innebär att det 

skett oregelbundet vid ett fåtal gånger det senaste året.  

 

Observationen visar att det förs dialoger om när konsulten kan arbeta eller om det är något 

annat administrativt problem som behöver lösas såsom sjukfrånvaro. Kommunikation som 

sker ansikte mot ansikte lyfter fem av sex konsulter upp och menar att de är viktigt att de 

någon gång träffas och pratar. Bland annat nämns den personliga kommunikationen som 

viktig eftersom relationen mellan konsult och konsultchef har en inverkan på konsultens 

arbete (informant 1, 5). I intervjuerna framkommer det att 4 av 6 konsulterna råkat ut för 

problem på grund av brister i kommunikationen med konsultchefen.  

 

Ett exempel på problem som uppstår och som påminner om problem som andra 

informanter lyfter fram är (informant 4). Den här konsulten beskriver ett problem där 

konsultchefen frågar om vilka dagar konsulten kan arbeta nästa vecka. Konsulten kan 

arbeta alla dagar och meddelar konsultchefen det. Problemet är dock att konsultchefen inte 

vet om konsulten kan arbeta förens konsult bekräftat de arbetspass som tilldelats. Samt att 

konsulten inte vet om denna ska jobba eller inte förens konsultchef gett en bekräftelse. 

Problemen har kunnat lösas genom att konsulterna eller konsultchefen fått ta kontakt med 

varandra för att reda ut problemet. 
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4.6  Konsulternas syn på digitalt verksamhetsstöd 

I intervjuerna framkommer det att konsulterna skulle se det som fördelaktigt om 

konsultchefen på ett enklare sätt kunnat se konsultens tillgänglighet (informant 4,5,6). 

Konsulterna menar att det skulle vara fördelaktigt eftersom problem som uppstår ofta 

kretsar kring arbetstider. Exempelvis säger informant 1: 

  

Konsult: 

 “Jag dök upp på arbetsplatsen när jag inte skulle varit där förens dagen efter. “.  

 

Konsulterna är enade om att digitala verksamhetsstöd skulle kunna förbättra 

kommunikationen som sker mellan konsult och konsultchef. Konsulterna lyfter även fram 

att det finns risk att den personliga kommunikationen försvinner med en övergång från 

telefonsamtal och sms till ett digitalt verksamhetsstöd. Att den personliga 

kommunikationen mellan konsult och konsultchef minskar ser konsulterna nödvändigtvis 

inte som en nackdel (informant 4). 

 

Konsult: 

“Ja den personliga kommunikationen kanske minskar men den kanske inte är så viktig. 

Jag tror dock att den personliga kommunikationen är viktig om någonting behöver lösas 

snabbt vilket sker ibland.” (informant 4). 

 

Konsulterna uttrycker att telefonsamtal oftast är det bästa alternativet om de behöver få tag 

på konsultchefen snabbt, även sms fungerar. Ett digitalt verksamhetsstöd upplevs av 

konsulterna kunna medföra en del fördelar. Exempelvis skulle det vara möjligt att kunna 

gå in och planera sina arbetspass i förväg (informant 1,6). Informanterna nämner att ett 

digitalt verksamhetsstöd inte nämnvärt skulle förändra verken konsultens eller 

konsultchefens sätt att kommunicera. Det innebär att kommunikation fortfarande skulle 

handla om arbetsrelaterade frågor, men i en annan kommunikationskanal (se 1.8 

definitioner) (informant 5,6).  

 

I intervjuerna tar konsulterna upp att när de kommunicerar med konsultchefen föredrar de 

att ha möjligheten till att fundera igenom sitt svar innan det överförs till konsultchefen. 

Men de poängterar att de beror på innehållet av frågan, vissa frågor går att svar på direkt 

och vissa inte. Exempelvis säger informant 3:  

 

Konsult: 

“Det beror på innehållet, är det än större sak vill jag kunna tänka, är det en mindre fråga 

har jag oftast ett ganska snabbt svar.”  
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Konsulterna föredrar att konsultchefen kan ge en snabb återkoppling när konsulten har en 

fråga (informant 3,4,5). Exempelvis nämndes det tidigare att återkoppling kan ges dagen 

efter eller utebli vilket kan sätta konsulten i situationer där de inte vet om de ska jobba 

eller inte (informant 1,3,4,5,6).  

