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Syftet med studien är att ta reda på hur tillfälligt inhyrda medarbetare via 

bemanningsföretag upplever sina villkor för lärande på arbetsplatsen. 

Studien är kvalitativ och tar utgångspunkt ur Illeris (2015) teori om lärande. 

Intervjuguiden är skapad och strukturerad utifrån Illeris teori om lärande 

och fyra informanter är intervjuade genom semistrukturerade intervjuer. 

Transkriberingen är bearbetad systematiskt genom en innehållsanalys, 

vilket ledde till resultatdelens tematiseringar. I diskussionsavsnittet 

analyseras empirin och sätts i relation till tidigare forskning. Trots studiens 

begränsning gällande antalet informanter finns en allmängiltighet i svaren, 

vilket stärker studiens validitet. Slutsatsen är att tillfälligt inhyrda 

medarbetares villkor för lärande beror  på det personliga engagemanget, 

social och organisatorisk inkludering samt utmaning i arbetsuppgifterna.  
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INTRODUKTION 
Under de senaste årtiondena har flexibla anställningsformer blivit allt vanligare. För den 

enskilde individen som är anställd under sådana omständigheter kan det leda till en direkt 

påverkan i form av osäkerhet (Näswall, Hellgren & Sverke 2003). En anställningsform 

som blivit vanlig och vuxit sig stor till följd av omvärldens krav på flexibilitet är tillfällig 

inhyrning av personal via bemanningsföretag. Idag behöver människor vara beredda på 

att deras yrkesroll och arbetsuppgifter är i ständig förändring, för att möta dessa krav på 

föränderlighet behöver medarbetaren ha ett kontinuerligt arbetsplatslärande. Illeris (2015) 

menar att det finns en problematik kring arbetsplatslärande genom att det prioriteras olika 

mycket i olika organisationer. I denna studie undersöks tillfälligt inhyrda medarbetares 

villkor för lärande i arbetslivet. Problemområdet har vi uppmärksammat och kommit i 

kontakt med genom egna erfarenheter av anställningsformen och genom utbildning av 

tillfälligt inhyrda medarbetare. Intresset för studiens problemområde har vuxit fram 

genom en nyfikenhet på hur nya anställningsformer påverkar individer, organisationer 

och samhället. Detta genom att osäkra anställningar ökar och arbetsgivare ser snabba 

lösningar i att använda sig av tillfällig arbetskraft vid konjunktursvängningar eller 

tillfälliga orderuppgångar (Näswall, m.fl., 2003). Om arbetsgivarnas fokus ligger på 

snabba, ekonomiska lösningar väcks funderingar kring huruvida det satsas på 

kompetensutveckling och möjligheter till lärande, vilka är faktorer som är både 

kostsamma och tidskrävande. En eventuellt minskad satsning skulle därmed kunna 

innebära en bristande kompetensförsörjning och att den befintliga kunskapsnivån inom 

organisationen snarare riskerar att minska än att öka. Så hur ser villkor för lärande ut för 

medarbetare med osäkra anställningsformer? 

 

Bakgrund 

Dagens samhälle påverkas av snabb teknisk utveckling och global påverkan vilket leder 

till att organisationer snabbt måste kunna anpassa sig för att överleva (Näswall, m.fl., 

2003). Ett fenomen som växt fram i och med den snabbt föränderliga omvärlden är att 

anpassa anställningsformer efter branschens behov. Detta medför att allt fler anställda går 

från tillsvidareanställning till andra former av anställningar med mer osäkra villkor 

(Näswall, m.fl., 2003). I den här pedagogiskt inriktade studien ligger fokus på att ta reda 

på hur medarbetare med osäkra anställningar uppfattar sina villkor för lärande i 

arbetslivet.      

 

Omvärldens påverkan på anställningsform 

Internationell konkurrens om arbete har under senare delen av 1900-talet ökat. Detta i 

form av att företag har lagts ner, slagits samman eller flyttat sin verksamhet utomlands. 

Detta har sammanfallit med perioder av ekonomisk nedgång, vilket har krävt att 

organisationer minskar sina kostnader och ökar sin lönsamhet (Näswall, m.fl., 2003). 

Teknisk utveckling har medfört att färre antal personer kan utföra samma mängd arbete 

som tidigare krävde fler anställda vilket medfört neddragning av personal. 

Decentralisering av organisationer och teknikens möjligheter att utföra arbetsuppgifter på 

olika platser och på olika sätt har medfört en förändring av hur personal administreras 
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och det finns ett ökat behov av att ha en arbetsstyrka vars storlek kan anpassas. Detta har 

i sin tur lett till radikala förändringar av arbetsförhållanden, från långsiktiga ömsesidiga 

relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare till kortsiktiga behovsbaserade flexibla 

anställningar (Näswall m.fl., 2003). Det har blivit ovanligare med tillsvidareanställning 

och istället förekommer allt oftare osäkra anställningsformer exempelvis 

visstidsanställning, vikariat, timanställda samt inhyrd personal från bemanningsföretag. 

Dessa svårare förhållanden i och med osäkra anställningsformer, förändringar och allmän 

ökad osäkerhet på arbetsmarknaden beskylls för att ha skapat ett nytt arbetsmiljöproblem, 

upplevelsen av anställningsotrygghet bland medarbetarna. Allt fler forskningsstudier 

pekar på att en sådan upplevelse medför negativa konsekvenser för både organisationer 

och individer (Näswall m.fl., 2003). 

  

Tillfälligt inhyrd personal 

Anställningsotrygghet är något som leder till upplevelse av stress hos individen (Näswall 

m.fl., 2003). Generellt kan anställningsotrygghet beskrivas som skillnaden mellan den 

trygghet individen önskar och den trygghet som individen faktiskt upplever sig ha 

(Näswall m.fl., 2003). Arbetet betyder för många individer en central del av livet som 

tillfredsställer både ekonomiska och sociala behov. Arbetet ger individen inkomst, sociala 

kontakter och möjlighet till personlig utveckling (Jahoda, 1982). Tidigare forskning 

kopplar samman anställningsotrygghet med sämre välbefinnande och negativa 

arbetsrelaterade attityder vilket kan innebära en lägre motivation hos individer på 

arbetsplatsen. Konsekvensen kan bli att medarbetarna slutar att prestera “det lilla extra”. 

Medarbetarens initiativförmåga, delaktighet och aktivitet sjunker och en minskad vilja att 

ta på sig extra ansvar eller uppgifter utöver de formella uppgifterna uppstår (Näswall 

m.fl., 2003).   

 

Denna studie har specificerats för att undersöka medarbetare vilka går under 

anställningsformen korttidsuthyrning via bemanningsföretag. Antalet tillfälligt uthyrda 

medarbetare har ökat markant över stora delar av världen de senaste åren (Chambel & 

Castanheira, 2012) och även i Sverige (Håkansson & Isidorsson, 2016). Medarbetaren är 

anställd av ett bemanningsföretag men utför arbete på den organisation medarbetaren är 

uthyrd till. I studien benämns denna organisation kundföretag eftersom organisationen är 

en kund till bemanningsföretaget som hyr ut personal. Längden på uthyrningen kan 

variera från någon vecka till flera månader. Det är vanligt att anställa personal på 

tidsbegränsade kontrakt för att öka flexibiliteten för organisationen och på detta sätt kan 

organisationen på ett enkelt sätt minska personalstyrkan utan att behöva säga upp den 

fasta personalen (McLean, Parks, Kidder & Gallagher, 1998). Ett annat skäl till att anlita 

tillfällig arbetskraft kan vara att organisationen behöver en viss kunskap och expertis 

(Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007). Tillfälligt inhyrd personal befinner 

sig i en osäker anställningsform eftersom de får uppleva flexibiliteten aktörer på 

arbetsmarknaden idag kräver (Håkansson & Isidorsson, 2016). Med kort varsel kan de 

tillfälligt inhyrda medarbetarna bli av med jobbet om arbetsgivaren vill dra ner på 

personalstyrkan för att till exempel möta organisationens nedåtgående efterfrågan på 

marknaden. Den tillfälligt inhyrda personalens anställning blir konjunkturberoende 

(Håkansson & Isidorsson, 2016). Ett annat skäl till att det tillfälliga kontraktet upplevs 

som en osäker anställning är att personalen inte har en lika nära relation till organisationen 
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och därför ligger sämre till vid nedskärningar, oberoende hur lång tid de har kvar på sina 

kontrakt (Aronsson & Göransson, 1997 refererad i Näswall m.fl., 2003).  

 

Studier har visat att generellt sett är tillfälligt inhyrd personal mindre nöjda med sitt arbete 

på grund av en känsla av otrygghet och avsaknad av kontroll över sin arbetssituation 

(Aletraris, 2010). Personalens inkomst är mer instabil och riskerar i högre utsträckning 

att bli arbetslösa än medarbetare med en tillsvidareanställning (Segal & Sullivan, 1997). 

 

Lärande i arbetslivet 

Det har skett ett ökat intresse för lärande i arbetslivet under de senaste tio till femton åren. 

Tidigare har det funnits tankar om att lärande hörde barn- och ungdomen till samt att en 

yrkeskompetens anskaffades som sedan låg till grund för hela yrkesliv. Idag ser tankar 

kring lärande i arbetslivet annorlunda ut (Illeris, 2015). Människor idag behöver vara 

inställda på att deras arbetsuppgifter och yrkesroll förändras under hela den 

yrkesverksamma perioden och det vore lämpligt om fortsatt kompetensutveckling kunde 

ske i direkt ansluting till arbetet. För att ligga i framkant och konkurrera på 

arbetsmarknaden och i den ständigt ökande efterfrågan på kompetens krävs det att 

medarbetaren har ett kontinuerligt lärande (Illeris, 2015). 

 

Illeris (2015) menar att det finns en problematik kring arbetsplatslärande då 

arbetsgivarens huvudsakliga mål är att producera en vara eller tjänst, inte att producera 

lärande. Det finns en tendens att insatser för lärande på en arbetsplats blir nedprioriterade 

för mer kortsiktiga investeringar i pressade situationer även om utbildning och lärande på 

lång sikt är mer ekonomiskt hållbart (Illeris, 2015). Dessa tendenser menar Illeris (2015) 

har blivit allt vanligare i det senmoderna arbetslivet. I det informella lärandet läggs ofta 

prioriteringen på att lösa kortsiktiga problem, att lära sig det som kan skapa förbättringar 

här och nu utan en långsiktigt plan för att lära sig en djupare förståelse och den breda 

kontexten. I detta kortsiktiga fokus riskerar värdefull kompetens att gå förlorad. Illeris 

hänvisar till Argyris och Schön (1992) när han påpekar att en medarbetares 

kompetensutveckling är högst central för en organisations utveckling (Argyris & Schön, 

1992 enligt Illeris, 2015).  

 

Kompetensutveckling och lärande är inte något som prioriteras av organisationer. Detta 

allmänna resonemang är en generalisering som berör anställda i allmänhet hävdar Illeris 

(2015). Frågan kan ställas vad som då händer med anställda som kommer in i 

organisationer genom ett externt företag som tillfälligt inhyrd arbetskraft. Rent formellt 

tillhör de inte organisationen de utför arbete i. Hur ter sig värdorganisationens prioritering 

av den inhyrda personalens lärande? Ytterligare exempel på aspekter som kan försvåra 

den tillfälligt inhyrda personalens lärande är enkla arbetsuppgifter (Håkansson & 

Isidorsson, 2012) utan möjlighet till utmaning (Preenen & Verbiest, 2015) och social 

exkludering (Illeris, 2015). Många gånger hålls tillfälligt inhyrd personal utanför 

beslutfattande och andra intellektuella situationer (Augustsson, 2016). En ytterligare 

aspekt är bristande motivation (Bakker, Demerouti & Brummelhuis, 2011). Dessa 

aspekter kan i sin tur leda till en ökad risk att konsulten vill lämna organisationen (Slattery 

& Selvarajan) eller presterar sämre (Bakker, Demerouti & Brummelhuis, 2011).  
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Enligt resonemanget ovan som belyser tillfälligt inhyrda medarbetares osäkra situation i 

kombination med ett generellt underprioriterat lärande i arbetslivet uppdagas en 

problematik med vilka möjligheter till lärande som finns för tillfälligt inhyrd personal. 

