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Studien syftade till att undersöka hur konsulterna upplevde 
sina möjligheter till lärande i förhållande till studiens tre 
framträdande motivationarenor; individen, 
bemanningsföretaget och kundföretaget. Den berörde även 
vilken betydelse dessa arenenor hade för konsulternas 
lärande. Fyra konsulter intervjuades genom semistrukturerade 
intervjuer. Transkriberingen bearbetades systematiskt genom 
en innehållsanalys, vilket bidrog till 
resultatdelens tematiseringar. Empirin analyserades och sattes 
i relation till tidigare forskning. Studiens resultat påvisade att 
samtliga konsulter uppfattade lärande som en möjlighet. Det 
åskådliggjordes även hur motivationsarenorna påverkade 
konsulters lärande i en varierande utsträckning. Slutligen 
konstaterades hur motivationsarenan individen upplevdes 
som den mest avgörande arenan för att ett lärande ska uppstå. 
I denna aspekt inkluderades individuella mål, framtidssyn, 
personligt intresse och egen vilja. Vidare hade det varit av 
intresse att studera hur tillsvidareanställda på kundföretaget 
upplever möjligheter till lärande, för att därmed åskådliggöra 
om motivationsarenan individ utgör den största anledningen 
till lärande även hos tillsvidareanställda.  
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Förord 
Vi är glada för den nya kunskap som examensarbetet har delgivit oss, därför vill vi 
börja med att tacka de personer som har varit behjälpliga och underlättat under 
uppsatsskrivandets gång.  
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Sellbjer som genom sin tidigare 
erfarenhet och kunskap inom området bidragit till värdefull hjälp och vägledning. Sedan 
vill vi också tacka de informanter som ställt upp på intervjuer till vår studie och därmed 
också gjort upppsatsen möjlig att genomföra.  
 

Tack! 

 

Växjö, den 8 januari 2015  

 

Annie Andersson      
Linn Isberg 
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INTRODUKTION OCH BAKGRUND 
 
År 2010 presenterade den Europeiska kommissionen den gemensamma strategin för en 
hållbar tillväxt. Världen är under snabb förändring med långsiktiga utmaningar som 
globalisering och pressade resurser. I Europa 2020 strategin föreslog kommissionen tre 
prioriteringar som skulle kunna resultera i en hållbar ekonomi med hög sysselsättning, 
produktivitet och sammanhållning. Dessa tre prioriteringar var smart tillväxt, hållbar 
tillväxt och tillväxt för alla. Kommissionen presenterade förslag på initiativ för att varje 
prioriterat område skulle uppnås. Ett av huvudinitiativen var följande: 
 

“En   agenda   för   ny   kompetens   och   nya   arbetstillfällen”   -   ska   modernisera  
arbetsmarknaderna  och  ge  människor  ökad  egenmakt  genom  kompetensutveckling  
under  hela  livet  i  syfte  att  öka  deltagandet  på  arbetsmarknaden  och  bättre  anpassa  
tillgången  och  efterfrågan  på  arbetsmarknaden,  inbegripet genom arbetskraftens 
rörlighet.” (Europeiska kommissionen, 2010)  
 

Detta huvudinitiativ skapar en sinnesbild som överensstämmer med ett i samhällets 
framväxande fenomen, inhyrd arbetskraft i form av konsulter. Ökningen av konsulter på 
arbetsmarknaden kan ses som ett resultat av ny kompetens och nya arbetstillfällen, 
deltagandet bidrar även till arbetskraftens rörlighet.  Sedan 1990 har konsultföretagen 
ökat markant, i varje medlemsland i Europeiska unionen har konsultföretagen 
åtminstone fördubblats enligt Neugart & Storrie (2005). En konsult beskrivs som en 
sakkunnig person som anlitas för vissa specialuppdrag (Nationalencyklopedin, 2014). 
Konsulters kunskap köps för att utföra tillfälliga uppgifter i en organisation. I flertalet 
fall finns redan resurser och kompetens inom organisationen men eftersom 
arbetsbelastningen varierar krävs tillfälliga resurser i form av konsulter (Statskontoret, 
2001).  
 
Andersson (2000) beskriver hur konsulter står inför en ständig utmaning till följd av ett 
konkurrenssamhälle. Konkurrensen bidrar till att det ställs högre krav på den enskilda 
individens lärande och anpassande till arbetsmarknadens krav och efterfrågan. Vidare 
beskriver även Ahl (2004) med referens till Gustavsson Att leva och lära livet ut - 
livslångt lärande ur ett integrativt perspektiv att arbetsmarknadens konkurrens ställer 
högre krav på den allmänna utbildningsnivån.  Ett ökat lärande hänförs ofta till bättre 
ekonomisk tillväxt, välfärd och välstånd. Ett högre krav på den allmänna 
utbildningsnivån ställer också krav på det individuella lärandet. Lärande kan på ett 
individuellt plan definieras som en process där individen ges chans att växa och 
utvecklas. Det ökar även individens möjlighet att delta i den ständiga 
samhällsutvecklingen. 
 
Tillväxt ökar genom att skapa nya arbetstillfällen, skapa en rörlig arbetskraft samt 
genom att individen bidrar med ny kompetens (Europeiska kommissionen, 2010). Om 
individen ska kunna bidra med dessa aspekter menar vi att det krävs motivation till 
lärande. Även Illeris (2007) belyser det faktum att motivation är en förutsättning vid ett 
lärande.  Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) beskriver hur motivation kan ske genom 
såväl inre som yttre motivation. Yttre motiverande beteenden styrs av aspekterna vinst 
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och förlust genererat från omgivningen, medan det inre motiverande beteendet styrs av 
engagerande för egen skull och personlig vinning. Således innebär det att anställda som 
ser ett instrumentellt värde i resultatet drivs av en yttre motivation, medan anställda som 
istället värdesätter ett personligt intresse drivs av en inre motivation (Cerasoli, Nicklin 
& Ford, 2014; Van Emmerik, Schreurs, de Cuyper, Jawahar, & Peeters, 2012). 
Faktumet att individens motivation är avgörande för lärandet gör det intressant att se 
närmare på fenomenet beträffande hur konsulten finner drivkraft till att uppnå ett 
lärande. 
 