 

Konsulterna uttrycker också att personlig kommunikation som varit med konsultchefen 

inte borde kunna nås av andra konsulter. Det kan nämligen handla om sjukfrånvaro, 

lönefrågor som konsulterna gärna vill hålla privat (informant 1,3,4,5). Dock menar 

konsulterna att information om vilka arbetspass som inte är tilldelade eller som är 

tilldelade är okej att dela med andra konsulter. Men uppgifter om vem som fått ett 

arbetspass kan vara känsligt. Exempelvis nämner två konsulter (informant 3,4) att 

arbetsmoralen kan påverkas av att konsulterna kan se vilken konsult som fått ett eller flera 

arbetspass. 

 

Observationen visar också att det sker en del kommunikation mellan konsulterna. Bland 

annat händer det att frågor ställs mellan konsulterna om vilka arbetspass och tider som 

delats ut.  
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras det insamlade resultatet. Den här analysen är kopplad till 

studiens syfte, hur konsulter uppfattar digitala verksamhetsstöd. Analysen genomföras 

genom att resultatet kopplas till teorier om kommunikation och teknologiacceptans.  

 

5.1 Konsultchef & konsulternas relation 

Den här rubriken utgör en analys som ges utifrån konsulternas och konsultchefens syn på 

deras relation. 

 

Konsultchefen funderar på att förändra den nuvarande kommunikationsstrategin som 

hittills bestått av sms, telefonsamtal, mejl och även i viss mån personlig kontakt för att 

övergå till ett digitalt verksamhetsstöd. Det innebär att kommunikationskanalen som 

binder samman konsultchefen och konsulterna förändras (se figur 3). Konsulterna framför 

att deras relation till konsultchefen sker på distans och den till största del är arbetsinriktad. 

Samtidigt anser konsulterna att det är bra om konsultchefen vet vem konsulten är för att de 

ska förstå varandra. MST är en teori som handlar om hur en sändarens och mottagarens 

kontext (se 1.8 definitioner) binds samman genom en kommunikationskanal (se 1.8 

definitioner) (Jacobsen & Thorsvik 2014).  Enligt MST teorin innebär det att 

konsultchefen ska förstå den verklighet som konsulterna befinner sig i för att på ett 

lämpligt sätt kunna nå ut till konsulterna. Samtidigt som konsulterna lyfter fram att de 

behöver förstå konsultchefens kontext när de försöker komma i kontakt med 

konsultchefen.  

 

 

5.2  Konsult & konsultchef syn på nuvarande 

                   kommunikationsstrategi    

Den här rubriken utgör en analys som ges utifrån konsulternas och konsultchefens syn på 

nuvarande kommunikationen. 

 

Konsult och konsultchef är överens om att de idag kommunicerar genom sms, 

telefonsamtal, mejl och viss mån personlig kontakt. Kommunikationskanalerna som 

används dagligen mellan konsult och konsultchef är telefonsamtal och sms. Det som 

kommuniceras är till största del arbetsrelaterat och handlar om vart och när en konsult ska 

arbeta. Fem av sex konsulter lyfter fram att det är viktigt att konsulterna någon gång får 

träffa konsultchefen. Konsulterna tror att det skulle stärka relationen om dem fick träffa 

konsultchefen. MST teorin tar upp olika faktorer som beskriver vad det är i 

kommunikationen som gör att sändare och mottagare synkroniseras. De faktorer som MST 

tar upp är snabbhet, rikedom, parallellitet, förberedelse samt lagring (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Det som MST teorin inte tar upp är om sändaren och mottagaren någon gång 

faktiskt har träffat varandra. Eftersom konsulterna menar att det gör en skillnad i hur de 
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senare kommunicerar med varandra. Konsulterna som intervjuats framför i resultatet att de 

har stött på olika problem under den tid de arbetat som konsulter. Konsulterna tar upp 

problem som har uppstått på två olika sätt:  

 

Problem 1 är att konsult och konsultchef missuppfattar varandra vilket kan tolkas genom 

teorin MRT. Teorin handlar om att kommunikationskanaler har olika förmåga att 

kommunicera rik information mellan en sändare och mottagare. Rik information innebär 

att kommunikationskanalen som används mellan sändare och mottagare kan överföra 

budskap som skapar en förståelse (se 1.8 definitioner) mellan dem. Förståelse skapas 

genom att kommunikationskanaler besitter olika förmågor. MRT teorin tar exempelvis 

upp att budskap kan överföras i olika format exempelvis text, ljud eller symboler. Men 