Studien har för avsikt att undersöka tillfälligt inhyrda medarbetares uppfattning av dess 

villkor för lärande i arbetslivet.  

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningen av villkor för lärande hos medarbetare 

som har en osäker anställningsform. Följande frågeställning har formulerats: 

 

Hur uppfattar medarbetare som är tillfälligt inhyrda via bemanningsföretag sina villkor 

för lärande i arbetslivet? 

 

Fortsättningsvis följer avsnitt om tidigare forskning, därefter teoretisk bakgrund. Vidare 

analyseras resultatet utifrån teoretisk bakgrund och diskuteras sedan utifrån tidigare 

forskning. Slutligen diskuteras genomförandet av studien i metoddiskussion och åtföljs 

av slutsatser och implikationer.  

 

Tidigare forskning 
Med utgångspunkt från forskningsartiklar inom fältet tillfälligt inhyrda medarbetares 

villkor för lärande har ett antal viktiga faktorer för lärande kunnat identifieras. Forskning 

framhåller arbetsplatslärandets betydelse och visar flertalet positiva effekter för både 

medarbetare och arbetsgivare. Forskning visar vidare att arbetsuppgifter bör ha en optimal 

nivå av utmaning för att medarbetaren ska utvecklas (Preenen & Verbiest, 2015). Andra 

kritiska faktorer för lärande är enligt forskning individens eget engagemang för 

arbetsuppgifter och lärande samt att den lärande känner en social och organisatorisk 

inkludering på arbetsplatsen (Håkansson & Isidorsson, 2012).  

 

Betydelsen av arbetsplatslärande 

Tidigare forskning framhåller betydelsen av ett arbetsplatslärande för tillfälligt inhyrda 

medarbetare. Chambel och Castanheira (2012) visar i sin studie att utbildning spelar en 

stor roll för attityd och välmående hos medarbetare som är tillfälligt inhyrda i en 

organisation. Utbildning minskar anställningsotryggheten och främjar 

anställningsbarheten hos tillfälligt inhyrda medarbetare, en högt värderad egenskap för 

att vara attraktiv på arbetsmarknaden. En medarbetare som erbjuds utbildning av en 

organisation ger ett positivt gensvar tillbaka till organisationen (Chambel & Castanheira, 

2012). Chambel och Castanheira (2012) fann i sin studie att utbildning är positivt relaterat 

till genuint engagemang för organisationen och negativt relaterat till utmattningssyndrom. 

Ett högt engagemang bidrar till mer motiverade och produktiva medarbetare och bidrar 

på så vis positivt både socialt och ekonomiskt till organisationen (Augustsson, 2013).  

 

Chambel, Sobral, Espada och Curral (2015) finner i sin studie att tillfälligt inhyrda 

medarbetare som upplever att de får utbildningar som kan öka deras chanser att få ett 
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ordinarie jobb inom organisationen blir mer engagerade i att prestera. Dessa medarbetare 

uppvisade lägre utmattningssyndrom och större hängivenhet och engagemang till 

organisationen. Chambel, m.fl., (2015) visar att utbildning är en värdefull resurs för 

tillfälligt inhyrda medarbetare. Kundföretagen bör prioritera medarbetare i en osäker 

anställningsform vad gäller utbildning för att de ska uppnå sin fulla potential och därmed 

känna sig inkluderade i organisationen. Bemanningsföretagen är arbetsgivare för de 

tillfälligt inhyrda medarbetarna och därav är det bemanningsföretagen som i första hand 

är ansvariga för att säkerställa att inte deras anställda drabbas av diskriminering gällande 

utbildningsmöjligheter (Chambel, m.fl., 2015).   

 

Utmanande arbetsuppgifter stimulerar lärande 

Utmaningar i arbetet har associerats med många positiva utfall som motivation för arbete, 

jobbnöjdhet, organisatoriskt engagemang, framtida arbetsprestation och ökat lärande 

(Preenen och Verbiest, 2015). Utmaningar i arbetet är viktigt för informellt lärande för 

tillfälligt inhyrda medarbetare i lågkvalificerade arbeten. Informellt lärande är identifierat 

som den viktigaste typen av lärande i organisationer (Preenen & Verbiest, 2015).  

 

Håkansson och Isidorsson (2012) studerar tillfälligt inhyrda medarbetare inom olika slags 

arbeten i Sverige och finner att kundföretag skiljer på anställda och tillfälligt inhyrda 

medarbetare delvis beroende av vilket slags arbete det gäller. I vissa av de studerade fallen 

fanns det en uppdelning av svårare och lättare arbetsuppgifter, där de tillfälligt inhyrda 

medarbetarna hade i uppgift att utföra de enkla. Vid en distinktion av arbetsuppgifter 

mellan anställda och tillfälligt inhyrda medarbetare uppdagas att när det görs skillnad 

mellan de två grupperna blir konsekvensen att de tillfälligt inhyrda medarbetarna hamnar 

i den organisatoriska periferin (Håkansson & Isidorsson, 2012). Dessa fall karaktäriseras 

av arbeten som är lågkvalificerade där medarbetaren inte behöver ha några speciella 

färdigheter och erfarenheter samt att anställningstiden tenderar att vara kortare än ett år. 

Håkansson och Isidorsson (2012) finner att det sker i regel ingen kompetensutveckling 

för dessa medarbetare eftersom den inhyrda personalen endast får göra enklare 

arbetsuppgifter och när de stöter på en utmaning lämnas arbetsuppgiften till en ordinarie 

anställd personal (Håkansson & Isidorsson, 2012). I andra studerade fall gjordes det ingen 

skillnad på anställd och inhyrd personal vad gäller organisatorisk involvering och 

svårighetsgrad på arbetsuppgifter. Här kännetecknas fallen av att de inhyrda 

medarbetarna är erfarna och skickliga samt att arbetsorganisationen kännetecknas av 

projekt. Organisationen har även ofta en vana att placera olika personer i projekt. I dessa 

fall har den inhyrda personalen lika svåra arbetsuppgifter som de anställda av företaget 

samt är en del av den organisatoriska kärnan (Håkansson & Isidorsson, 2012).   

 

Social och organisatorisk exkludering 

Vid en social och organisatorisk exkludering riskeras ett förlorat engagemang och därmed 

ett förlorat lärande (Preenen & Verbiest, 2015). Augustsson (2013) menar i sin studie att 

en organisatorisk hierarki utvecklas när personal från bemanningsföretag associeras med 

en annan typ av kunskap och erfarenhet än ordinarie personal i organisationen. Det sker 

då inget naturligt kunskapsutbyte mellan ordinarie anställd personal och tillfälligt inhyrd 

personal trots att de jobbar sida vid sida. När arbetsuppgifter vilka kräver en mer 

avancerad och specificerad kunskap uppkommer förlitar sig kundföretaget på sin 
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ordinarie anställda personal. Håkansson och Isidorsson (2012) finner i sin studie att det 

inte är givet att tillfälligt inhyrda medarbetare automatiskt exkluderas och på grund av det 

hamnar i den organisatoriska periferin. Det är vanligare att den inhyrda personalen 

integreras i organisationen när den inhyrda har specialkompetens eller rekryteras för en 

specifik uppgift. En längre anställningstid i organisationen påverkar också inkluderingen 

(Håkansson & Isidorsson, 2012). När anställningstiden är kortare och arbetsuppgifterna 

lågkvalificerade och standardiserade ökar exkluderingen av tillfälligt inhyrd personal. 

Resultat visar att segregation inom organisationen mellan tillfälligt inhyrda medarbetare 

och ordinarie anställd personal ökar när den inhyrda personalen arbetar separat från de 

ordinarie anställda (Håkansson & Isidorsson, 2012). 

 

Vid segregation mellan olika grupper inom organisationen skapas det lätt en “vi och 

dom”-känsla. Tillfälligt inhyrd personal tillhör ofta en “dom-grupp” och förväntas att 

anpassa sig efter rådande omständigheter inom organisationen. Detta framgår i jämförelse 

mellan den tillfälligt inhyrda personalens och den ordinarie personalens fokus på lärande. 

Vanligen förväntar sig värdorganisationen att de tillfälligt inhyrda medarbetarna enbart 

skall utföra sina tilldelade uppgifter utan att reflektera över organisationen i stort 

(Augustsson, 2013). Värdorganisationen förväntar sig att inhyrd personal utför sina 

arbetsuppgifter med specifika anpassningsbara parametrar utan för mycket medvetenhet 

om den omgivande organisationen. Ordinarie anställda tillhör en “vi-grupp” i vilken de i 

organisationen breddar sin intellektuella och praktiska kunskap om och inom företaget. 

Den sociala ordningens relevans är platsorienterad och skapar social och organisatorisk 

gemenskap (Augustsson, 2013). Connelly, Gallagher & Webster (2011) menar att en 

sådan strategi kan bli kontraproduktiv för både den tillfälligt inhyrda och den ordinarie 

personalen.  

 

Augustsson (2013) finner att kundföretag inte enbart anställer tillfälligt inhyrda 

medarbetare för att ha en flexibel storlek på arbetsstyrkan utan även för för att stabilisera 

sin position på arbetsmarknaden och säkra arbetstryggheten för organisationens ordinarie 

medarbetare. Ordinarie medarbetare involveras i den interna utvecklingen av 

organisationen, medan de inhyrda medarbetarna exkluderas från denna process. 

Kundföretaget tenderar att ha ett ekonomiskt synsätt och ser inte skillnaden på att ha hyrt 

in en resurs kontra att ha hyrt in en person (Augustsson, 2013). 

  

Engagemangets betydelse för lärande 

Preenen och Verbiest (2015) har studerat tillfälligt inhyrda medarbetare och kan 

konstatera att ett informellt lärande sker i högre grad hos medarbetare som engagerar sig 

i sin karriär, håller fram sina kompetenser och prestationer, utmanar sig själva i arbetet 

och söker upp utmanande arbetsuppgifter. Motivation att göra karriär identifierades som 

positivt relaterad till informellt lärande. Det informella lärandet i arbetet beror på 

individens handlingar och förmåga att anpassa sig efter karriärmål och färdigheter. 

Medarbetare som är motiverade att göra karriär, har den rätta motivationen att införskaffa 

den kompetens som krävs för att nå sina karriärmål och förmåga att anpassa sig för att 

uppnå sina mål. Dessa karriärsmedvetna medarbetare kommer därav att lära sig mer i sina 

arbeten (Preenen & Verbiest, 2015).  
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Bakker, Demerouti och Brummelhuis (2011) har funnit att engagemang är ett nödvändigt 

villkor för ett arbetsplatslärande och förbättrad arbetsprestation, men endast engagemang 

i sig räcker inte för att uppnå lärande och förbättrad prestation. Preenen och Verbiest 

(2015) anser att organisationer som hyr in tillfälligt anställda medarbetare kan öka 

utmaningarna för dessa i arbetet genom att lägga till arbetsuppgifter med högre grad av 

svårighet, innovation, självständighet och variation. Vid sidan av ordinarie 

arbetsuppgifter kan tillfälligt inhyrda medarbetare uppmuntras att hjälpa och coacha 

kollegor, utföra problemlösning på jobbet för att stimuleras till ett informellt lärande. 