 

Tidigare forskning 
 
Inre och yttre motivations påverkan 
Återkoppling, variation och självständighet är betydelsefulla för individens inre och 
yttre motivation. Ovannämnda aspekter kan komma att öka en individs inre och yttre 
motivation, vilket i sin tur förmodligen kommer innebära en utveckling för den 
individuella karriären. Om individen upplever en inre motivation har denne ofta ett 
arbete som redan innebär tillräckligt med återkoppling, variation och självständighet. 
Denna upplevelse av inre motivation kommer så småningom resultera i utveckling och 
lärande för individen (Van Emmerik, Schreurs, de Cuyper, Jawahar & Peeters, (2012). 
Till skillnad från Van Emmerik et al. (2012) beskrivning av den inre motivationens 
betydelse, betonar Cerasoli et al. (2014) att kritiker riktar sina resonemang mot att den 
inre motivationen sällan fungerar isolerat från andra typer av motivationer. 
Sammanhang som kan utveckla ett lärande hos individen är i behov av mer än enbart 
inre motivation. 
 
Emellanåt framställs hur den inre motivationen kan bestå av olika dimensioner, vilka i 
sin tur har olika effekter på individens lärande (Leung, Chen & Chen, 2014). Vi tolkar 
författarnas resonemang som att den ena dimensionen omfattar förmågan att kunna lösa 
problem medan den andra dimensionen innebär underhållning för individen. Individen 
kan således uppleva inre motivation på olika sätt. Det är när individen får möjlighet till 
att lösa problem och komplexa situationer som effekten av kreativitet och inlärning blir 
befintlig. Således blir vår tolkning att inre motivation som berör underhållning för 
individen inte är utvecklande i samma utsträckning. Fortsättningsvis belyser även 
Vansteenkiste, Lens och Deci (2006) vikten av inre motivation. Detta genom att 
beskriva hur motivation baserat på endast yttre belöningar i form av exempelvis beröm 
kan riskera att motivationen minskar eller blir obefintlig. Faktumet att individen vänjer 
sig vid dessa belöningar kan vara en orsak till att motivationen uteblir i samband med 
att belöningarna upphör. För stor mängd av yttre belöningar som sedan avtar kan 
underminera arbetsglädjen och därmed en individs inre motivation.  
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Lärande och utveckling 

Motivation i samband med engagemang påverkar en individs inlärningssituationer och 
därmed lärande. Motiverande frågor som svarar på vem individen är och vad individen 
vill är viktiga för förekomsten av lärande. Vad individen vill utgör dock inte den 
avgörande rollen för att stimulera anställdas lärande, utan det är snarare frågan om vem 
individen är. En stark individuell självkonstruktion stärker den positiva synen på 
motivation och kunskapsdelning. För att underlätta medarbetares inlärning bör de 
anställda skapa egna inlärningstekniker som baseras på individens självbild (Van Rijn, 
Yang & Sanders, 2013). Ovanstående resonemang belyser således vikten av att 
individen har en uppfattning om sin självbild för att därefter kunna skapa individuella 
tekniker som underlättar lärandet.  
 

 
För att uppnå lärande på arbetsplatsen menar Kantelius (2010) att 
kompetensutvecklingsåtgärder kan vara ett alternativ. En jämförande studie mellan 
tillsvidareanställda och långtidsinhyrda montörer tyder på att konsulterna i lägre 
utsträckning gynnas av kompetensutvecklingsåtgärder. Inhyrda konsulter får endast den 
kompetensutveckling som krävs för att klara av uppdraget och de arbetsuppgifterna som 
det innebär. De tilldelas ofta de arbetsuppgifter som har kort upplärningstid och som 
inte kräver kontinuerlig kompetensutveckling, sålunda finns det en begränsning i 
möjligheten till lärande menar författaren. Ofta finns en medvetenhet hos 
bemanningsföretaget angående utvecklingsbristen för konsulterna. Eftersom 
inhyrningen i sig innebär en tillfällighet prioriteras utveckling inte likvärdigt som för 
tillsvidareanställda. Den existerande utvecklingsbristen för inhyrda konsulter kan dels 
förklaras genom att bemanningsföretaget inte genomför långsiktiga åtgärder, 
exempelvis genom utbildningsinsatser. Ytterligare förklaringar till problemet kan 
baseras på att inhyrda konsulter sällan har kontakt med bemanningsföretaget som de är 
anställda av. Det saknas ofta en dialog om huruvida konsulten trivs med sitt uppdrag 
eller om viljan till att byta uppdrag finns. Konsulter erbjuds sällan medarbetarsamtal 
eller utvecklingsplaner, vilket också bidrar till att utvecklingsmöjligheterna minimeras. 
Långtidsinhyrda konsulter har därmed en sämre ställning på arbetsmarknaden, vilket 
delvis beror på sämre utvecklingsmöjligheter (Kantelius, 2010). 
 
Ytterligare ett fenomen som kan bidra till att inhyrda konsulters utvecklingsmöjligheter 
minskar är arbetsgivarens så kallade flexibilitetstrategier. Strategierna anses vara ett 
tillvägagångsätt för att bemöta den rörliga arbetsmarknaden och den globala 
konkurrensen hävdar Kantelius (2012). Bemanningsbranschen nämns som ett alternativ 
för att tillgodose arbetsgivares behov av flexibilitet. Anställda kan bidra till antingen 
funktionsflexibilitet eller numerär flexibilitet. Med funktionsflexibilitet menas att 
arbetstagaren har möjligheter att åta sig nya arbetsuppgifter och utveckla sin kompetens, 
vilket resulterar i att denne har goda förutsättningar till utveckling och lärande. Medan 
numerär flexibilitet står för arbetsgivarens möjlighet till att variera personalstyrkans 
storlek, genom exempelvis tidsbegränsade kontrakt. Om inhyrning från 
bemanningsföretag används som flexibilitetsstrategi, bidrar den inhyrda arbetskraften 
ofta med den numerära flexibiliteten och har därmed liten tillgång till lärande och 
utveckling. (Kantelius, 2012).  
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Feldman, Doerpinghaus och Turnley (1994) redogör för dilemmat att tillfälligt anställda 
konsulter upplever en låg känsla av trivsel och anställningstrygghet. Konsulter finner 
enligt Allan och Sienko (1998) inte alltid meningsfullhet, känsla av tillhörighet eller 
extern uppskattning i deras utförda arbete, vilket minimerar motivationen. Ytterligare 
hävdar Wheeler och Buckley (2000) att det finns en svårighet i att skapa engagemang 
och motivation hos tillfälligt anställda i jämförelse med tillsvidareanställda. Det 
framkommer även att konsulter upplever framtiden som en osäkerhet. Anställningen 
kan således upplevas som en återvändsgränd, särskilt om konsulterna strävar efter en 
tillsvidareanställning. Omfattande utbildningar av tillfälligt anställda är en avgörande 
faktor för om tillfälligt anställda kommer vara en effektiv resurs och utföra arbetet väl 
menar Feldman et al. (1994). Till skillnad från Wheeler och Buckley (2000) påvisar 
Allan och Sienko (1998) i sin studie att inhyrda konsulter ibland kan uppleva högre grad 
av motivation än de tillsvidareanställda. Det kan bland annat förklaras utifrån att de 
tillfälligt anställda värderar arbetet mer än de tillsvidareanställda, som istället tar sina 
arbeten för givna. Det diskuteras även kring att inhyrda konsulter kan ha en ökad 
motivation om de har förhoppningar om att anställningen ska resultera i en 
tillsvidareanställning.  
 