även att teorin tar upp att kommunikationskanaler kan förmedla budskap på olika sätt, de 

kan vara mer och mindre personliga (Richard et al 1987). Konsulter och konsultchef 

uppger att det händer att dem missuppfattar varandra detta kan bero på den valda 

kommunikationskanalen. Detta på grund av att sändarens budskap som överförs i ett visst 

format inte skapar en tillräckligt hög förståelse hos mottagaren.  

 

Problem 2 innebär att konsulterna uppgett att de råkat ut för problem när 

kommunikationen med konsultchefen varit långsam, vilket går att koppla till teorin MST. 

Teorin tar upp att sändare och mottagare har olika kontext och att kommunikationen 

mellan dem kan göra så dem synkroniseras. En av faktorerna i MST teorin är snabbhet, 

sändare och mottagare är beroenden på situation i behov kommunikation i en viss 

hastighet (Jacobsen & Thorsvik 2014). Att konsulterna upplever kommunikationen som 

långsam med konsultchefen skulle enligt MST teorin bero på att kommunikationskanalen 

som används inte gör dem synkroniserade. Anledningen till att de inte blir synkroniserade 

kan kopplas till att information mellan konsult och konsultchef inte delas i den hastighet 

som konsulterna efterfrågar.   

 

 

5.3           Konsult & konsultchef syn på kommunikation via digitalt                                                

                verksamhetsstöd  

Den här rubriken utgör en analys som ges utifrån konsulternas och konsultchefens syn på 

digitalt verksamhetsstöd  
 

Ett införande av ett digitalt verksamhetsstöd skulle medföra en förändring av den 

nuvarande kommunikationsstrategin mellan konsultchef och konsult (se figur 4). 

Konsultchefen säger att utbildning i det digitalt verksamhetsstöd är en viktig del för att få 

konsulterna att använda systemet om det skulle implementeras. Konsulterna däremot lyfter 

fram att de inte skulle vara i behov av någon längre utbildning av det digitala 

verksamhetsstödet. Däremot anser konsulterna att det digitala verksamhetsstödet inte ska 

upplevas som extra arbete vilket också konsultchefen anser. Det vill säga att system ska 

vara både användbart och användarvänligt vilket något teorin TAM tar upp  
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(Davies, Bagozzi & Warshaw 1989). TAM teorin säger att om användare inte upplever ett 

system som användarvänligt tenderar dem att inte använda sig utav system och gå en 

annan väg. Även om konsulterna upplever att de inte är i behov av en utbildning till det 

digitala verksamhetsstödet, så skulle konsultchefen ändå erbjuda en utbildning till 

systemet. 

 

Konsulterna uppger att de svarar olika snabbt på kommunikationen som sker med 

konsultchefen beroende på budskap. I vissa fall behöver konsulten en tid att tänka över ett 

beslut och i andra fall behövs ingen betänketid (se problem 2). Enligt MRT teorin kan 

kommunikationsmedium ha olika hastigheter i överförandet av information samt att 

graden av personlig kommunikation kan skilja sig (se figur 2) (Richard et al 1987). Enligt 

teorin har konsulterna inget emot att kommunicera arbetsrelaterade frågor via ett digitalt 

verksamhetsstöd eftersom den kommunikationen inte alltid behöver vara personlig. 

Däremot kan ett digitalt verksamhetsstöd få det svårt att erbjuda konsulterna en mer 

personlig kommunikation som eftersträvas när problem uppstår. Genom ett digitalt 

verksamhetsstöd kan konsulter och konsultchef föra en formell dialog vilket MRT teorin 

definierar som opersonlig (Se problem 1) (Richard et al 1987). Det digitala 

verksamhetsstödet kan orsaka problem när konsulterna har ett behov av snabb 

kommunikation eftersom ett digitalt verksamhetsstöd enligt MRT teorin klassas som något 

långsammare än telefon och sms.  