Sådana informella arbetsuppgifter kan öka utmaningarna i jobbet och öka utvecklingen i 

den tillfälligt inhyrda personalens, i övrigt, lågkvalificerade jobb. Detta eftersom deras 

vanliga arbetsuppgifter många gånger är monotona och inte innehåller tillräckligt mycket 

utmaningar och tillfällen för utveckling (Preenen och Verbiest, 2015). 

 

Cooper-Thomas, Paterson, Stadler och Saks (2014) har studerat förebyggande beteenden 

och  konsekvenser hos nya tillfälligt inhyrda medarbetare och kommit fram till att olika 

handlingar kan förebygga socialiseringsprocessen för medarbetarna i organisationen. Nya 

inhyrda medarbetare på kundföretaget bör jobba ihop med de ordinarie medarbetarna för 

att på så vis snabbare integreras i organisationen. Vidare menar Cooper-Thomas, m.fl., 

(2014) att olika typer av kriterier som påverkar socialiseringsprocessen innefattar lärande, 

trivsel och engagemang hos nyanställda. Exempel på förebyggande beteenden som 

omnämns är feedback och möjligheten för de nyanställda att få svar på sina frågor för att 

underlätta deras lärande och integration i organisationen. Konsekvensen av feedback 

konstaterades positiv på flera sätt. Ju mer feedback medarbetaren sökte och desto mer 

feedback denne fick motta, ju starkare utvecklades även andra positiva påföljder. Till 

exempel nätverksbyggande samt stärkta relationer till ledare och medarbetare kunde 

identifieras som förebyggande konsekvenser. Cooper-Thomas, m.fl., (2014) menar att 

förebyggande beteenden medför fler fördelar än vad som kanske formellt avsetts. Genom 

nätverkande och stärkta relationer inom organisationen sker ett informellt lärande hos den 

nya medarbetaren.Tillfälligt inhyrda medarbetare är en växande och sårbar grupp och för 

dessa medarbetare är informellt lärande är extra viktigt eftersom de ofta saknar 

möjligheten att delta vid formella lärtillfällen (Preenen och Verbiest, 2015). 

 

TEORETISK BAKGRUND 
Illeris (2015) menar att människan är skapad för lärande men att i dagens samhälle även 

tvingas till ett lärande både genom att det i de flesta länder finns någon form av skol- 

eller undervisningsplikt, samt att det dessutom finns en rad saker som är nödvändiga att 

tillägna sig för att fungera i samhället, vardagslivet och i bestämda funktioner. Det är i 

hög grad detta direkta eller indirekta tvång som i olika sammanhang kan göra lärandet 

problematiskt (Illeris, 2015). 

 

Teori om lärande i arbetslivet 

Illeris (2015) utvecklar ett teoretiskt perspektiv för lärande och teorin har använts för 

analys av resultat genom att i en kvalitativ innehållsanalys utgå ifrån tre huvudbegrepp 
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som omnämns som dimensioner. För att ett lärande ska uppstå hos människan krävs det 

optimala förutsättningar för tre dimensioner i den lärandes lärsituation. De tre avgörande 

dimensionerna är innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspels-

dimensionen. Det måste finnas ett innehåll i det som lärs, den lärande måste ha en inre 

motivation för att vilja lära och allt som lärs sker i ett samspel med något eller någon 

annan. Alla tre dimensioner ska stimuleras för att ett lärande ska ske (Illeris, 2015). Vidare 

förklarar Illeris (2015) att lärande både är en individuell och samhällelig angelägenhet. 

Illeris (2015) definierar lärande: ”Lärande är varje process som hos levande organismer 

leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande.” (Sid. 18)  Teorin är vald utifrån kriteriet att den kan bidra till en 

ökad förståelse för villkoren för tillfälligt inhyrda medarbetares lärande i arbetslivet. 

Teorin kommer att användas i analysen för att ge ett ökat djup. Analysen av intervjuerna 

tar utgångspunkt från de tre dimensionerna ifrån Illeris teori om lärande.  

 

 
Figur 1: Illeris lärtriangel (Illeris, 2015) 

 

Lärandets innehållsdimension handlar om det man lär sig. Traditionellt har detta innehåll 

framförallt uppfattats som kännedom/kunskap, färdigheter och i vissa sammanhang även 

attityder. Den första och helt centrala punkt som måste framhävas är att lärande, också 

handlar om allt det vi kallar förståelse, insikt, mening, sammanhang och överblick menar 

Illeris (2015). Det ligger i människans natur att försöka skapa mening i det vi lär oss och 

just denna aspekt av lärandet för allt större betydelse i takt med att samhället blir alltmer 

komplicerat. Det handlar om att kritiskt förhålla sig till omvärlden och i detta 

sammanhang blir reflektion, eftertanke samt omvärdering allt viktigare för lärandet 

(Illeris, 2015). Innehållsdimensionen innebär ett lärande om oss själva att individen ska 

finna en mening genom att förstå sina handlingar, färdigheter och förhållningssätt och på 

så vis kunna hantera livets utmaningar. Lärande kommer att handla om utvecklandet av 

den lärandes självuppfattning och identitet (Illeris, 2015).  

Vidare menar Illeris (2015) att drivkraftsdimensionen handlar om igångsättandet av den 

mentala energin för att uppnå ett lärande, exempelvis motivation, känslor och vilja. Det 

man lär sig präglas av karaktären och styrkan hos den mentala energin, samtidigt som 

motivationen, känslorna och viljan påverkas av de innehållsmässiga aspekterna av 

lärandet. Det avgörande för lärandets drivkraftsdimension tycks enligt Illeris (2015) vara 

att de läromässiga utmaningarna tilltalar den lärandes intresse och förutsättningar. 
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Utmaningarna ska inte vara för små så att de inte uppmanar till något viktigt lärande och 

inte heller allt för stora så de upplevs som för svåra vilket resulterar i att utmaningen inte 

antas.  

Samspelsdimensionen omfattas i sin tur av en process som sker mellan individen och dess 

omvärld. Denna dimension karaktäriseras av handling, samarbete och kommunikation 

(Illeris, 2015). Den mest genomgripande och samtidigt vanligaste samspelsformen är 

deltagande, vilket karaktäriseras av att den lärande ingår i en gemensam målinriktad 

aktivitet tillsammans med andra. I praktiken kan lärandets samspelsdimension anta 

många olika former, till exempel upplevelser, förmedling, imitation, verksamhet eller 

deltagande. Den väsentliga poängen är att ju mer aktivt den lärande engagerar sig i 

samspelet, desto större blir lärmöjligheterna. Därav är det viktigt för lärandet att det finns 

möjlighet för aktiv medverkan och medbestämmande, engagemang, kritisk reflektion och 

reflexivitet samt socialt ansvar (Illeris, 2015). 

Illeris teori om lärande används i studien för att skapa en djupare förståelse för vilka 

villkor som kan påverka lärande i arbetslivet för tillfälligt inhyrda medarbetare. Teorin 

kan underlätta att identifiera faktorer som kan påverka lärandet. Illeris talar om under 

vilka förutsättningar lärande sker och att ha med detta vid analys av empiriskt material 

kan ge en ökad förståelse för lärandeprocessen. 

 

 

 

METOD 
Metod för studien har utgått från hermeneutiken vilket innebär att tolka, förstå och 

förmedla upplevelsen av ett fenomen. Vidare har studien inspirerats av fenomenografi. 

En kvalitativ metod användes för att ge informanterna möjligheter att kunna öppna upp 

och utveckla sina svar och dela med sig av sina uppfattningar. Detta medförde att en 

kvalitativ metod var förenlig med individens berättande om sina erfarenheter och 

uppfattningar av arbetsplatslärande.  

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt valdes för att skapa en förståelse för 

intervjupersonernas uppfattning av sina villkor för lärande. Hermeneutik innebär att 

förstå och förmedla upplevelser av fenomen, i vårt fall uppfattningen av villkor för 

lärande hos medarbetare med en osäker anställningsform. Hermeneutiken är lämplig att 

använda när syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna upplevelser av 

ett fenomen (Westlund, 2009). Genom att hermeneutiken handlar om att tolkning blir 

tillvägagångssättet för studien att skapa förståelse genom att ställa frågor. Därav lämpar 

sig en kvalitativ metod. 
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Kvalitativ metod 

Vald metod för studien är kvalitativ metod. Enligt Fejes och Thornberg (2009) är 

kvalitativ forskning den typ av forskning som innebär att forskaren beskriver verkligheten 

genom orddata. Det vill säga information från språkliga utsagor. Frågeställningen i den 

här studien ämnar undersöka tillfälligt inhyrda medarbetares uppfattning av dess villkor 

för lärande. För att få information om informanternas uppfattningar, behövs information 

om deras egen verklighet och då är kvalitativ metod den mest lämpliga. Metoden ger 

informanten en möjlighet att kunna öppna upp och utveckla sina svar och dela med sig 

av sina uppfattningar. Metoden för vår studie om lärande i arbetslivet är inspirerad av 

fenomenografi och därför riktar in sig på att fånga människors olika uppfattningar om 

deras villkor för lärande genom intervjuer. Starrin och Svensson (1994) beskriver att 

fenomenografi som metod syftar till att beskriva olika uppfattningar av fenomen. I vår 

studie utgörs upplevelsen av att vara tillfälligt inhyrd på en arbetsplats och hur lärandet 

ser ut i denna situation. Målet i fenomenografin är att observera en spännvidd av 

människors förståelse av ett fenomen. Detta görs genom att analysera intervjuer och 

sammanställa dessa i olika beskrivningskategorier. Analysen i studien är en kvalitativ 

innehållsanalys. Fenomenografi innebär att kartlägga uppfattningar samt att undersöka 

hur uppfattningarna förhåller sig till varandra och det undersökta fenomenet (Starrin & 

Svensson, 1994). 

Induktiv ansats 

Studien har en fenomenografisk ingång genom att den undersöker tillfälligt inhyrda 

medarbetares uppfattningen av sina villkor för lärande. Ett perspektiv för kvalitativ analys 

är induktiv ansats. Induktiva metoder är undersökande och försöker bygga upp 

förklaringar från den information som samlats in. Därav är induktiv ansats förenlig med 

studiens syfte att ta reda på hur tillfälligt inhyrda medarbetare uppfattar sina villkor för 

lärande. Induktiv forskning ägnar sig åt att utforska ett område medan dess motpol 

deduktiv forskning handlar om att pröva en hypotes. Det krävs en högre grad av 

föregripande struktur i datainsamlingsprocessen inom deduktiv forskning genom att 

exempelvis enkäter måste utformas med lämpliga svarsskalor för att kunna mäta 

skillnader och samband som studien ämnar undersöka (David & Sutton, 2016). Att pröva 

en hypotes kan göras genom jämförelse av olika variabler. Kvantitativa variabler kräver 

sedan någon form av metod för mätning, vilket innefattar räkning och siffror. Induktiv 

metod kräver inte att mått och tematisering bestäms i förväg. Enligt David och Sutton 

(2016) väljer ofta forskare undersökande metod framför hypotesprövning just för att de 

på förhand inte vet exakt vad som ska mätas. Denna studie har en induktiv ansats eftersom 

vi inte vet på förhand hur tillfälligt inhyrda medarbetare uppfattar sina villkor för lärande. 

Kvantitativ forskning förknippas med deduktiv ansats och kvalitativ forskning med 

induktiv.  