 

 
Konsultens integration med kundföretaget 

Konsulter kan ha en positiv inverkan på företagets förmåga att samla och skapa 
värdefull kunskap. Konsulter bidrar med kunskap som skapar värde och tillväxt för 
organisationen. Eftersom konsulter kan generera ny kunskap i företaget kommer värdet 
av humankapital öka i takt med konsulternas integration med övrig organisation (Hill & 
Matusik, 1998). Dock krävs trygghet för att konsulten ska känna bekvämlighet i att 
integrera med organisationen. För att den inhyrda konsulten ska uppleva trygghet anses 
kompetensutveckling som en betydande faktor. Ofta har dock inhyrd arbetskraft sämre 
tillgång till kompetensutveckling i relation till tillsvidareanställda, vilket därmed ger 
sämre förutsättningar för att uppleva trygghet i anställningsformen. 
Bemanningsföretaget och kundföretaget har ett ömsesidigt inflytande på konsultens 
upplevelse av trygghet. Om den inhyrda arbetskraften delges kompetensutveckling och 
integreras med kundföretaget stärks upplevelsen av trygghet. Det är när inhyrd 
arbetskraft känner sig lika behandlade i jämförelse med tillsvidareanställda som känslan 
av trygghet ökar. Slutligen konstateras att kompetensutveckling, vare sig den delges 
från bemanningsföretaget eller kundföretaget, är en avsevärd anledning till upplevd 
trygghet för den inhyrda konsulten (Kantelius, 2012).  
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Teoretiskt ramverk 
 

Illeris (2007) betraktar lärande som ett komplext begrepp som kan urskiljas utifrån tre 
dimensioner. Begreppet illustreras som en triangulär modell där varje dimension måste 
aktiveras för att ett individuellt lärande ska uppstå. Dimensionerna som ryms inom 
modellen är; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen. 
 
Allt lärande måste bestå av ett innehåll, vilket tydliggörs i den triangulära modellen då 
innehållsdimensionen betraktas som en process som måste vara aktiv vid ett lärande. 
Innehållsdimensionen verkar för att individen ska finna en mening genom att förstå sina 
handlingar, färdigheter och föhållningssätt, för att hantera livets utmaningar (Illeris, 
2007). Vi som skribenter instämmer med Illeris föreställning om att lärande måste bestå 
av ett innehåll. Dock kommer studiens huvudfokus inte präglas av 
innehållsdimensionen, snarare kommer dess innebörd delvis inkluderas i 
drivkraftsdimensionen. Dessa två kommer vidare betraktas som en gemensam 
dimension.  
 
Studien fokuserar på var ifrån konsulterna hämtar sin motivation till lärande. Således 
utgör konsulten uppsatsens studieobjekt medan konsulternas motivation betraktas som 
studiens kunskapsobjekt. Drivkraftsdimensionen och samspelsdimensionen ses som två 
typer av arenor där konsulterna kan förvärva motivation. Illeris (2007) beskriver hur 
drivkraftsdimensionen handlar om igångsättandet av den mentala energin för att uppnå 
ett lärande, så som motivation, känslor och vilja. Samspelsdimensionen omfattar istället 
en process som sker mellan individen och dess omvärld. Denna dimension 
karaktäriseras av handling, samarbete och kommunikation. Dessa två dimensioner 
ligger till grund för studiens teoretiska ramverk. Illeris (2007) två dimensioner kommer 
benämnas i nya termer. Studien kommer titulera de som olika typer av 
motivationsarenor, vilket definieras som de arenor där konsulterna upplever att de 
erhåller motivation till lärande i sitt konsultuppdrag. 
 
Illeris (2007) lärmodell utgör grunden för nedanstående modell. Dock har vi valt att 
vidareutveckla modellen med anledning av att vi har erfarit att samspelsdimensionen, 
vilket även kan betecknas som den yttre motivationen, måste tudelas när den appliceras 
på konsulter. Konsulter befinner sig i en anställningsform där yttre motivation kan 
komma från både kundföretag och bemanningsföretag, medan den inre motivationen har 
sin grund i individen.  
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Figur 1: Modellen illustrerar konsultens tre motivationsarenor och dess samspel. Motivationsarenan 
individen ses som en inre motivation medan motivationsarenorna bemanningsföretaget och kundföretaget 
preciseras som yttre motivation. 

 

Under rubriken tidigare forskning har klargjorts hur inre och yttre motivation går att 
hänföra till individers lärande. Som tidigare nämnts rymmer yttre motivation två 
skiljaktiga motivationsarenor, nämligen konsultens motivation från kundföretaget samt 
konsultens motivation från bemanningsföretaget. Inom varje motivationsarena rymms 
ett flertal olika motivationsfaktorer. Motivation från kundföretag och 
bemanningsföretag kan likna varandra genom faktorerna beröm, bekräftelse och 
utbildningsmöjligheter. Emellertid finns särdrag som utmärker respektive 
motivationsarena. Lönen utmärker bemanningsföretaget, medan daglig kontakt med 
kollegor utmärker kundföretaget. Inre motivation innebär motivationsfaktorer som kan 
utgöras av konsultens individuella vilja och intresse.  Följaktligen kommer den inre 
motivationen ha sitt ursprung från motivationsarenan individen. Dessa tre 
motivationsarenor samspelar med varandra. Samspelet är individuellt och sker därmed i 
en varierande utsträckning där konsulten utgör samspelets centrum.  
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Syfte och problemformulering 
Som tidigare nämnts blir arbetsmarknaden allt mer präglad av konsultuppdrag. För att 
konsulter ska tillgodose arbetsmarknadens krav på flexibilitet och ny kompetens 
förutsätts ett individuellt lärande. Konsulters motivation ses som en betydelsefull aspekt 
för att ett indviduellt lärande ska skapas.  