 

Konsulterna upplever att privat kommunikation mellan konsult och konsultchef inte ska 

vara tillgänglig för obehöriga. I den privata kommunikationen syftar konsulterna på 

jobbrelaterade frågor som exempelvis sjukfrånvaro, lönefrågor och dylikt. MST teorin tar 

upp vilken grad kommunikationen kan vara parallell. Det innebär att 

kommunikationskanaler har olika förmåga att koppla samman olika personer som kan 

delta i en konversation (Jacobsen & Thorsvik 2014). Ett digitalt verksamhetsstöd har en 

hög grad av parallellitet där många konsulter samtidigt skulle kunna dela information med 

konsultchefen. Konsulternas uppfattning enligt MST teorin innebär då att en del 

information kan vara öppen medan annan information behöver hållas privat.   

 

5.3.1  Kommunikation via en alternativ kommunikationskanal 

Konsulterna anser att digitalt verksamhetsstöd inte kommer kunna vara användbart om 

problem skulle uppstå (se avsnitt 5.3 kommunikation via digital verksamhetsstöd). 

Konsulterna menar att systemet inte kommer vara så flexibelt att de kan hantera problem 

som kräver en direkt respons eller beslut från konsultchefen (se problem 2). MST teorin 

tar upp delar som snabbhet vilket kopplas till den kommunikation som behövs när 

problem uppstår (Jacobsen & Thorsvik 2014). Ett digitalt verksamhetsstöd har tidigare 

avsnittet (kommunikation via digitalt verksamhetsstöd) tolkats som en långsammare 

kommunikationskanal som kan förmedla formell och opersonlig information. Genom en 

alternativ kommunikationskanal hade det varit möjligt att tillämpa en kanal som stödjer en 

snabb och informationsrik kommunikation. Den alternativa kanalen hade kunnat vara 

exempelvis telefon och sms som MRT teorin beskriver som personliga och snabba.  
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5.4    Sammanfattning av analys  

Analysen sammanfattas i figuren 6 nedan. Konsulterna uppfattar att det finns olika kontext 

där konsulterna befinner sig i en och en konsultchef befinner sig i en annan. Detta på 

grund av att konsulterna och konsultchef arbetar på olika geografiska platser vilket har 

påvisat genom MST teorin. Kommunikationen sker i dagsläget för det mesta via telefon, 

sms och mail. Det som kommuniceras mellan konsult och konsultchef är oftast 

arbetsrelaterat och handlar till största del om var och när konsulterna ska arbeta.  

 
Figur 6 Sammanfattning av analys illustrera uppfattning om digitala verksamhetsstöd.  

 

Konsulterna uppfattar ett digitalt verksamhetsstöd som lämpligt när det handlar om att 

kommunicera om arbetsrelaterade frågor med konsultchefen. Konsulterna uppger att ett 

digitalt verksamhetsstöd inte ska uppfattas som extra arbete. TAM teorin påvisar att 

konsulterna bör uppfatta det digitala verksamhetsstöd som användarvänligt och 

användbart, för att de också ska använda sig av systemet. Genom att använda ett digitalt 

verksamhetsstöd kan en dialog föras med mindre chans för missuppfattningar som kan 

leda till problem enligt konsulterna vilket påvisas genom MRT teorin. Tillgänglighet är 

något som konsult och konsultchef trycker på för att kommunikationen ska fungera mellan 

dem. Även om det finns ett digitalt verksamhetsstöd som används för att stödja 

konsulternas och konsultchefens arbete kan det ändå uppstå problem som behöver 

åtgärdas. Detta anknyter till MST teorin som tar upp att sändaren och mottagaren har olika 

kontext som ska stödjas av den valda kommunikationskanalen. Då behövs det alternativa 

kommunikationskanaler för att lösa problemet. De alternativa kommunikationskanalerna 

som tas upp är exempelvis telefon och sms som MRT teorin beskriver som personliga och 

snabba.  
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6  Diskussion 
I det här kapitlet ges en diskussion om studiens resultat och metod. Resultatdiskussionen 

diskuterar de resultat som tagits fram. Medan en metodreflektion diskuterar 

genomförandet av studien.   