Planering och genomförande 

Urval 

Urvalskriterier för informanter är medarbetare som är eller har varit anställda av ett 

bemanningsföretag och tillfälligt uthyrda till en organisation. I studien har ett selektivt 

urval använts. Ett selektivt urval karaktäriseras av att informanterna väljs enligt 
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forskarens egen kunskap och uppfattning om vilka människor som kan lämpa sig för 

ämnesområdet. Dessa individer bedöms av forskaren sitta inne med specifika kunskaper 

om frågan. Urvalet bygger helt och hållet på forskarens uppfattning om vem som är den 

lämpligaste undersökningspersonen att välja (David & Sutton, 2016). Det praktiska 

urvalsförfarande skedde genom sociala medier. Ett öppet inlägg publicerades där vi 

efterfrågade lämpliga informanter och även uppmanade kontakter att dela inlägget för en 

större spridning. Det var avgörande att på ett snabbt sätt finna informanter till studien 

med tanke på den tidsbegränsning som fanns för att genomföra den. De informanter som 

valdes ut fanns det ingen personlig eller yrkesmässig relation till.  

I ett tidigt skede under urvalsprocessen framkom vid kontakt med ett bemanningsföretag 

att GDPR (General Data Protection Regulation) innebar att de inte fick lämna ut några 

uppgifter om vilka personer som jobbar hos dem. Tidigare har personuppgiftslagen, PUL, 

styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 är det 

GDPR som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller 

indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer innebär 

detta en hel del förändringar. (https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-

utvecklare). På grund av GDPR förändrades sökstrategin till att utgå ifrån sociala medier. 

Detta innebar att en första kontakt togs med potentiella intervjudeltagare direkt. Det fanns 

ett intresse av att ha med intervjudeltagare med arbetslivserfarenhet från minst två olika 

organisationer eftersom de då bestitter mer erfarenhet och även kan ha upplevt olikheter 

eller likheter vilket berikar svaren vid våra intervjuer. Intervjuer planerades in med fyra 

informanter som stämde in enligt urvalskriterierna.  

Instrument och insamling 

Tidigare forskning studerades i form av vetenskapliga artiklar granskade enligt peer 

review som samlades in genom databaser Linnéuniversitetet tillhandahåller. Databaser 

som användes för artikelsökningar var ERIC, PsychINFO och universitetsbibliotekets 

söktjänst OneSearch. Söktjänsten OneSearch var mest effektiv för att hitta relevanta 

artiklar för studiens syfte. Exempel på sökord som användes var learning, temporary 

agency worker, TAW, temporary employment, insecure employment, short term 

employment och development. I det slutgiltiga urvalet selekterades artiklar vilka var max 

tio år gamla och publicerade i en internationell vetenskaplig tidskrift. Artiklarna skulle 

vara högst relevanta för studiens syfte och det skulle finnas en internationell spridning i 

urvalet.  

 

Instrument för att samla in data till studien om tillfälligt inhyrda medarbetare och dess 

villkor för lärande är en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna i 

intervjuguiden formulerades som öppna frågor hur, varför och på vilket sätt, för att ge 

större djup och ökad personlig detaljrikedom i svaren (David & Sutton, 2016). Genom 

den semistrukturerade intervjun gavs informanten möjlighet till att utveckla sina svar 

gentemot i en strukturerad intervju där svarsalternativen ofta är givna på förhand. Är 

informanten kortfattad i sina svar är det en fördel med en semistrukturerad intervju 

eftersom möjligheten finns att ställa följdfrågor för att driva samtalet framåt. 

Genomgående har följdfrågorna främst handlat om att informanten ska ge exempel av 

den upplevda situationen. Konkreta exempel är viktigt för studien när analysen 

genomförs. Genom att ha en intervjuguide minimeras risken att glömma bort eller missa 

något viktigt att ta upp vid intervjun. Frågorna i intervjuguiden har formulerats som teman 

https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-utvecklare
https://cio.idg.se/2.1782/1.674864/gdpr-konsekvenser-utvecklare
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utifrån den valda teoretiska bakgrunden, Illeris teori om lärande, detta för att i ett senare 

skede kunna underlätta vid en sammanställning i analysen av svaren samt för att ge 

resultatet från empirin en djupare innebörd. En annan viktig aspekt vid genomförandet av 

intervjun är tid. Det är viktigt att ha väl avsatt tid för att minimera stress (David & Sutton, 

2016). Missivbrev skickades till informanterna en tid innan intervjun skulle äga rum för 

att informanten skulle vara medveten om sina rättigheter och etiska utgångspunkter för 

studien. Intervjuerna skedde på platser där informanterna kände sig trygga och intervjun 

spelades in som ljudfil och transkriberades sedan. Därefter följde en kategorisering av 

teman av de transkriberade intervjuerna. 

Analys  

Insamlat empiriskt material analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalys innebär att insamlad data kodas genom kategorisering och tematisering 

(Fejes & Thornberg, 2009). Genom kvalitativ innehållsanalys skapas en mening ur en 

större mängd data. Det handlar om att identifiera betydelsefulla mönster. Genom att 

analysera likheter och skillnader reduceras och struktureras den stora textmassan som 

data utgörs av till ett antal kategorier (Fejes & Thornberg, 2009). 

Analysen inleddes med att läsa igenom de fyra transkriberade intervjuerna flera gånger 

för att säkerställa att inget viktigt budskap missades i texterna samt att vi skulle bekanta 

oss med materialet. När vi var väl bekanta med materialet fortskred analysen med att 

färgkoda intervjuerna utifrån tre olika teman baserade på Illeris teori om lärande, 

samspelsdimensionen, innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen (varje begrepp 

fick en färg). Respektive teman sorterades in i en annan fil och därefter identifierades 

meningsbärande enheter i form av meningar och ord. Dessa meningsbärande enheter 

sorterades och ur denna sortering framkom två underkategorier. Utifrån detta material 

med meningsbärande enheter och två underkategorier skapades en sammanhängande text 

vilken speglade de meningsbärande enheterna. För att resultatet skulle framgå tydligare 

validerades texten med utvalda citat. Processen att analysera materialet utifrån ett 

teoretiskt begrepp, finna meningsbärande enheter som sorterades till två underkategorier 

upprepades tre gånger, en gång för varje begrepp. Under alla steg i analysen spelade den 

teoretiska bakgrunden en stor roll. 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Tema 

(utifrån 

teori) 

Subtema 

Hur kan du beskriva din inkludering i den 

sociala sammanhållningen i relation till de fast 

anställda? 
Det är jätteolika, jag har varit på företag där vi 

har blivit behandlade som skit….Men jag har 

också varit på ställen där konsulten betyder 

lika mycket som att man har varit anställd i 20 

år. Du tillhör gruppen, och man blir intagen i 

gruppen med en gång... 

Du tillhör gruppen, och 

man blir intagen i gruppen 

med en gång 

Samspel Socialt 

sammanhang 
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Hur fördelas arbetsuppgifter mellan olika 

medarbetare med olika anställningsform på 

arbetsplatsen? 
Då är det samma oavsett om du är fast anställd 

eller kommer från bemanningsföretag. Det 

handlar om kompetensen och inte vilken 

anställningsform man har.  

Det handlar om 

kompetensen och inte 

vilken anställningsform 

man har.  

Innehåll Arbetsuppgifter 

På vilka sätt kan du beskriva attityder för 

lärande och tillfälligt inhyrda medarbetare på 

din arbetsplats? 
Det var det rätt mycket ruljans på folk, så det 

var kanske därför de inte la så mycket energi 

på oss, de hade ett tankesätt att ”de kanske inte 

ska vara här så länge ändå” det var lite den 

känslan, de var kanske därför de inte 

inkluderade eller hjälpte till så mycket, de hade 

lite den attityden hela tiden, de la inte så 

mycket fokus på oss 

”De kanske inte ska vara 

här så länge ändå” det var 

lite den känslan, de var 

kanske därför de inte 

inkluderade eller hjälpte till 

så mycket 

Drivkraft Engagemang 

 

Figur 2: Figuren visar ett exempel på analysförfarandet.  

Etiska överväganden 

Det finns en skillnad mellan värdefrihet och värdeneutralitet. All samhällsvetenskaplig 

forskning motiveras av värden och därmed aldrig kan vara värdefri. Forskaren är skyldig 

att bedriva sin forskning så att dessa värden inte avgör resultatet (Weber, 1949 i David & 

Sutton, 2016). Den valda forskningsmetoden måste därför vara värdeneutral. 

Värdeneutraliteten hindrar inte forskaren från att ta ställning, men tvingar forskaren att 

kunna försvara sin metod och grundligt reflektera över metodval (Weber 1949 enligt 

David & Sutton 2016). I följande avsnitt diskuteras hur studien har tagit hänsyn till 

forskningsrådets etiska riktlinjer. 

 

Etiska riktlinjer   

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet har antagit fyra forskningsetiska 

riktlinjer som ska följas för att forskning ska bedrivas på ett etiskt sätt (Vetenskapsrådet, 

2002). De fyra forskningsetiska riktlinjerna har genomsyrat hela arbetsprocessen med 

studien från början till slut  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som är berörda av forskningen 

gällande den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Inför intervjuer 

har berörda informanter blivit informerade om deras uppgift i studien och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande genom ett missivbrev. I brevet blev informanten 

informerad om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när 

som helst. Vid intervjutillfället upprepades informationen om informantens syfte för 

medverkade i studien och informantens villkor. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har i studien tagits hänsyn till genom att 

alla intervjudeltagare på förhand, i samband med och efter intervjun blivit upplysta om att 
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deras deltagande är på frivillig basis och att de kan välja att hoppa över frågor eller när 

som helst avbryta intervjun. De har även på förhand fått information om att intervjun 

kommer att spelas in med ljudupptagning. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer som ingår i en undersökning 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). När det gäller 

konfidentialitetskravet har detta praktiserats i studien genom att intervjudeltagarna blivit 

upplyst om att varken deras identitet, organisationen de jobbar i eller bemanningsföretaget 

de är anställda hos kommer att presenteras i studien. Vi har även upplyst 

intervjudeltagarna om att de ljudfiler som spelats in under intervjuerna kommer att 

förvaras otillgängliga för obehöriga och att ljudfilerna kommer att raderas omedelbart 

efter att studien är avslutad och publicerad. Resultatet av studien skall publicera på ett sätt 

så att intervjudeltagarna framstår som anonyma. 

Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). När studien är avslutad kommer all 

dokumenterad information om undersökningsdeltagarna att makuleras. Insamlade 

uppgifter om undersökningsdeltagarna kommer inte att användas för annat än denna 

aktuella studie.  

Känsliga frågor 

Intervjuguiden har utgått från ovanstående etiska riktlinjer när frågorna har formulerats. 

Frågor om personliga uppfattningar av utveckling hos informanterna i relation till sin 

osäkra arbetsform kan vara känsliga att besvara. I synnerhet om informanternas 

upplevelse är negativ. Det kan vara känsligt för informanten att uttala sig negativt om sin 

arbetsgivare. En arbetsgivare har till exempel mycket makt över anställda som har svårt 

att få jobb på annat håll (Jacobsen & Thorsvisk, 2008) och därmed hamnar arbetstagaren 

i beroendeställning till arbetsgivaren. Därför förklarades tydligt att vilka eller vilken 

organisation informanterna jobbar eller har jobbat hos eller vilket bemanningsföretag de 

är anställda inom inte kommer att publiceras. Kön, namn eller annan information som kan 

avslöja informantens identitet kommer inte heller att publiceras och har ingen relevans för 

studien.  