 
Studien syftar därmed till att undersöka hur konsulterna upplever sina möjligheter till 
lärande på arbetsplatsen, utifrån de tre motivationsarenorna, nämligen individen, 
kundföretaget och bemanningsföretaget.  
 
Frågeställningarna är: 
 

 Hur upplever konsulterna sina möjligheter till lärande på arbetsplatsen? 
 Vilken betydelse har de olika motivationsarenorna för konsulternas lärande på 

arbetsplatsen? 
 

 

Avgräsningar 
Med konsulterna avses i vår studie de urval av konsulter som studien omfattar. 
Anledningen till att endast se på fenomenet motivation till lärande utifrån 
medarbetarnas perspektiv grundar sig i att erhålla en djupare förståelse kring dessa 
konsulters kontext. Studiens urval har avgränsats genom att enbart intervjua konsulter 
som arbetar för samma kund- och bemanningsföretag. Därmed är konsulternas 
förutsättningar likartade i följd av att de arbetar under liknande premisser. Anledningen 
till detta val grundar sig i studiens forskningsdesign.  
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METOD 
I avsnittet redogörs för studiens urval, metodologiska utgångpunkter, etiska 
överväganden samt tillvägagångssätt. Studien har nyttjat Brymans (2011) begrepp 
tillförlitlighet och äkthet vid reflektion och bedömning av såväl metod som resultat.  

 

Metodologiska utgångspunkter 
För att skapa en förståelse för intervjupersonernas upplevelser antogs ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Vilket innebär att forskaren tolkar och skapar en förståelse av 
verkligheten. Människor upplever världen utifrån olika verkligheter och därmed olika 
perspektiv (Bryman, 2011).  Vi har försökt förhålla oss till denna ansats genom att utgå 
från konsulternas tolkningar. Detta med anledning av att studien åsyftade till att försöka 
skapa en förståelse för konsulternas upplevelser.  

 

Forskningsdesign 
Forskningsdesign kan ses som en inramning för insamling och analys av data. 
Användandet av en viss metod resulterar i olika utfall beroende på val av design. Den 
forskningsdesign som ansågs mest lämpad för studien var fallstudien. Begreppet fall är 
svåridentifierat men ses ofta som en avgränsning i hänseende till miljö, grupp eller 
situation (Bryman, 2011). Eftersom studiens syfte intresserar sig för en viss målgrupp, 
det vill säga medarbetare med en specifik anställningsform, var det angeläget att 
beskriva det som ett specifikt fall. Fallstudiens mest karakteristiska drag är att studera 
och belysa ett enda fall på ett mer detaljerat plan. Något som fallstudier ofta kritiseras 
för är att studiens resultat inte går att generalisera (Bryman, 2011). Avsikten var dock 
inte att generalisera utan snarare att skapa en förståelse för konsulterna och deras 
motivation till lärande.  

 

Planering och genomförande 
För att besvara studiens syfte genomfördes en kvalitativ studie. Utmärkande för 
kvalitativa studier är att betoningen ofta grundas på ord snarare än kvantifiering vid 
insamling av data. Studien har utgått ifrån ett abduktivt förhållningssätt vilket kan ses 
som en kombination av induktion och deduktion. Hypoteser kan formuleras utifrån 
studiens insamlade material alternativt prövas på ny insamlad empiri. Detta 
tillvägagångssätt ses som en fördel menar Patel och Davidsson (2003) då forskaren inte 
är bunden till att enbart använda ett induktivt eller deduktivt förhållningssätt. Studiens 
syfte har utgått från det teoretiska ramverket vilket kan ses som ett deduktivt 
förhållningssätt. Emellertid har analysmetoden antagit en induktiv ansats då slutsatser 
och reflektioner härleds utifrån den empiri som samlats in.  
 
Utformandet av studien bör vara standardiserat, vilket innebär att studien ska vara väl 
beskriven och genomföras på ett konsekvent sätt (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Detta 
har beaktats genom att delge informanterna samma information samt utgå från samma 



 

11 

intervjuguide vid intervjutillfällerna. Inför mötet med informanterna kontrollerades även 
att samtliga informanter tagit del av missivbrevets information för att därefter kunna 
godkänna sitt deltagande i studien. Ett standardiserat genomförande kan ha bestyrkt 
studiens tillförlitlighet, att en studie genomförs på ett konsekvent sätt kan styrka en 
studies trovärdighet menar Bryman (2011).  
 

Förförståelse 
Det finns en medvetenhet om att tidigare erfarenheter kan ha påverkat förförståelsen 
kring fenomenet motivation till lärande. Vi är båda väl bekanta med och har god 
kännedom om vad konsultarbetet innebär då vi har haft tidigare anställningar som varit 
av denna sort. Denna erfarenhet kan ha haft ett omedvetet inflytande vid tolkning av 
respondenternas svar. Den tidigare förförståelsen kan även betraktas som en fördel. Vid 
utformningen av intervjuguiden underlättade erfarenheten förmågan till att ställa 
relevanta frågor. Även vid intervjuernas genomförande var vår tidigare erfarenhet till 
fördel då den skapade en förståelse gentemot konsulten och dennes svar.  

 

Urval 
För att skapa en samstämmighet mellan forskningsfrågan och urvalet genomfördes ett 
målinriktat urval (Bryman, 2011). Urvalet styrdes genom att intervjua konsulter som 
hade samma uppdrag inom samma organisation. Detta för att informanterna skulle ha 
liknande förutsättningar och därmed bidra till en djupare förståelse. Liknande 
förutsättningar innebar att konsulterna hade samma arbetsuppgifter samt att deras 
uppdrag varade under samma tidslängd, det vill säga 6 månader.  

Det utvalda företaget är ett bemanningsföretag som hyr ut konsulter till externa parter 
som är i behov av denna resurs. Bemanningsföretaget är svenskt och etablerat på flera 
olika orter i landet, studien fokuserade dock på ett utvalt kontor i södra Sverige. 
Kundföretaget där konsulterna arbetade var också beläget i södra Sverige. Det fanns en 
önskan om att intervjua 5-7 stycken konsulter inom den valda organisationen för att 
därmed kunna uppmärksamma eventuell variation i konsulternas svar trots samma 
anställningsform och arbetsuppgifter. Dock fanns det endast tillgång till 4 informanter 
vid det planerade intervjutillfället. Det finns en medvetenhet om att äktheten hade 
kunnat bestyrkas ytterligare om det funnits tillgång till fler informanter och deras 
upplevelser kring fenomenet. Dock belyses vikten av konsulternas liknande 
förhållanden vilket bringar förstärkt äkthet till studien.  