 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Ett resultat som studien visar är att konsulter och konsultchef har olika kontext  

(se 1.8 definitioner). Detta eftersom de arbetar på olika platser och har olika 

arbetsuppgifter men de är ändå i behov att kommunicera med varandra för att kunna 

genomföra sitt arbete.  MST teorin kan då påvisa att ett digitalt verksamhetsstöd bör vara 

utformat efter både konsulternas och konsultchefens kontext, detta för att det ska kunna 

finnas en fungerande kommunikation mellan dem. I den tidigare forskningen som 

presenterats går det att återkoppla till Gosset (2006) och Foote (2004), som genomfört 

studier vilket tagit upp relationen mellan konsult och konsultchef. Dessa studier visar att 

när konsulter och konsultchefer arbetar på olika platser tenderar dem att glida ifrån 

varandra, vilket också påverkar deras kommunikation. Detta bör stödja resultatet om att 

konsulter och konsultchefer befinner sig i olika kontext. Kommunikationen mellan konsult 

och konsultchef behöver vara anpassad efter det kontext de befinner sig i, för att de ska 

kunna bli synkroniserade. Författarna funderar om bemanningsbranschen är utformad på 

ett sätt som gör att kommunikation på distans ständigt uppstår och att det är något som 

konsultchefer och bemanningsföretag måste ha i åtanke när kommunikationsstrategier 

utformas.   

 

En annan upptäckt är att konsulterna inte ska uppfatta det digitala verksamhetsstödet som 

krångligt och svårnavigerat. TAM teorin kan påvisa att om konsulterna inte uppfattar det 

digitala verksamhetsstödet som användarvänligt så skulle de heller inte använda sig av det. 

I tidigare forskningen går det att göra en koppling till Welch & Jackson (2007) som 

genomfört en studie om intern kommunikation. Studien visar att kommunikation är en 

faktor för att bygga en framgångsrik organisation. Om konsulterna uppfattar ett digitalt 

verksamhetsstöd som extra arbete kommer de inte att använda det digitala 

verksamhetsstödet. Detta skulle då kunna påverka bemanningsföretaget negativt eftersom 

en viktig faktor för framgång inte levs upp. Författarna för studien funderar om 

konsulternas tidigare erfarenheter av (IT) har någon påverkan på deras uppfattningar kring 

digitala verksamhetsstöd. Författarna funderar även om konsultchefens roll kan göra att 

konsulterna blir mer intresserade av att använda sig av systemet.  
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Ett annat resultat som studien visar är att konsulterna uppfattar digitala verksamhetsstöd 

som lämpliga när arbetsrelaterade frågor diskuteras. Det kan förklaras genom MRT teorin 

som kan skilja på kommunikationskanalers förmåga att överföra rik information.  

Digitalt verksamhetsstöd tolkas enligt MRT teorin kunna överföra mindre personlig 

kommunikation. Det ställer sig konsulterna positiva till eftersom de inte upplever ett 

behov av personlig kommunikation när arbetsrelaterade frågor diskuteras. Tidigare 

forskning genomförd av Rita Men (2014) tar upp att anställda i medelstora företag ställer 

sig positiva till att ha kommunikation på distans där arbetsrelaterade frågor kan 

kommuniceras. Det Rita Men (2014) kommit fram till om kommunikation på distans 

liknar det konsulterna i den här studien uttrycker. Skillnaden är dock att Rita Men (2014) 

genomfört en studie i medelstora företag utan ett direkt fokus på kommunikation mellan 

konsult och konsultchef i ett bemanningsföretag. Författarnas tolkning av detta resultat är 

att konsulterna har en positiv inställning till digitala verksamhetsstöd, men endast när det 

gäller arbetsrelaterade frågor. Att kommunicera annan information (Exempelvis privata 

diskussioner) skulle enligt författarnas tycke påverka syftet med ett digitalt 

verksamhetsstöd.  

 

Enligt MRT teorin är kommunikationskanaler olika bra på att förmedla en viss typ av 

information exempelvis personlig information. Konsulterna menar då att ett digitalt 

verksamhetsstöd inte är lämpligt för förmedling av privat information som exempelvis 

lön. Ett annat problem som konsulterna skulle uppfatta som en påverkan på den privata 

kommunikationen är det MST teorin kallar för parallellitet. Det innebär att det utöver 

sändaren och mottagaren kan finnas andra personer som kan delta i konversationen, vilket 

kan vara en förmåga som ett digitalt verksamhetsstöd besitter. Tidigare forskning av 

Rita Men (2014) visar att medarbetare också har ett behov av personlig kommunikation 

som exempelvis är ansikte mot ansikte. Detta bör stödja konsulternas uppfattning om att 

personlig och mindre personlig kommunikation behöver kommuniceras på olika sätt. 