Intervjumiljö 

David och Sutton (2016) påtalar såväl vikten av utformning av intervjufrågor som vikten 

av intervjumiljö. Vissa intervjuer kan gynnas av att genomföras i naturliga och välbekanta 

miljöer för informanten medan andra intervjuer, exempelvis angående känslomässiga 

teman, kan vara svåra att prata om i en vardagssituation och kräva en speciell miljö. Det 

är viktigt att analysera fördelar och nackdelar med intervjuplatserna inför bokning av 

intervjuer. Platserna för genomförandet av intervju bokades i samråd med respektive 

informant utifrån vart informanten kände sig bekväm med att genomföra intervjun samt 

praktiska skäl exempelvis restid.  

Förförståelse 

Forskare har alla en personlig förförståelse och ingång utifrån tidigare erfarenheter, 

fördomar, övertygelser och förutfattade meningar. Forskaren behöver förhålla sig till 

dessa tidigare erfarenheter och fördomar genom hela forskningsprocessen. En genuint 
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nyfiken hållning och med den egna förförståelsen medvetandegjord ökar sannolikheten 

för att forskaren ska se studien i klart ljus (Fejes & Thornberg, 2009). Forskaren har inte 

en otolkad tillgång av verkligheten som återges på ett exakt sätt, utan beskriver en 

tolkning av verkligheten där forskarens bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i 

tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). Tidigare erfarenheter och upplevelser kan 

ha påverkat förförståelsen kring fenomenet tillfälligt inhyrda medarbetares villkor för 

lärande. En av oss har tidigare arbetat under den anställningsformen och den andra av oss 

har tidigare arbetat med att introducera och utbilda nyanställda medarbetare med 

anställningsformen i kundföretag. I och med denna erfarenhet kan ett omedvetet 

inflytande vid tolkning av informanternas svar funnits. De tidigare upplevelserna av 

arbete med eller som tillfälligt inhyrd medarbetare kan även ses som en styrka i 

bemötandet av intervjudeltagarna då vi själva ansåg oss ha en relativt god förståelse för 

deras situation. 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet har analyserats genom Illeris teori om lärande (2015) och genomförts som en 

kvalitativ innehållsanalys. Illeris teori talar om tre dimensioner som är avgörande för ett 

lärande, samspelsdimensionen, innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen. 

Utifrån dessa dimensioner har vi analyserat det empiriska materialet och skapat tre 

huvudteman.  

Samspel 
I samspelsdimensionen identifierades två underrubriker, socialt sammanhang och 

deltagande, genom en tematisering av det empiriska materialet.  

 

Socialt sammanhang  

Det sociala sammanhanget en tillfälligt inhyrd medarbetare upplever skiljer mycket 

kundföretag och individ emellan. Vilken känsla av samhörighet den inhyrda 

medarbetaren känner beror avhängigt på det bemötande kollegor, chef och organisation 

har mot den inhyrda. En tillfälligt inhyrd medarbetare påtalar att uthyrningstiden är 

avgörande för hur den sociala sammanhållningen ter sig i form av trygghet. Samtliga 

inhyrda medarbetare har både positiva och mer negativa upplevelser av hur den sociala 

inkluderingen har varit på kundföretag de varit uthyrda till. Övervägande del av 

erfarenheterna är en positiv upplevelse av en social inkludering.  

 

Det är jätteolika, jag har varit på företag där vi har blivit behandlade som 

skit, vi har fått göra alls smutsgöra, vi har fått städa, ingen tilltalar oss i 

fikarummet….Men jag har också varit på ställen där konsulten betyder 

lika mycket som att man har varit anställd i 20 år. Du tillhör gruppen, och 

man blir intagen i gruppen med en gång, du känner inte att du kommer 

från ett annat företag, utan alla är samma.  
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Den inhyrda medarbetarens egen personlighet uppfattas också påverka hur snabbt man 

integreras i organisationen och om man har lätt att nätverka och skapa kontakter. Den 

inhyrda medarbetarens eget bemötande mot ordinarie medarbetare i organisationen anses 

också vara en avgörande faktor för hur inkludering sker. Beroende på personlighet, attityd 

och förmåga att skapa nya kontakter påverkas inkluderingsprocessen. I vissa fall är 

klimatet väldigt öppet och det medför en snabbare inkludering i arbetsgruppen. I andra 

fall, då ett mer slutet arbetsklimat råder, fördröjs inkluderingsprocessen.  

 

… på bara ett par dagar så kan man …. märka på dem att dom räknar 

mig som en anställd även om man bara ska vara där en vecka. Sen är ju 

vissa platser lite mer slutna så att man kommer inte riktigt in. Jag gör ju 

mitt bästa och det är ju alltid så att när jag lämnar så är jag ju en i 

arbetsgänget fast dom vet att jag ska lämna. 

 

Vid en positiv upplevelse av social inkludering upplevdes det som man var “en i gänget”, 

arbetskamraterna upplevdes som nyfikna, kontaktsökande och hjälpsamma. De inhyrda 

medarbetarna behandlades som vilken anställd som helst. Vid en negativ upplevelse 

uppstod en vi-och-dom känsla och att inte ingå i sammanhanget. Det var svårare att få 

svar på sina frågor och det kunde vara otydliga instruktioner. Det var ej välkommet att 

deltaga vid sociala sammankomster som julfest och afterwork.  

 

Ledningens bemötande uppfattades i flera fall som mer exkluderande än mötet mellan de 

bemanningsanställda och den ordinarie personalen. Känslan av att bara tillfälligt befinna 

sig i organisationen infann sig och ledningen gav en känsla av att hierarkiskt sätta de 

ordinarie medarbetarna snäppet högre än de bemanningsanställda. Mönstret visade sig 

dock mer eller mindre i olika organisationer. Oavsett hur trevliga arbetskamraterna är så 

genomsyrar ledningens attityder organisationen samt påverkar organisationskulturen och 

bidrar därmed till att stärka eller försvaga tryggheten hos medarbetarna genom sitt sätt att 

bemöta dem. För att trivas på en arbetsplats krävs det ett bra ledarskap och att man känner 

sig inkluderad i ett sammanhang även vid kortare perioder.  

 

Man kände sig liksom inte, välkommen kände man väl sig, men ändå så 

var väl dom fast anställda var en bit över en annan så att säga. Det kände 

jag nog rätt mycket av. Men inte som sagt var utav jobbarkompisarna. 

Men ledningen märkte man väl att det var, att man inte tillhörde.  

 

Deltagande 

Samspelet på arbetsplatserna påverkades av kundföretagens intresse i att engagera sina 

medarbetare att delta i olika lärprocesser. Det skiljde sig hur kundföretagen värderade 

upplärning och hur villiga de var att hjälpa till vid problem. Det förväntades på en del 

arbetsplatser att de inhyrda medarbetarna redan skulle ha de kunskaper som behövdes och 

det förutsattes att de skulle kunna sätta igång att jobba direkt. Det kunde upplevas som 

besvärligt och jobbigt när den inhyrda medarbetaren bad om hjälp.  
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På det andra jobbet då satt vi två stycken då var det att vi skulle klara oss 

själva och om någon fast anställd behövde komma och hjälpa oss så var 

det besvärligt och jobbigt. Vi skulle klara oss själva men samtidigt så var 

vi båda vi inhyrda så i början hade vi behövt lite mer hjälp från de fast 

anställda. Vi fick nog inte så mycket upplärning. 

 

På andra kundföretag fanns det ett större engagemang att vilja lära ut och de inhyrda 

medarbetarna fick mycket hjälp vilket underlättade lärprocessen. Den fysiska platsen 

spelade roll för hur mycket information de inhyrda medarbetarna uppskattade att de fick. 

En medarbetare beskrev sin placering som så pass avskärmad att information inte kom 

fram.  

 

Där var det dels att vi satt långt bort från den övriga organisationen så 

det var inte det att man fick massa info. På den andra arbetsplatsen satt 

vi mitt i allt och fick en massa information hela tiden vad som pågick. Vi 

satt lite utanför och var lite utanför för de var inte så inkluderande.  

 

Flera av de inhyrda medarbetarna påpekar att den egna personligheten och viljan att lära 

har stor påverkan när det kommer till vad den inhyrda medarbetaren faktiskt kan lära på 

en arbetsplats. Det måste finnas en nyfikenhet och ett intresse hos medarbetaren. Att 

aktivt observera hur arbetsgången fungerar på den specifika arbetsplatsen ger möjlighet 

till lärande och att se möjligheter till förbättring enligt en inhyrd medarbetares 

uppfattning. Bland en del bemanningsanställda fanns uppfattningar om att de inte kände 

sig välkomna att föreslå förbättringsförslag och om de hade lämnat förslag så hade dessa 

avfärdats med anledningen av att de inte var fast anställda. Denna upplevelse kom till viss 

del att påverka både samspel och drivkraft då medarbetarna riskerade att känna sig 

exkluderade samt att deras möjlighet att utveckla och effektivisera sina arbetsuppgifter 

begränsades. 

 

Innehåll 

I det empiriska materialet identifierades innehållsdimensionen som sedan temateriserades 

i arbetsuppgifter och formellt lärande.  

 

Arbetsuppgifter 

De tillfälligt inhyrda medarbetarna upplever stora skillnader i arbetsuppgifter och dess 

variation mellan olika kundföretag. Hur monotona och lätta eller varierande och svåra 

arbetsuppgifterna har skiftat mycket från arbetsplats till arbetsplats. De tillfälligt inhyrda 

hade arbetsuppgifter för att avlasta andra fast anställda och fick göra enkla, tråkiga 

arbetsuppgifter som de fast anställda inte hann med. I ett fall uppfattades det som att det 

var oklart vilka arbetsuppgifter som egentligen ingick i arbetet. Avlastningsuppgifterna 

kunde ibland upplevas som att de inhyrda fick gör de uppgifter som inte ordinarie 

personal ville göra samt även att dessa arbetsuppgifter kunde ta över de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna.  
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...sen kunde man upplev att handläggarna la tråkiga uppgifter på oss 

konsulter för att avlasta sig kanske men det var lite också där visste man 

inte riktigt vad som egentligen ingick i ens arbetsuppgifter då tog man 

bara det man fick, …. Vid avlastningen var det lite oklart vilka 

arbetsuppgifter som var våra. Vi kunde få skitgöran typ. Men sen kanske 

vi skulle göra det men ibland blev det stressigt för att vi fick mycket sådana 

grejer men samtidigt skulle vi ju vara back-up till dom men det var inte 

vår huvudsyssla egentligen. Men ibland kändes det som den kanske tog 

över lite ändå. Hur pass mycket back-up vi skulle vara var lite oklart.  

 

Uppfattningen gällande om tillfälligt inhyrda medarbetare fick andra arbetsuppgifter än 

ordinarie personal skiljer mellan olika organisationer. Gemensamma drag är att man som 

anställd behöver visa framfötterna och vara nyfiken och intresserad för att utöka sina 

chanser till att få fler uppgifter samt djupare kunskap om uppgifterna. Inom vissa 

organisationer upplevs en tydlig fördelning av arbetsuppgifter men i andra organisationer 

noteras ingen märkbar skillnad gällande arbetsuppgifter i relation till anställningsform. 

 

Är du nyanställd helt och hållet så kan du ju inte, då får du upplärning av 

nån som kan tills den personen är redo att göra detta och detta. Då är det 

samma oavsett om du är fast anställd eller kommer från 

bemanningsföretag. Det handlar om kompetensen och inte vilken 

anställningsform man har.  