Intervjuerna kan ha bidragit till att en tanke väcktes hos de intervjuade om att de har 
möjlighet att påverka sitt lärande. Detta resonemang är något som enligt Bryman (2011) 
kan styrka en studies äkthet ytterligare. Under intervjuerna fick informanterna tid till 
reflektion, vilket kan ha bidragit till en förståelse kring att konsulterna eventuellt kan 
förändra sina befintliga förhållningsätt. Eftersom intervjupersonerna arbetade inom 
samma kundföretag och möjligen hade kännedom om varandra fanns ingen möjlighet 
till anonymisering vid intervjuerna. Dock utlovades konfidentialitet genom att inte 
benämna konsulterna vid namn eller andra konkreta aspekter som direkt kunde hänföras 
till dem.    
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Instrument 
En intervjuguide (se bilaga 2) sammanställdes som ett redskap för att underlätta 
insamlingen och finna relevant empiri till studien. Intervjuguiden konstruerades för att 
täcka ett så brett område som möjligt i hänseende till syftet. Eftersom studien avsåg 
undersöka konsulternas motivationskälla till lärande, skapades teman utifrån studiens 
tre framkomna motivationsarenor; kundföretaget, bemanningsföretaget och individen. 
Intervjuguiden konstruerades således utifrån studiens teoretiska ramverk. För att skapa 
en naturlig ingång i intervjun behandlade intervjuns inledning konsultens bakgrund. 
Ordningsföljden på intervjuguidens teman åsyftade till att skapa en sammanhängande 
intervju. Inledningsvis behandlades frågor som bakgrund och inre motivation, det vill 
säga hur konsulterna förhöll sig till sin inre drivkraft. Intervjun övergick vidare till yttre 
motivation vilket inkluderade frågor om bemanningsföretaget och kundföretaget. 

Intervjuguiden sågs som ett användbart redskap för att konsulterna fritt skulle ges 
utrymme att formulera sina svar. I följd där av tenderade intervjusamtalen att ta olika 
riktning. Guiden var ett hjälpmedel för att inte styra intervjun i för stor utsträckning. 
Därmed sågs intervjuguiden som en trygghet men också som ett försök till att vägleda 
intervjupersonerna till de områden som studien berörde. Liksom Bryman (2011) hävdar 
vi att en intervjuguide är till fördel då intervjuerna tenderade att bli mer innehålls- och 
detaljrika. Semistrukturerade intervjuer sågs som ett passande instrument eftersom 
konsulternas subjektiva upplevelser utgör studiens fokus. 

Vid formuleringen av frågorna försöktes öppna frågor som hur, varför och på vilket sätt 
skapas. Detta menar Häger (2007) är till fördel för att intervjuerna ska resultera i mer 
innehållsrika svar. Konkreta och fokuserade frågor formulerades för att undvika 
dubbelfrågor, det vill säga en fråga som innefattar två frågor. Anledningen var att 
intervjupersonerna inte medvetet skulle bortse från någon fråga.  

 

Pilotundersökning 
Bryman (2011) belyser vikten av en pilotundersökning innan genomförandet av 
intervjuer. Detta för att undvika risken att intervjufrågorna misstolkas, men också för att 
intervjuns helhet ska bli så bra som möjligt. Därmed genomfördes två 
pilotundersökningar på utomstående individer som har erfarenhet av konsultuppdrag. 
Detta eftersom personerna var medvetna om anställningsformens premisser, vilket 
gjorde att intervjufrågorna inte upplevdes som främmande. Pilotundersökningen 
genomfördes dels för att undersöka vilka frågor som var svårbegripliga, men också för 
att kontrollera om någon fråga upplevdes jobbig eller generande. Bryman (2010) menar 
att en genomförd provintervju kan bestyrka en studies pålitlighet. Studiens genomförda 
pilotundersökningar bidrog till att intervjufrågornas ordningsföljd kunde justeras för att 
intervjuerna skulle blir mer sammanhängande. Ytterligare en ändring som gjordes i 
följd av pilotundersökningarna var att vissa frågor specificerades för att bli mer 
lättbegripliga för respondenterna. Frågorna omformulerades därmed för att innefatta ett 
mer vardagligt språk. 

 

 



 

13 

Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer eftersom studien utgår 
från en kvalitativ ansats. Avsikten med en kvalitativ intervju var att förstå fenomenet 
motivation till lärande utifrån intervjupersonens perspektiv. Strukturen liknar ett 
vardagligt samtal där intervjuaren försöker förstå intervjupersonens upplevelser (Kvale 
& Brinkman, 2014). Konsulternas upplevelser kommer utgöra grunden för studiens 
resultat och analysdel.   

För att bringa ett förtroende och delge information till intervjupersonerna skickades ett 
missivbrev ut (se bilaga 1). Där klargjordes studiens syfte, urvalets funktion samt 
förtydligande av etiska huvudkrav som ställs på forskning. Det framkom att intervjuerna 
är frivilliga och att det när som helst gick att avbryta studiens deltagande. Ytterligare 
begärdes intervjupersonernas samtycke till deltagandet i intervjun, för att därefter 
besluta när och var intervjun skulle ske. Genom att göra intervjupersonerna medvetna 
om studiens övergripande syfte och de forskningsetiska huvudkraven som studien 
grundar sig på kan studiens trovärdighet och pålitlighet ha ökat. Intervjuerna 
genomfördes i ett ostört mötesrum på konsulternas kundföretag, av den anledningen att 
intervjuerna då kunde ske innan alternativt efter konsulternas arbetstid. Att 
informanterna skulle känna sig trygga var ytterligare ett skäl till valet av plats att 
genomföra intervjuerna på.   

Vid intervjuer bedöms de första minuterna av mötet som ett betydelsefullt ögonblick. 
För att intervjupersonen ska tala fritt krävs ofta en uppfattning om vem intervjuaren är 
(Kvale & Brinkman, 2014). Under intervjuns inledning gavs en kort presentation om 
vilka vi var samt varför studien genomfördes. Det kontrollerades att intervjupersonen 
medgivit sitt samtycke till studien och eventuella oklarheter förtydligades. Ytterligare 
kontrollerades samtycke till inspelning av intervjun. Det klargjordes även att dessa 
inspelningar inte kommer bevaras efter att transkriberingarna genomförts. Kvale och 
Brinkman (2014) beskriver hur intervjuaren bör vara uppmärksam, visa intresse och 
behålla ett lugn under intervjun. Det beskrivs även hur intervjuaren avslutningsvis bör 
fråga om intervjupersonen har något att tillägga eller eventuella frågor. 