Författarna åsikt kring personlig kommunikation är att konsulter har olika behov av 

personlig kommunikation med konsultchefen. I den här studien framkommer det att 5 av 6 

konsulter vill ha en personlig kommunikation med sin konsultchef. Det bör innebära att 

konsultchefer och bemanningsföretag måste ha i åtanke hur de kommunicerar med 

konsulterna.  
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Det sista resultatet som studien kommit fram till är att konsulterna uppfattar digitala 

verksamhetsstöd som långsamma och inte lämpliga för snabb kommunikation som krävs 

när problem uppstår. Det kan förklaras genom både MST och MRT teorierna. MST teorin 

frågar vilket tempo sändare och mottagare behöver kunna kommunicera med varandra. 

Konsulterna uppfattar att arbetsrelaterade frågor nödvändigtvis inte kräver ett högre 

tempo. Om det skulle uppstå problem krävs det en snabbare kommunikation vilket ett 

digitalt verksamhetsstöd kan få svårt att hantera. MRT teorin är också relevant eftersom 

ett problem som ska kommuniceras innehåller mer beskrivande information som snabbt 

ska kunna kommuniceras, vilket ställer en del krav på digitala verksamhetsstödet.  

Det här går att relatera till forskningen av Welch & Jackson (2007) som kommer fram till 

att intern kommunikation kräver att chef och medarbetare använder en lämplig 

kommunikationskanal. Det skulle kunna stödja resonemanget om att det vid sidan om det 

digitala verksamhetsstödet bör finnas alternativa kommunikationskanaler. Det för att 

kunna säkra att organisationen kan fungera när det också krävs snabb kommunikation. 

Författarna ser inte detta resultat som ett problem då ett digitalt verksamhetsstöd kan 

utvecklas genom att man programmera systemet till kunna att hantera hinder och problem 

med tiden.  
 
 

6.2         Metodreflektion 

Jacobsen (2002) menar att kvalitativa studier i regel inte går att generalisera för den 

populationen som undersöks. I stället är det möjligt att göra en generalisering för de få 

enheter som ingått i studien. Jacobsen (2002) nämner också att det med säkerhet är svårt 

att säga om resultaten i studien kan användas av andra enheter i populationen. För den här 

studien innebär det att resultaten som tagits fram huvudsakligen är generaliserbara för 

fallverksamheten. För att med säkerhet kunna säga att resultaten är generaliserbara för 

andra enheter hade det krävts att ytterligare enheter undersökts. Detta går att koppla till det 

Jacobsen (2002) kallar för extern validitet och handlar om generalisering av studiens 

resultat. Den externa validiteten skulle kunna ha ökats genom kvantitativt inslag i studien 

där konsulter i andra fallverksamheter deltagit.  

 

En uppgiftslämnarvalidering har genomförts där resultaten från den här studien diskuterats 

med olika informanter. Enligt Jacobsen (2002) kan en uppgiftslämnarvalidering säkra att 

de resultat som tagits fram är representativt för den enhet som undersökts. Detta kan 

säkerställa att det som varit tänkt att mätas också blivit mätt vilket kan visa att det finns en 

intern validitet. I enlighet med studiens metod kontaktades ett par av informanterna i 

efterhand för att validera det resultat som tagits fram.  
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En annan problematik med kvalitativa studier som Jacobsen (2002) lyfter fram är att 

urvalet av undersökningsenheter i en population ofta blir snedvridet. I den här studien har 

enheten som undersökts bestått av en fallverksamhet. Eftersom det är ganska låg 

sannolikhet att den här fallverksamheten är representativ för samtliga enheter i 

populationen tenderar resultatet att bli snedvridet. Antagligen hade det krävts att urvalet av 

undersökningsenheter genomförts på ett mer stratifierat sätt. I populationen som undersöks 

finns det olika sorters enheter, bemanningsföretag kan arbeta mot olika branscher. Genom 

ett mer stratifierat urval hade säkerheten för den här studiens resultat kunnat ha ökats.   