 

Arbetsplatser vilka innehöll arbetsuppgifter med ökad svårighetsgrad och ökat ansvar gav 

mer utveckling och utmaning. På arbetsplatser där det var samma uppgifter hela dagarna 

gavs inte möjlighet till utveckling påtalar de inhyrda medarbetarna. En del av de inhyrda 

medarbetarna upplever att anställningsformen har ett personligt värde genom att det är 

varierande att komma till nya arbetsplatser hela tiden och även bidrar till ett ökat lärande 

eftersom man behöver lära sig nya arbetsuppgifter.  

 

Jag trivs med anställningsformen för jag är väldigt rastlös av mig så jag 

kan inte vara på samma ställe jättelång tid. Så detta är perfekt för mig att 

vara ett halvår på ett ställe och tre veckor där och så. 

 

En inhyrd medarbetare upplevde att chefen såg till en persons kompetens för utförandet 

av en viss arbetsuppgift och inte till vilken slags anställningsform personen hade. Även i 

situationer där nya saker skulle läras, sågs det till individens potential och inte vilken 

anställningsform medarbetaren hade. En annan inhyrd medarbetare beskriver vikten av 

att vara beredd på förändring, då förväntan hos kundorganisationen är att beordrade 

uppgifter skall utföras oberoende av om det innebär en förändring av arbetssättet eller 

uppgifterna. 

 

Dom räknar… skulle det ske förändring eller omorganisation under den 

tiden man är inhyrd, så förväntas det bara att man ändrar sitt sätt. Man 

är ju som sagt inte med på de här mötena och så det kan ju vara från en 
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dag till en annan att man får ändra sitt arbetssätt och sina uppgifter och 

det får man bara acceptera helt enkelt.  

 

Formellt lärande 

Ingen av de tillfälligt inhyrda medarbetarna har fått formell kompetensutveckling i form 

av kurser och utbildningar. Bemanningsföretaget såg till att de inhyrda medarbetarna hade 

de utbildningar och certifikat som kundföretaget krävde för en anställning, tex truckkort. 

När man är anställd via bemanningsföretag inkluderas man inte på samma sätt som en 

fast anställd, menar en inhyrd medarbetare. 

 

Är man fast anställd, som jag är nu, på en arbetsplats då är man ju, det 

blir ju ens andra hem, det blir ens familj och det blir liksom ens vänner, 

dom som jobbar där. Det blir det ju inte riktigt när man åker som 

bemannings-, för att man tillhör inte den arbetsplatsen. Så man ingår inte 

i den här, i sammanhanget. 

 

Som tillfälligt inhyrd inkluderas man inte på olika slags utbildningar. 

Bemanningsföretagen står inte för utbildningskostnader och kundorganisationen 

prioriterar i första hand den ordinarie personalen eftersom det blir en merkostnad att 

utbilda även tillfälligt inhyrd personal.  

 

… bemanningsföretaget står ju inte för någon kostnad för utbildningar 

ifall arbetsplatsen vill skicka sina medarbetare på utbildningar, så det är 

om dom är villiga att inkludera en inhyrd. Men oftast är dom ju inte det 

för det är ju en merkostnad för dom. 

 

När det kom till introduktion på arbetsplatsen så uppfattades stora skillnader mellan olika 

organisationer. Det förekom på ett par arbetsplatser att tillfälligt inhyrda medarbetare fick 

samma slags introduktion som anställda. Inom flera organisationer var uppfattningen hos 

de tillfälligt inhyrda medarbetarna att man fick genomgång av arbetssysslor och rutiner 

när man kommer dit. En inhyrd medarbetare beskrev att det i flera fall visat sig vara en 

överraskning på arbetsplatsen när hen dök upp till första arbetspasset och varken 

passerkort, kläder eller än mindre någon introduktion var förberedd.  

 

...när man kommer som inhyrd till en arbetsplats så kan det i 80-90% av 

fallen vara väldigt förvånande för dom som kommer, dom har inte 

information om att jag ska komma, dom har inte kollat upp om det finns 

kläder, dom vet inte vart inpasseringskorten och koderna till datasystemet 

ligger, för oftast kanske man kommer kvällstid och dom kan vara väldigt 

förvånade. Är man beredd på det så är det ju… jag har ju ett ombyte 

kläder med mig så att jag skall kunna jobba första passet, innan dom 

fattar att dom behöver fixa grejer.  
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Det fanns en stor variation gällande huruvida de tillfälligt inhyrda medarbetarna skulle 

delta vid möten eller inte. Vid de tillfällen det dock inträffade så upplevdes den starka 

samhörigheten i organisationen och både informationen så väl som mötet bidrog till att 

skapa en jämnställdhetskänsla mellan ordinarie personal och bemanningspersonal. 

Informationen var lika viktig för alla i organisationen. En tillfälligt inhyrd medarbetare 

menar att tillfälligt inhyrd personal har samma tillgång på information som anställda, 

medan andra upplever att det finns en begränsning på hur mycket information det finns 

att tillgå. De inhyrda medarbetarna anser att det hänger på individen hur mycket 

information man får reda på genom frågor och visat intresse. 

 

Man kan inte sitta och vänta på att någon ska tala om för en utan jag 

tycker att man ska fråga, man ska fråga och man ska fråga och man ska 

ta reda på….är man lite tillbakadragen och väntar på att det ska serveras 

så blir det väldigt svårt att lära sig något nytt. 

 

Drivkraft 

Ur drivkraftsdimensionen identifierades underkategorierna engagemang och utmaning i 

det empiriska materialet.  

 

Engagemang 

Engagemang, nyfikenhet och att våga ifrågasätta påverkar lärandet samt att visa att man 

vill lära menar en tillfälligt inhyrd medarbetare. De tillfälligt inhyrda medarbetarna 

upplever ett ökat engagemang till lärande vid en social inkludering och möjlighet till 

interaktion med de andra medarbetarna. Vid en inkludering och i uppmuntrande miljö 

anstränger sig de tillfälligt inhyrda medarbetarna i sina arbetsuppgifter vilket leder till ett 

ökat lärande. I en mindre uppmuntrande och inkludernade miljö utfördes endast de 

arbetsmoment som krävdes för att engagemanget inte fanns. En del inhyrda medarbetare 

hade erfarenhet av att jobba tolvtimmarspass med samma uppgifter vilket innebar att det 

inte fanns mycket att lära samt att jobbet var mycket monotont och tråkigt. De inhyrda 

medarbetarna trivdes mer på arbetsplatser vilka erbjöd meningsfulla arbetsuppgifter 

“Men det kanske var därför jag inte var där så länge, det stod still och var inte så 

utvecklande” och där de själva och ordinarie personal ansågs lika mycket värda. 

 

Men det var ingen som kollade ner på någon, alla umgicks med alla, 

väldigt nyfikna, de som hade varit där länge var väldigt nyfikna hur det 

var att jobba på bemanningsföretag. Överlag är det hur underbart som 

helst, du blir omhändertagen, du blir nästan mer omhändertagen när du 

kommer utifrån för då är de mer nyfikna när det kommer en ny. 

 

Att få möjlighet till utveckling anses också genomgående som viktigt. Flera av 

informanterna påtalar engagemanget och viljan i att lära andra och att det sporrar deras 

eget lärande på arbetsplatsen. En inhyrd medarbetare påtalar att engagemanget till att 

prestera och lära minskar i en miljö utan uppmuntran och tacksamhet. 
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Men man blir ju ännu mer engagerad när man känner sig inkluderad som 

på det ena företaget då, men på det andra kan det bli att om dom fast 

anställda inte vill prata så mycket med oss så kanske vi inte heller vill 

prata så mycket med dom. Men man utför ändå sina arbetsuppgifter det 

man måste göra. På den bra arbetsplatsen där gjorde man kanske det lilla 

extra, men den glöden eller lusten kanske man inte hade på det andra på 

samma sätt. Det påverkar hela engagemanget men sen gjorde man ändå 

det man behövde såklart. 

 

Det fanns en attityd bland den ordinarie personalen att de tillfälligt inhyrda medarbetarna 

ändå snart skulle lämna företaget för att ersättas av någon annan och då fanns det ingen 

anledning till upplärning och visat engagemang från kundföretagets sida. Andra inhyrda 

medarbetare påtalar att den begränsade anställningen kan påverka individer olika när det 

kommer till arbetsprestationen. För en del individer innebär otryggheten i att inte veta hur 

länge man får vara kvar i organisationen att man blir extra driven till att visa sitt bästa och 

försöka lära sig så mycket som möjligt för att öka sina chanser att få vara kvar samt att 

marknadsföra sig själv som en duktig medarbetare: “När man kommer som inhyrd får 

man ju tänka en vecka och vad jag kan liksom visa, jag måste ju ändå framgå som gott 

exempel för bemanningsföretaget och för mig som yrkesperson.” Andra individer kan 

däremot ha svårt att bortse från otryggheten i och med att anställningen när som helst kan 

avslutas och därmed hamna i en situation där oron för att bli av med jobbet tar energi och 

fokus från arbetsuppgifterna.    

 

Ja det kände man nog att en del av de andra bemanningsfolken väldigt 

nere och oroliga och tänkte bara på: får jag gå nu? Man kanske inte lade 

ner sitt bästa på arbetsuppgifterna då, det är mycket möjligt. Men jag 

försökte glömma det för jag sa vid några tillfällen att det är bara att 

fortsätta! 

 

Utmanande uppgifter 

Samtliga tillfälligt inhyrda medarbetare känner att utmaning i arbetsuppgifterna är viktig 

för deras utveckling och trivsel. Även om det återfinns en trygghet i att utföra de 

arbetsuppgifter man känner att man behärskar så finns det ett intresse och en utmaning i 

att lära sig nya saker.  De menar att typen av arbetsuppgifter är viktiga och att intresset 

för arbetet ökas med mer djupgående och utmanande uppgifter gentemot att enbart utföra 

rutinmässiga arbetsuppgifter. För att få möjlighet till lärande och utveckling på 

arbetsplatsen anser informanten att eget ansvar är en viktig del. Det gäller att visa 

framfötterna och inte vara passiv och vänta på att information skall serveras utan istället 

aktivt söka och fråga efter det man vill lära sig mer om. “Jag upplever att det är jätteviktigt 

att konsulter lär sig. Men det hänger nog mer på individen, man måste ta för sig själv.“ 

Några av de tillfälligt inhyrda medarbetarna beskriver att på vissa kundföretag tvingades 

de att lära sig snabbt eftersom det inte fanns någon att fråga. I en sådan situation blir det 

mycket fel i början, fel som man sedan lär sig av. En inhyrd medarbetare menar att komma 

från ett bemanningsföretag ökade drivkraften till lärande, den inhyrda medarbetaren ville 

lära sig extra mycket eftersom man representerar ett annat företag.  
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Det var mer utveckling och utmaning på det första för då fick jag 

arbetsuppgifter som krävde mer ansvar och ökade i svårighetsgrad, det 

andra var samma hela tiden .... Man kan ha tråkiga arbetsuppgifter ett 

tag men sen så vill man ju ändå att man får mer ansvar eller att det ska 

utvecklas på något sätt. 

 

En annan inhyrd medarbetare anser att det är viktigt att ta eget ansvar och att se till att 

lära sig så mycket som möjligt samt att ta för sig för att uppnå ett utökat lärande. Det är 

viktigt att lära sig arbetsuppgifterna så medarbetaren kommer upp i tempo, annars finns 

det risk att inte få stanna på kundföretaget. 

 

En inhyrd medarbetare upplever att hen lär sig mycket på sina uppdrag och får mycket 

nya idéer om material, arbetssätt, förbättringar som kan tas med till sin fasta anställning 

för att implementera där. 