 

Analysmetod 
Den kvalitativa innehållsanalysen (se bilaga 3) utgjorde studiens analysmetod. Detta 
tillvägagångssätt ansågs användbart vid bearbetning av dokumentation som 
framkommit i följd av semistrukturerade intervjuer. Analysmetodens syfte var att söka 
efter outtalade teman eller budskap som framkommit under intervjuerna (Graneheim & 
Lundman, 2004). Innehållsanalysen skapade en överblick över de transkriberade 
intervjuerna, det blev även lättare att finna relevant empiri i hänseende till studiens 
syfte. Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur kodningen kan vara begreppsstyrd eller 
datastyrd. Begreppsstyrd kodning innebär att i förväg utveckla olika koder och teman 
för att organisera dokumentet. Datastyrd kodning utgår inte från några koder. Istället 
förväntar sig forskaren att ett antal övergripande teman framträder i takt med att texten 
successivt revideras under analysprocessens gång. 

Studien har utgått från den datastyrda kodningen eftersom den åsyftar till att skapa en 
förståelse kring konsulternas upplevelser. Ytterligare en anledning var att åstadkomma 
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mindre subjektivitet, vilket i sin tur ökar studiens tillförlitlighet. Däremot finns en 
medvetenhet om att det inte går att uppnå fullständig objektivitet (Bryman, 2011). 
Analysmetoden minimerade inflytandet av personliga värderingar för att istället utgå 
från studiens syfte och det teoretiska ramverket, således har detta styrkt och konfirmerat 
studiens resultat. 

Efter att samtliga intervjuer transkriberats genomfördes analysprocessen bestående av 
fem konstruerade steg (Graneheim & Lundman, 2004). Samtliga transkriberade 
intervjuer analyserades enskilt till dess att kodningen skett. Därefter analyserades 
empirin som en gemensam enhet för att få en överblick över det insamlade materialet. 
Anledningen till att empirin analyserades som en gemensam enhet berodde på att 
studien syftar till att undersöka kategorin konsulter.  

Steg 1. För att skapa en helhetsbild lästes de fyra transkriberade intervjuerna igenom ett 
flertal gånger. Detta för att inte gå miste om budskap som förekom i texten. Därefter 
markerades stycken i det transkriberade materialet som ansågs relevant i hänseende till 
studiens syfte och dess teoretiska ramverk. De stycken som valdes ut gick att relatera till 
inre och yttre motivation utifrån studiens tre motivationsarenor; individen, 
bemanningsföretaget eller kundföretaget. Detta material kom därefter att utgöra grunden 
för att besvara studiens syfte.  

Steg 2. Därefter skapades meningsbärande enheter ur de stycken som markerats, vilka 
sågs som särskilt relevanta. Det innebar att specifika meningar markerades istället för 
ett fullständigt stycke. 

Steg 3. I steg tre kondenserades de meningsbärande enheterna. Valda meningar 
omformulerades för att undgå irrelevant information för syftet och frågeställningarna, 
såsom talspråk eller utfyllande meningsinnehåll. 

Steg 4. I nästkommande steg skapades analysmetodens koder. De meningsbärande 
enheterna tilldelades representativa koder. Koden kan ses som en kort och koncist 
etikett som skildrar de meningsbärande enheternas innehåll. Genom att finna 
gemensamma nämnare sammanfördes koderna till ett antal subteman. Om koderna var 
otydliga återgick vi till de meningsbärande enheterna för att bedöma om dess innehåll 
omfattade inre eller yttre motivation utifrån någon av studiens tre motivationsarenor. Ett 
subtema kom därmed att inkludera koder med likvärdigt innehåll, se figur 2. Studiens 
resultatdel presenterar studiens subteman, däremot tydliggörs inte dess koder. Koderna 
sågs endast som ett hjälpmedel för att avgöra vilken empiri som skulle presenteras var. 
Dessa subteman kommer därmed att utgöra en flytande text där kodernas innehåll 
presenteras och sätts i relation till varandra. 

Steg 5. Analysmetodens undergripande subteman kom att omfatta fyra generella teman. 
Likt koderna i steg fyra sammanfördes likartade subteman till ett övergripande tema, se 
figur 3. Dessa teman kom i sin tur att strukturera och utforma studiens rubriker under 
resultatdelen. 
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Under samtliga steg i analysmetoden har studiens teoretiska ramverk spelat en avsevärd 
roll. Studiens subteman och övergripande teman kom slutligen att bestå av antingen en 
inre eller en yttre motivation. Dock har inte inre- och yttre motivation presenterats 
parallellt i resultatdelen, dessa två motivationstyper har snarare skilts från varandra för 
att skapa en tydlig struktur. Rubrikernas namn i resultatdelen klargör vilken 
motivationstyp som inkluderas.   
 

 
 
Figur 2: Ovan exemplifieras hur innehållsdimensionen tillämpats i steg 2-4. Intervjupersonen betecknas 
som  “I”.  Studiens  teoretiska ramverk har präglat resultatdelens övergripande tema, där exempelvis temat 
lön ses som en yttre motivation från bemanningsföretaget.  
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Figur 3: Här exemplifieras hur likartade koder med liknande innehåll sammanfördes till subteman, vilket 
i sin tur kom att omfatta ett övergripande tema, det vill säga Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan. 
Figuren redogör för innehållsanalysen steg 4-5.  

 

 

 

Etiska övervägande 
Det är högst relevant att bedriva en studie på ett etiskt korrekt sätt för att ingen 
inblandad ska känna sig uthängd eller komma till skada, men också för att forskarnas 
egenintresse inte ska ta övertaget (Kvale & Brinkman, 2014). Eftersom studien syftar 
till att undersöka konsulternas egna upplevelser kring fenomenet motivation till lärande 
var risken att någon kom till skada minimal. Att individen inte skulle känna sig uthängd 
är något som har beaktats vid utformningen av intervjuguiden, men också under 
intervjuerna. För att bedriva studien på ett etiskt korrekt sätt har Vetenskapsrådets 
(2002) fyra forskningskrav beaktats. Dessa krav är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet har beaktats genom att informera respondenterna om studiens 
övergripande syfte. Denna information delgavs i det utskickade missivbrevet. Där 
förtydligades även att studiens deltagande var frivilligt och att respondenten när som 
helst kunde avbryta sin medverkan. I missivbrevet klargjordes även hur deltagandet var 
betydelsefullt, då studien kan komma att resultera i ny kunskap inom 
forskningsområdet. Det meddelades även att samtliga uppgifter som samlats in enbart 
skulle användas för att besvara studies syfte. 