 

Författarnas egen åsikt om de metodval som gjorts är att studien har gått på djupet och 

skapat en grund för att vidare studier. Genom den kvalitativa och explorativa ansats som 

metoden byggts på har det problem och fenomen som undersökts förklarats. Författarna 

anser dock att generaliserbarheten kunnat ökas genom att komplettera nuvarande metod 

med en kvantitativ ansats.  En kvantitativ ansats hade kunnat tillämpas för att mäta 

utbredningen av ett problem och fenomen. Enkäter hade kunnat skickas ut till konsulter på 

ytterligare bemanningsföretag i syfte att säkra resultaten från fallverksamheten. 

Enkätundersökningen hade sedan kunnat användas för att tolka vilka resultat från 

fallverksamheten som överensstämmer med andra bemanningsföretag. Detta hade kunnat 

användas för att öka generaliserbarheten av studien.  
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7 Avslutning 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag på fortsatt forskning.  

 

 

7.1         Slutsats 

Syftet med studien var att studera hur konsulter i bemanningsföretag uppfattar ett digitalt 

verksamhetsstöd när kommunikations förs med konsultchef. Resultatet av studien visar 

att: 

  

● Konsulter och konsultchef befinner sig i olika kontext som ett digitalt 

verksamhetsstöd måste binda samman. Det innebär att kommunikationen mellan 

konsult och konsultchef behöver vara utformat på ett sätt som gör att de inte glider 

ifrån varandra.  

 

● Konsulterna ska inte uppfatta det digitala verksamhetsstödet krångligt eller 

svårnavigerat eftersom det kan medföra att de stannar i sina gamla vanor. 

Rekommendationer till bemanningsföretaget är att i samband med upplärning av 

verksamhetsstödet förklara vad system är ämnat att lösa.  

 

●      Konsulterna uppfattar digitala verksamhetsstöd som lämpliga när arbetsrelaterade 

frågor diskuteras. Uppfattningen baseras på att konsulterna inte är i behov av 

personlig kommunikation när arbetsrelaterade frågor kommuniceras.  

 

●       Konsulterna uppfattar att kommunikationen med konsultchefen påverkas av ett 

digitalt verksamhetsstöd, detta på grund av parallellitet. Exempelvis är lönefrågor 

något som konsulterna gärna inte vill dela med sig till andra konsulter.  

 

● Konsulterna uppfattar digitala verksamhetsstöd som långsamma och inte lämplig 

för snabb kommunikation som krävs när problem uppstår. Digitalt 

verksamhetsstöd uppfattas som långsamma och ha svårt att överföra mer 

beskrivande information. Detta kan ses som nödvändigt när ett problem behöver 

redas ut, vilket tillämpning av alternativa kommunikationskanaler rekommenderas 

i den här studien.  
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7.2         Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning hade varit att undersöka bemanningsföretag som redan 

implementerat ett digitalt verksamhetsstöd. Den här studien är genomförd med fokus på 

förberedelser inför en implementering. Genom att undersöka bemanningsföretag som 

redan implementerat ett digitalt verksamhetsstöd hade det kunnat identifieras andra 

faktorer som är viktiga i förberedelserna inför en implementering. Exempelvis hade fokus 

kunnat vara att studera om konsultchefen har någon påverkan på konsulternas avsikt att 

använda ett digitalt verksamhetsstöd.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att studera användandet av digitala teknologier. 

Kan till exempel en chef ersättas av digital teknologi? Eller kan vissa delar av arbetet 

ersättas?  Den här studien påvisar hur konsulter och konsultchef har en positiv inställning 

till digitala verksamhetsstöd när arbetsrelaterade frågor kommuniceras. Författarna undrar 

om den här upptäckten kan bidra till att digital teknologi kan ersätta andra delar av 

konsulternas och konsultchefens arbete.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej, vi är två studenter från informationslogistiska programmet i Ljungby, vi skriver just 

nu vårt examensarbete som handlar om hur konsulter ställer sig till att använda ett digitalt 

verksamhetsstöd för intern kommunikation. Du som konsult kommer att delta i denna 

studie för ge oss inblick i hur du ser på kommunikationsstrategin.  Ditt svar kommer vara 

grunden till vårt resultat och vi hoppas därför att du vill delta i denna studie. Åtgärder 

kommer att göras för att hålla resultatet konfidentiellt, vilket kommer att innebära att vi 

kommer ta hänsyn till din integritet.   
 