 

... man får en hel del massa idéer. Man ser material som dom använder 

på nya ställen, man ser hur dom jobbar och tycker man liksom att det är 

en förbättring jämfört med hur man själv jobbar på sin fasta 

anställning….då tar ju man med sig det och sen är man väldigt 

entusiastisk när man kommer tillbaka till den fasta arbetsplatsen att 

förmedla vad dom gör där. 

  

Den inhyrda medarbetaren trivs i förändring och vill hela tiden testa nya saker samt tycker 

att förändringar är bra och strävar efter det. Nya bättre sätt att arbeta på, nya sätt att tänka 

och nya saker att använda.  

 

DISKUSSION 
Det empiriska resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning. Likheter och skillnader 

utifrån rubriceringen social exkludering, utmaningar och engagemang identifierades. 

Genomförandet av studien har följt planering och tidsramar förutom vissa händelser som 

har påverkat genomförandet. 

 

Resultatdiskussion 

Betydelsen av utmanande arbetsuppgifter 

I empirin påtalas vikten av hur arbetsuppgifternas utformning påverkar lärande, trivsel, 

engagemang, viljan att prestera, intresse för jobbet. I likhet med empirin har Preenen och 

Verbiest (2015) funnit att utmaningar i arbetet associeras med många positiva utfall som 

motivation för arbete, jobbnöjdhet, organisatoriskt engagemang, framtida 

arbetsprestation och ökat lärande. Utmaning i arbetsuppgifterna är viktigt för det 

informella lärandet hos tillfälligt inhyrda medarbetare eftersom de ofta inte får vara 

delaktiga i det formella lärandet som sker i organisationer de är uthyrda till (Preenen & 

Verbiest, 2015). Detta styrks av studiens empiri där det framkom att man som tillfälligt 

inhyrd ofta inte deltar i det formella lärandet. Det framkom även att utmaning i 
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arbetsuppgifterna värderades högt av de tillfälligt inhyrda medarbetarna eftersom det 

ökade chansen att bli anställd hos organisationen. Jobbet kändes mer intressant samt att 

det fanns ett intresse för lärande. Detta stämmer överens med Chambel, m.fl., (2015) som 

visar i sin studie att tillfälligt inhyrda medarbetare upplever att ökat lärande kan öka deras 

chanser att stanna i organisationen samt bli mer engagerade att prestera. En slutsats som 

kan dras av detta är att kundorganisationer som inte prioriterar tillfälligt inhyrda 

medarbetare vid formella utbildningsinsatser bör se till att det finns utmaning i 

arbetsuppgifterna som medarbetarna skall utföra. Detta för att främja engagemang och 

kompetens. Detta resonemang stöds av Augustsson (2013) som menar att ett högt 

engagemang bidrar till motiverade och produktiva medarbetare som på så vis bidrar 

positivt både socialt och ekonomiskt till organisationen.  

 

Tidigare forskning har visat att det i vissa fall finns en uppdelning av arbetsuppgifter 

mellan, de tillfälligt inhyrda medarbetarna och fast anställda. Det förekom att de inhyrda 

hade i uppgift att utföra de enkla uppgifterna. När det fanns skillnader mellan de två 

anställningsformerna tenderade konsekvensen att bli att de tillfälligt inhyrda 

medarbetarna hamnar i den organisatoriska periferin. En slutsats av detta skulle kunna bli 

att interaktionen mellan medarbetare med olika anställningsform minskar och därmed 

sker inte samma möjligheter till ett informellt lärande som när de inhyrda medarbetarna 

jobbar integrerat med den ordinarie personalen. Denna slutsats stöds av empirin genom 

att inhyrda medarbetare upplevde möjligheter att ställa frågor svårare när de jobbade 

avskilt från den ordinaire personalen vilket försvårade möjlighet till lärande.  

 

Håkansson och Isidorsson (2012) menar att det i regel inte sker kompetensutveckling för 

den inhyrda personalen eftersom dessa medarbetare endast får göra enklare 

arbetsuppgifter och när de stöter på en utmaning lämnas arbetsuppgiften till en ordinarie 

anställd personal. Enligt empirin betonas vikten av utmanande uppgifter och att det sällan 

erbjuds formell utbildning för de tillfälligt inhyrda medarbetarna. Utav detta skulle 

slutsatsen kunna dras att kundorganisationer riskerar att få omotiverad personal med låg 

kompetens och att en arbetsmiljö som inte motiverar till lärande skapas. Detta riskeras 

om de varken prioriterar att utbilda sina inhyrda medarbetare, ger dem utmanande 

uppgifter samt inte heller låter dem arbeta integrerat med den ordinarie personalen, utan 

hellre byter ut den inhyrda medarbetaren mot en ordinarie om uppgiften är svår. 

 

I empirin framkom att flertalet tillfälligt inhyrda medarbetare betonar att de har erfarenhet 

av anställningar på kundföretag där arbetsuppgifterna var lika utmanande som den fasta 

personalens arbetsuppgifter erbjudits. Möjligheten att få lära sig nya arbetsuppgifter och 

få ett utökat ansvar uppfattades som positiva villkor för ett ökat lärande. Även i 

Håkansson och Isidorssons studie (2012) observerades fall där det inte gjordes skillnad 

på anställd och inhyrd personal vad gäller organisatorisk involvering och svårighetsgrad 

på arbetsuppgifter. 

 

Social och organisatorisk inkludering 

Empirin visar delade erfarenheter av social och organisatorisk inkludering. I flertalet fall 

upplevde de tillfälligt inhyrda medarbetarna att de blev organisatoriskt och socialt 

inkluderade. Forskning visar att det är vanligare att den inhyrda personalen integreras i 

organisationen när den inhyrda har specialkompetens eller rekryteras för en specifik 
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uppgift (Håkansson och Isidorsson, 2012). Detta talar emot empirin, de tillfälligt inhyrda 

medarbetarna uppfattade sig nästintill alltid integrerade oavsett vilken tidigare kompetens 

de har och oavsett av vilken anledning de var inhyrda för. Det var till större del 

undantagsfall där den inhyrda medarbetaren blev exkluderad socialt och organisatoriskt. 

Håkansson och Isidorsson (2012) påtalar dock att det inte är givet att tillfälligt inhyrda 

medarbetare automatiskt exkluderas och på grund av det hamnar i den organisatoriska 

periferin, vilket är förenligt med empirin. Vidare menar Håkansson och Isidorsson (2012) 

att när anställningstiden är kortare och arbetsuppgifterna lågkvalificerade och 

standardiserade ökar exkluderingen av tillfälligt inhyrd personal. Resultat i empirin visar 

att segregation inom organisationen mellan tillfälligt inhyrda medarbetare och ordinarie 

anställd personal ökar när den inhyrda personalen arbetar separat från de ordinarie 

anställda. En slutsats av detta skulle kunna vara att det är viktigt att kundorganisationen 

ser till all personal, ordinarie och inhyrd, arbetar integrerat för att motverka segregation 

vilket leder till exkludering och därmed minskade möjligheter till informellt lärande.   

 

Vid segregation mellan olika grupper inom organisationen skapas det lätt en “vi och 

dom”-känsla. Tillfälligt inhyrd personal tillhör ofta en “dom-grupp” och förväntas att 

anpassa sig efter rådande omständigheter inom organisationen (Augustsson, 2013). Detta 

mönster kunde i empirin ses vid enstaka fall, i stora drag upplevdes inte denna känsla av 

de tillfälligt inhyrda medarbetarna. Erfarenheter påtalade snarare att det egna personliga 

intresset och den sociala kompetensen hos medarbetaren var avgörande för 

inkluderingsprocessen. Den inhyrda medarbetaren bar delvis ett eget ansvar för hur 

inkluderad den blev i det sociala sammanhanget. Det fanns en uppfattning om att vissa 

organisationer hade ett mer öppet klimat vilket gav en snabbare inkludering än 

organisationer med ett slutet klimat. Det fanns även en uppfattning av att det i vissa fall 

var lättare att inkluderas av de ordinarie medarbetarna än av ledningen, vilket medförde 

att “dom-känslan” hängde sig kvar hos de inhyrda medarbetarna. Slutsatsen av detta är 

att det bör ligga i intresse att hela organisationen inklusive ledningen har en gemensam 

strategi för att inkludera tillfälligt inhyrda medarbetare då organisatoriskt engagemang 

stärker det informella lärandet hos medarbetarna. 

 

Augustsson (2013) visar vidare i sin forskning att ordinarie medarbetare ofta involveras i 

den interna utvecklingen av organisationen, medan de inhyrda medarbetarna ofta 

exkluderas från denna process. Vanligen förväntar sig kundföretaget att de tillfälligt 

inhyrda medarbetarna enbart skall utföra sina tilldelade uppgifter utan att reflektera över 

organisationen i stort (Augustsson, 2013). I empirin finns en tendens som styrker 

Augustssons (2013) resonemang då de tillfälligt inhyrda medarbetarna upplever att 

förbättringsförslag inte mottas av organisationen med hänvisning till deras tillfälliga 

anställningsform. Det har även uppmärksammats i empirin att man som tillfälligt inhyrd 

skall vara beredd på förändring och vara beredd på att byta arbetsuppgifter och arbetssätt 

från en dag till en annan. Slutsats av detta skulle kunna vara att ett lärande skapas genom 

nya arbetsuppgifter och arbetssätt oavsett om det är oförberett men det finns dock risk för 

motstånd, då medarbetarna kan uppleva att de varit exkluderade i förändringsprocessen. 

Samma känsla av exkludering kan infinna sig när förbättringsförslag motarbetas vilket 

kan leda till minskat engagemang. 
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Engagemangets betydelse för lärande 

I empirin har det tydligt framgått att tillfälligt inhyrda medarbetare framhåller vikten av 

personligt engagemang och intresse för ett ökat lärande på arbetsplatsen. De tillfälligt 

inhyrda medarbetarna menar att ta chansen att lära sig nya arbetsuppgifter och arbetssätt 

samt att visa framfötterna är viktigt för att öka sannolikheten att få stanna kvar i 

organisationen. Att gå in med en positiv attityd och en vilja att lära sig nya saker är 

avgörande för engagemang och lärande. Detta visar likheter med Preenen och Verbiests 

(2015) studie vilka kan konstatera att ett informellt lärande sker i högre grad hos 

medarbetare som engagerar sig i sin karriär, framhåller sina prestationer och söker upp 

utmanande arbetsuppgifter. Medarbetare som är motiverade att göra karriär, har den rätta 

motivationen att införskaffa den kompetens som krävs för  att nå sina mål och förmåga 

att anpassa sig kommer därav att lära sig mer i sina arbeten (Preenen & Verbiest, 2015). 

I empirin återfinns detta genom att flera inhyrda medarbetare påtalade att det var viktigt 

att marknadsföra själv som yrkesperson och representera sitt bemanningsföretag på ett 

bra sätt genom att vilja lära sig så mycket som möjligt. Preenen och Verbiest (2015) anser 

vidare att organisationer som hyr in tillfälligt anställda medarbetare kan öka 

utmaningarna genom att skapa arbetsuppgifter med ökad svårighetsgrad, innovation, 

självständighet och variation. I empirin framhöll de tillfälligt inhyrda medarbetarna 

kopplingen mellan ett ökat lärande och arbetsuppgifter vilka innehöll en stegrande 

svårighetsgrad, variation samt ansvar. En slutsats som skulle kunna antas av detta är att 

villkor för lärande ökar i takt med att engagemanget ökar med i och med utmaningar och 

variation i arbetet.  