I kontakt med intervjupersonerna inhämtades samtycke till studien. Vetenskapsrådet 
(2002) benämner det som samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten har rätt att 
bestämma över sin medverkan i studien.  

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att ge löfte om att personliga uppgifter och 
åsikter ska bearbetas, så att ingen utomstående ska kunna identifiera intervjupersonerna. 
Utlovandet av konfidentialitet ska ges innan, under och efter intervjun 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Det tydliggjordes att samtliga intervjuer kommer 
avidentifieras i största möjliga mån. Detta fullföljdes genom att ta bort personliga 
utryck, vilka direkt går att hänföra till en viss individ. Det beskrevs även hur 
analysmetoden, det vill säga innehållsanalysen, har till syfte att avidentifiera 
intervjupersonernas uttalanden. 

Det fjärde och sista etiska huvudkravet är nyttjandekravet. I missivbrevet underströks 
att insamlad empiri som framkommit genom intervjuerna enbart kommer användas i 
denna studie. Således kommer ingenting som ryms inom studien lånas ut till något annat 
forskningsändamål. 
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RESULTAT 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat för att vidare besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Således redogörs det för konsulternas upplevelser kring möjligheter till 
lärande, i relation till de tre motivationsarenorna. För att tydligt redovisa empirin utgör 
de fyra tematiseringarna som framkommit i följd av innehållsanalysen (se figur 2 & 3) 
resultatavsnittets rubriker. Studiens teoretiska ramverk har haft inflytande på resultatets 
rubriker då yttre och inre motivation delvis behandlats skilt från varandra, i 
diskussionen belyses ramverkets relevans ytterligare. En systematisk bearbetning har 
skett genom att sammanföra likartade koder till ett övergripande tema där resultatet 
behandlas.  

 

Yttre  motivationsfaktorer och dess påverkan 
 
Lönen 

Samtliga intervjupersoner hävdar att lönen kan vara betydelsefull för prestationen 
och till viss del den individuella utvecklingen. Lönen kan ses som en betygsskala på 
det arbetet som blivit utfört. Därför menar merparten av intervjupersonerna att den 
hade varit mer motiverande om den betalats ut från kundföretaget, eftersom det är 
de som ser konsultens dagliga arbete. En av intervjupersonerna uttrycker att 

 

Jag skulle nog inte höja min prestation om det var inom 
bemanningsföretaget, i och med att om de vill ge mig högre lön får de väl 
det. Men skulle det däremot vara kundföretaget som erbjöd högre lön så 
skulle jag göra allt för att höja min prestation för att förtjäna lönen. 

 

Konsulten hävdar således att lönen inte är motiverande i dagsläget. Detta eftersom 
konsulten inte vill bli tillsvidareanställd av bemanningsföretaget utan istället av 
kundföretaget. Hade lönen därmed kommit i från kundföretaget hade den värderats 
högre. Lönen kan ibland fungera som en motivation till utveckling. En av konsulterna 
har ett behov av ständig utveckling, vilket är anledningen till valet att arbeta inom 
bemanning. Denne drivs av en vilja att samla erfarenheter för att sedan kunna utvecklas. 
Där av kan lönen ses som en motivationsfaktor för att lyckas med önskan om att samla 
erfarenheter för att sedan uppnå målet att utveckla en egen dröm.  

 

Omgivningen 

Konsulternas förhållande till hur omgivningen påverkar deras motivation till lärande 
skiljer sig. De har ingen kontinuerlig kontakt med bemanningsföretaget, kontakten 
infinner sig främst vid uppkommande problem eller frågor. En intervjuperson menar att 
”har  vi  inga  problem  så  har  vi  nästan  ingen  kontakt.  Det  kommer  ett  sms  första  dagen  
varje   månad   att   det   är   dags   att   tidsrapportera  men   inte   mer   än   så”. Således ställer 
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bemanningsföretaget sällan aktiva krav på konsulterna eller bekräftar deras utförda 
arbete. Däremot hävdar vissa av konsulterna att de istället får bekräftelse från 
kundföretaget.  En  av  intervjupersonerna  uttrycker  att  ”har de sett att jag är duktig och 
om någon saknas eller någon är sjuk kanske de har sett att jag har haft potential att 
fylla   den   platsen.   Vilket   ger   mig   chans   att   se   något   nytt”.   Detta initiativ från 
kundföretaget anses motiverande, vilket resulterar i en vilja att öka prestationen för att 
därmed lära och utvecklas ytterligare. Om konsulten upplever sig vara nöjd med sitt 
utförda arbete men inte får detta bekräftat från kundföretaget finns ingen anledning till 
att fortsätta med likvärd prestation. Därför anses beröm och bekräftelse väsentligt för 
dennes utveckling, medan en av konsulterna inte upplever ett behov av bekräftelse som 
viktigt. Konsulten menar att varken kollegorna eller chefernas uttalande om utfört 
arbete är motiverande för att vilja utvecklas eller lära mer. 

 

 

Möjligheter till kompetensutveckling 
 
Arbetsplatslärande 

Upplärningen på kundföretaget är något som prioriteras då varje enskild konsult ges den 
tid som behövs för att kunna hantera arbetsuppgifterna. Vad gäller möjligheterna till att 
få arbeta med nya arbetsuppgifter skiljer sig konsulternas föreställningar åt. 
Uppfattningarna delas i huruvida konsulterna kan ta eget initiativ till nytt lärande. 
Uppvisad vilja kan resultera i erbjudanden om att få utföra andra arbetsuppgifter, denna 
möjlighet finns även när övrig personal får förhinder att arbeta och deras position måste 
bemannas. Däremot säger en av konsulterna att”det är endast när det kommer nytt folk 
hit som vi kan testa något annat. Fram tills dess måste vi bara se till att det rullar på. 
Linan  måste   fungera”. En av konsulterna poängterar dock att det finns chans till nytt 
lärande genom att tacka ja till de olika arbetsuppdrag som bemanningsföretaget 
erbjuder, när det nuvarande kontraktet avslutats. Det ses som självklart att tacka ja till 
dessa erbjudanden, eftersom det annars finns en risk att fler uppdrag inte kommer 
erbjudas i framtiden. Detta skulle resultera i en arbetslöshet och minska möjligheten till 
nytt lärande. 
 