 
  



   
 

 
 

 

Bilaga 2 Intervjufrågor (Konsultchef) 
 

Inledande frågor 

1. Vad har du för befattning? 

2. Hur länge har du haft din befattning? 

3. Hur många medarbetare/konsulter har du ansvar över? 

 

Ledarskap 

1. Skulle du kunna beskriva din ledarskapsstil?  

2. Hur är känner du att du är som ledare? 

3. Vad gör dig till en bra ledare? 

4. Vilken ledarskapsstil anser du att konsulterna är i behov av? 

 

Kommunikation 

1.  Kan du beskriva hur kommunikation fungerar idag?  

2.  Hur kommunicerar du med konsulterna?  

3. Vilka kommunikationskanaler använder du?  

4. Fungerar kommunikation som den ser ut idag?  

5. Anser du att kommunikationen bör förbättras? 

6. Vilken typ av kommunikation anser du att konsulterna är i behov av från dig? 

7. Tror du att ett digitalt verksamhetsstöd är en bra kommunikationskanal gentemot 

de kommunikationskanaler som används idag?  

8. Hur tror du att konsulterna skulle uppleva att kommunicera med ett digitalt 

verksamhetsstöd?  

9. Vad tycker du om personlig kommunikation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Bilaga 3 A Intervjufrågor (Konsult) 
 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du jobbat som konsult?  

2. Berätta om ditt yrke som konsult? 

 

Ledarskap  

Du har en konsultchef som ledare: 

1. Hur anser du en ledare ska vara? 

2. Hur har din relation med konsultchefen varit under dina uppdrag? 

3. Hur vill du att relationen ska vara mellan konsultchef och dig? 

 

Kommunikation 

1. Hur kommunicerar du med din konsultchef? (Kommunikationskanaler t.ex. 

telefon, mail, chatt, sms)  

2.  Vad tycker du om personlig kommunikation mellan dig som konsult och 

konsultchefen?  

3. Vad kommunicerar du om med din konsultchef? (uppdrag, tider, platser du ska 

befinna dig på) 

4. Finns det brister i den nuvarande kommunikationen? 

5. Har du stött på några problem i ditt arbete på grund av brister i kommunikationen? 

6. Har du någon ide eller tanke på hur man skulle kunna förbättra kommunikationen ? 

 

Digitalt verksamhetsstöd 

Hur ställer du dig till att använda ett digitalt verksamhetsstöd för den dagliga planeringen 

av arbete. (Syftar till bokningssystemet) 

 

1. Ser du några fördelar med ett digitalt verksamhetsstöd? 

2. Ser du några nackdelar med ett digitalt verksamhetsstöd?  

3. Tror du ett digitalt verksamhetsstöd skulle förbättra (eller förändra) den 

kommunikation som du har idag med din konsultchef? hur i så fall?  

4. Vad krävs av konsultchefen för att du ska kunna använda det här 

verksamhetsstödet? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

Bilaga 3 B Intervjufrågor (Konsult) 

 
Vi säger att du som konsult hör av dig till din konsultchef om en fråga som du förväntar 

dig att konsultchefen kan svara på. Hur viktigt är det med? 

 

1.  Att Konsultchefen ger dig en snabb återkoppling på din fråga? 

 

Idag när man kommunicerar finns det en möjlighet att använda olika typer av kanaler för 

att förmedla olika sorters av information. En kanal kan t.ex. vara ett telefonsamtal, sms, 

mail, bild/film meddelande, registrering i system, sociala medier.  

 

2.  Vilken sorts kommunikation anser du fungera bäst, när du kommunicerar med 

konsultchefen?  

 

       3. Hur ställer du dig till att flera personer ska kunna delta i samtalet som du för med 

din konsultchef? 

 

Vi säger att din konsultchef har hört av sig till dig. Hur viktigt är det för dig: 

 

       4.  Att du hinner fundera kring budskapet som sänds till dig?  

 

Vi säger att du som konsult har haft flera samtal både via sms, telefon och mail med din 

konsultchef: 

  

       5. Hur ställer du dig till att kunna gå tillbaka och få fram den informationen i 

efterhand? 
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