 

Utöver ordinarie arbetsuppgifter kan uppgifter som att hjälpa och coacha kollegor, utföra 

problemlösning användas för att stimulera till ett informellt lärande. Sådana informella 

arbetsuppgifter kan öka utmaningarna i jobbet och öka utvecklingen för den tillfälligt 

inhyrda personalen. Detta eftersom de vanliga arbetsuppgifter många gånger är monotona 

och inte innehåller tillräckligt mycket utmaningar och tillfällen för utveckling (Preenen 

och Verbiest, 2015). I empirin stöds detta av att de tillfälligt inhyrda medarbetarna 

upplevde ett lärande i samband med att de utöver sina ordinarie uppgifter i vissa fall fått 

möjlighet att lära upp nya medarbetare. Slutsatsen av detta är att en ökad känsla av ansvar 

genom möjligheten att utbilda andra och en möjlighet till variation av arbetsuppgifter 

skapade ett lärande hos de inhyrda medarbetarna. En aspekt som kundorganisationer med 

monotona arbetsuppgifter skulle kunna ta i beaktning.  

 

Metoddiskussion 

Genomförande 

Syftet med studien är att undersöka uppfattningen av villkor för lärande hos medarbetare 

som har en osäker anställningsform. Utifrån syftet valdes kvalitativ metod eftersom den 

metoden ansågs mest lämplig för att tolka och förstå de svar om informanternas egen 

verklighet och uppfattningar som studiens syfte efterfrågade. Relevanta vetenskapliga 

artiklar för studiens syfte hittades i databaserna. OneSearch var mest effektiv för att hitta 

rätt artiklar. 
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När urvalskriterierna för den empiriska datainsamlingen var identifierade började 

urvalsprocessen att hitta informanter vilka hade intresse av att delta i studien och som 

hade rätt urvalskriterier. Det visade sig att det var svårt att hitta informanter till studien. 

Det första problemet med att hitta informanter uppstod när vi hörde av oss till ett 

bemanningsföretag och efterfrågade kontaktuppgifter på medarbetare som var anställda 

hos bemanningsföretaget. De kunde inte ge oss några kontaktuppgifter med hänvisning 

till GDPR. Vi fick ändra vår strategi för att hitta informanter och vände oss istället till 

sociala medier och kontaktnät där.  

 

Intervjuguiden fungerade på det sätt som planerat och gav oss uttömmande och relevanta 

svar för studiens syfte. I alla intervjuer adderades följdfrågor inom områden där det 

behövdes mer information. De teoretiska begreppen från Illeris teori om lärande hjälpte 

vid intervju och analys på det sätt som var planerat. En djupare tolkning av analysen 

kunde göras med hjälp av begreppen och frågorna i intervjuguiden, vilka är en tolkning 

av Illeris teori. Begreppen gav svar för att kunna besvara studiens syfte. Med de tidsramar 

som fanns för studien begränsades intervjuantalet till fyra intervjuer. Hade  fler 

informanter intervjuats skulle det möjligen kunnat medföra att fler likheter och skillnader 

hade kunnat belysas i resultatet. Svaren från de fyra genomförda intervjuerna var dock 

rikliga och gav oss bra material att utveckla vår analys utav.   

 

Validitet  

Vad avser trovärdighet finns det alltid en risk att informanten svarar det den tror att 

intervjuaren vill höra (David & Sutton, 2016). Trovärdigheten i den här studien kan 

stärkas av att direktkontakt togs direkt med medarbetaren. Eftersom inte någon 

arbetsgivare eller chef visste att de skulle medverka undveks påverkan av att 

informanterna skulle känna sig obligerade att svara på ett sätt som framhäver företaget de 

representerar på ett positivt sätt snarare än att återge sina faktiska uppfattningar. Även 

utifrån ett etiskt perspektiv är det fördelaktigt att kontakta medarbetare direkt för att 

säkerställa att det inte fanns en påverkan i att delta eller inte delta i studien. Studien 

baseras på fyra genomförda intervjuer vilka håller en hög intern validitet eftersom datan 

ger uttryck för informanternas liv och övertygelser (David & Sutton 2016). Däremot kan 

inte slutsatsen dras att samma resultat gäller för den totala populationen. 

Generaliserbarheten är därför inte tillförlitlig när det kommer till samtliga 

bemanningsanställda enbart genom att förlita sig till denna studien (David & Sutton 

2016). Men det fanns en allmängiltighet i svaren på så vis att liknande svar återkom.  

 

I genomförandet av studien har vi varit medvetna om vår personliga förförståelse av 

tillfälligt inhyrda medarbetare och villkor för lärande och hur denna förförståelse kan 

påverka resultatet av studien. Vi har konsekvent och aktivt jobbat med att förhålla oss 

objektiva till allt material vi har kommit i kontakt med under studiens gång, i analys av 

material samt i diskussioner och slutsats. Att det fanns en form av förförståelse genom att 

tidigare jobbat som bemanningsanställd och med utbildning av bemanningsanställda föll 

det sig naturligt att ställa följdfrågor vid intervjuerna samt föra flytande samtal och denna 

typ av förförståelse sågs som en positiv tillgång till studien. 
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Slutsatser och implikationer 
Det kan konstateras att tillfälligt inhyrda medarbetares möjlighet till lärande i arbetslivet 

beror dels på förhållandena på arbetsplatsen de är inhyrda på samt dels den egna 

inställningen. Övervägande har erfarenheterna att arbeta som tillfälligt inhyrd ansetts 

positiva i relation till villkor för lärande av medarbetarna. Empirin visar, även om studien 

är begränsad, således ett mer positivt utfall än tidigare forskning inom både innehåll, 

samspel och drivkraft. Detta kan bero på att samtliga informanter ansåg personlighet, 

attityd och inställning till arbetsuppgifter, samspel, engagemang var viktiga för utfallet 

av ett arbetsplatslärande. Samtliga uttalade att de hade ambitionen att gå in med en positiv 

attityd och vilja att utvecklas. I de fall där förhållandena för lärande på arbetsplatserna 

var mindre gynnsamma för lärande tenderade engagemang, attityd och vilja att lära att 

minska. Detta uppstod då de inhyrda medarbetarna och den ordinarie personalen 

behandlades på olika sätt genom att exempelvis arbeta med skilda uppgifter eller på 

åtskilda platser. När de tillfälligt inhyrda medarbetarna blev undantagna från 

informationsmöten, utbildningar eller sociala evenemang skapades också en segregation 

inom organisationen och det informella lärandet åsidosattes på grund av en “vi-och-dom” 

uppdelning mellan inhyrda respektive ordinarie medarbetare. Det framkom även att 

ledningens attityd och inställning till de inhyrda medarbetarna var viktig, för att en 

organisatorisk tillhörighetskänsla skulle uppstå, vilket medför ökat engagemang och 

lärande.  

 

Studien har relevans för organisationer som använder sig av tillfälligt inhyrd arbetskraft 

genom att den identifierar olika faktorer på en arbetsplats som påverkar villkor för lärande 

för de tillfälligt inhyrda medarbetarna. Kunskapen om hur arbetsuppgifter, arbetssätt samt 

arbetsmiljö kan anpassas för att främja ett lärande och stärka den organisatoriska 

tillhörigheten hos tillfälligt inhyrda medarbetare kan ha en stark påverkan på 

kompetensförsörjningen inom organisationen. Genom en segregerad arbetsstyrka riskerar 

värdefull kunskap att gå förlorad och därmed är det viktigt att kunna integrera inhyrda 

medarbetare för att säkerställa kompetensutveckling, vilket krävs för att vara en 

konkurrenskraftig organisation. 

 

Avslutningsvis är slutsatsen att tillfälligt inhyrda medarbetares villkor för lärande beror  

på det personliga engagemanget, social och organisatorisk inkludering samt utmaning i 

arbetsuppgifterna.  

 

Vidare hade det varit intressant att undersöka hur ledare ser på denna grupp anställda. 

Hur arbetar ledare för att säkerställa gynnsamma villkor för lärande hos tillfälligt inhyrd 

personal så att de kan integreras i organisationen och uppnå sin fulla potential? 
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Bilaga I 

I 

Missiv 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser Personal- och 

arbetslivsprogrammet. Vi håller nu på med vårt examensarbete som skrivs i 

Arbetslivspedagogik och handlar om medarbetare som är tillfälligt inhyrda på en 

arbetsplats via bemanningsföretag.  

En del av uppsatsen består av tidigare forskning och litteratur och den andra delen 

består av kunskap inhämtad från intervjuer med personer som har denna erfarenhet. Det 

är här vår förfrågan till dig, du som har denna erfarenheten kommer in i bilden. Det 

skulle vara värdefullt för oss och resultatet för vårt arbete om du hade velat ställa upp på 

en intervju. Intervjun kommer att spelas in som ljudfil om du godkänner för att sedan 

raderas efter uppsatsens slut.  

Under hela undersökningen tar vi hänsyn till Vetenskapsrådet riktlinjer för etisk 

forskning. Det innebär att du och arbetsplatsen och bemanningsföretaget kommer förbli 

anonyma under hela undersökningen, deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att 

avbryta din medverkan när som helst. Alla resultat kommer att behandlas konfidentiellt 

och kommer endast att användas till studiens ändamål.  

 

Ebba Lund el223gm@student.lnu.se 

Carin Sandgren cs222bb@student.lnu.se 

  





Bilaga II 

I 

Intervjuguide 

Del 1: Strukturerade frågor 

Hur många år har du jobbat? 

Hur lång tid har du arbetat som konsult/varit uthyrd av bemanningsföretag? 

Hur gammal är du? 

 

Del 2: Semistrukturerade frågor 

Tema 1: Anställningsformen 

Kan du beskriva din anställningsform och vad du anser om den? 

Hur viktigt är det att ha en fast anställning?  

Skulle du vilja byta mot en fast anställning? 

Hur länge har du arbetat på kundföretaget med det uppdraget som du har nu?  

 

Tema 2: Samspel 

Hur yttrar sig sociala grupperingar i relation till vilken typ av anställningsform man har 

på din arbetsplats?  

Hur kan du beskriva din inkludering i den sociala sammanhållningen i relation till de 

fast anställda? 

På vilka sätt kan du beskriva hur den tillfälligt inhyrda medarbetarens bemöts av 

arbetsgivaren i relation till anställningsformen? 

Hur beskriver du att du kan få ta del av kunskap/nyheter från andra medarbetare med 

tanke på att du är/var tillfälligt inhyrd?  

 

Tema 3: Innehåll 
Hur fördelas arbetsuppgifter mellan olika medarbetare med olika anställningsform på 

arbetsplatsen? 

Hur fördelas utbildningsresurser mellan olika medarbetare med olika anställningsform 

på arbetsplatsen? Till exempel kompetensutvecklingstid, konferenser, andra typer av 

utbildningar. 

På vilka sätt kan du beskriva att din anställningsform har påverkat din chans att få lära 

dig nya saker eller att få höra annat bra vetande på jobbet? Bra vetande= tex. 

information som gör jobbet lättare, information om vad ska hända i organisationen i 

framtiden som kan påverka arbetet. 

 

Tema 4: Drivkraft 

Vad får dig att trivas på din arbetsplats? Ge konkreta exempel! 

På vilka sätt har anställningsformen har påverkat dig gällande att förmedla dina 

kunskaper till andra medarbetare?  

Hur kan du beskriva och ge exempel på din vilja att lära dig nya saker på jobbet i 

relation till din anställningsform? 

På vilka sätt kan du beskriva attityder för lärande och tillfälligt inhyrda medarbetare på 

din arbetsplats? 



 

 

Hur beskriver du ditt personliga intresse (eller avsaknande intresse) för dina 

arbetsuppgifter? 

På vilket sätt anser du att du själv kan påverka ditt lärande? 
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