Utbildningsinsatser 

Formellt lärande i form av utbildningar förekommer inte från bemanningsföretaget eller 
kundföretaget. Istället har kundföretaget och bemanningsföretaget fokuserat på att 
konsulterna ska lära sig deras befintliga arbetsuppgifter snarare än att utbildas 
ytterligare. Upplevelsen är att utbildningsmöjligheter gynnar kundföretagets 
tillsvidareanställda i större utsträckning än konsulterna. En av intervjupersonerna 
uttrycker att 

 

Jag tror det är väldigt svårt för mig att utbildas i dagsläget, man måste nog bli 
anställd för att få tillgång till det. Det krävs lite mage om man skulle komma in 
och kräva att få testa något annat. 



 

20 

 

 

Det finns heller ingenting i konsulternas kontrakt som talar för att de skulle få tillgång 
till utbildningar. Således resulterar detta i att konsulterna upplever att de inte kan begära 
denna typ av lärande. 

 

Villkor för lärandet 
 
Förutsättningar 

Åsikterna skiljer sig delvis åt gällande förutsättningar till att lära nytt på kundföretaget, 
dock belyser majoriteten av konsulterna att förutsättningarna är goda.  Nytt lärande 
erhålls inte enbart från kundföretaget, medarbetarna har ett avsevärt större ansvar över 
sitt individuella lärande.  

 

Om man visar att man vill hålla på med saker som man inte har gjort innan så 
tror jag det. Det gäller att visa vad man kan och vill. När jag har tagit initiativ 
till att flytta på mig i företaget så har jag faktiskt fått chansen till det. Jag tror 
det är väldigt mycket upp till personen, vad man själv vill. 
 

Merparten av konsulterna trivs på kundföretaget och med sina arbetsuppgifter, vilket 
anses avgörande vid ett individuellt lärande. Dock hävdar en av konsulterna att 
motivation till nytt lärande endast existerar om de nuvarande arbetsuppgifterna anses 
tråkiga eller om det krävs för att behålla anställningen. Intervjupersonen belyser att 
materiella förmåner kan ses som en stark drivkraft till en högre prestation, snarare än 
icke materiella belöningar i form av beröm. En av konsulterna beskriver sig själv som 
lättlärd, vilket anses vara en god förutsättning för att arbeta som konsult. Således 
upplevs inga bekymmer vid nya arbetsuppgifter om konsultuppdraget kräver det. 

 

Motstånd 

Konsulterna är överens om att bemanningsföretaget inte underlättar konsulternas 
individuella lärande, då det inte erbjuds några utbildningsinsatser. Kontakten med 
bemanningsföretaget är inte kontinuerlig vilket upplevs som mindre bra, konsulterna 
och bemanningföretaget har endast kontakt vid praktiska frågor. Utrymme för egna 
initiativ upplevs delvis bristande, en av intervjupersonerna hävdar att anställningen 
måste vara tillsvidare för att kunna kräva nya utmaningar på kundföretaget. En av 
konsulterna ser till skillnad från övriga intervjupersoner inget personligt intresse i sina 
arbetsuppgifter, konsulten upplever snarare sin tjänst som ett ofrånkomligt krav. 
 

 
Genomförande 
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Merparten av intervjupersonerna menar att de kan påverka sitt sätt att lära och 
utvecklas. Det poängteras bland annat att lärande kan ske genom att iaktta och 
observera andra anställda och därmed utveckla ett lärande. En av konsulterna säger även 
att 

Om jag ställer frågar och visar intresse lär jag ju mig givetvis snabbare. 
Speciellt om jag intresserar mig för uppgiften. Man lär sig givetvis snabbare 
om man intresserar sig än om man bara går där för att. 

 

Intresse och initiativ angående nytt lärande kan komma från både individen och 
kundföretaget, vilket uppskattas av konsulterna. En av konsulterna hävdar dock att 
prioriteringen är att kunna utföra den befintliga arbetsuppgiften på ett korrekt sätt 
snarare än att lära sig fler. Därför fokuserar inte konsulten på att visa intresse för något 
nytt, utan ansvarar hellre för de arbetsuppgifter som denne känner sig bekväm med. 

 

 

Inre motivationsfaktorer och dess påverkan  
 
Konsultens inflytande 

Merparten av konsulterna upplever glädje i att utvecklas och lära sig nya 
arbetsuppgifter. Ett motiv till lärande grundar sig i att en konsult vill bo kvar i samhället 
där kundföretaget är beläget. En annan belyser hur dennes personlighet avspeglar sig i 
arbetet, ”jag är en person som ständigt vill lära mig nya saker och jag tycker det är kul 
att utvecklas och lära mig nya saker hela tiden”. Överlag upplever konsulterna att de 
själva kan påverka sitt lärande. Kundföretaget erbjuder nya möjligheter i takt med att 
konsulterna tar initiativ och bevisar att de klarar av sina nuvarande arbetsuppgifter på ett 
behärskat sätt. Dock motsätter sig en av konsulterna detta, denne menar att det inte ges 
utrymme för att påverka sitt lärande. Det beror delvis på att personen inte varit anställd 
under en längre tid, vilket innebär att konsulten inte upplever tillräcklig trygghet för att 
begära det. 

 

 
Individuella mål 
När konsulterna skildrar lärande beskriver samtliga intervjupersoner hur förhoppningar 
på framtiden motiverar dem till att utvecklas. Samtliga konsulter strävar efter att få ett 
nytt uppdrag eller en tillsvidaretjänst via kundföretaget eller bemanningsföretaget. 
Majoriteten strävar efter att få en tillsvidareanställning på kundföretaget vilket ses som 
en stark motivation till att utvecklas och prestera. En av intervjupersonerna uttrycker att 
”jag vill få en fast tjänst på kundföretaget. Jag vill inte flytta runt på olika uppdrag utan 
jag  vill  istället  ge  mig  på  att  jag  ska  lära  mig  det  jag  gör  fullt  ut”. Dock beskriver en av 
intervjupersonerna att det främsta målet med prestationen är att kollegorna och 
kundföretaget ska blir nöjda, detta för att bemanningsföretaget i sin tur ska blir nöjda. I 
följd där av är förhoppningen att få en tillsvidareanställning via bemanningsföretaget. 
Ett annat motiv till en ökad motivation är det personliga intresset. En av konsulterna 
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strävar efter att arbeta kvar på kundföretaget, då stora delar av konsultens släkt arbetar 
där. Ytterligare en drivkraft som ger upphov till en ökad motivation är konsulternas lön. 
Konsulterna har en högre lön än de tillsvidareanställda på kundföretaget, därmed 
upplever konsulterna att även prestationen bör vara högre. 
 
 
Konsultuppdrag 

Konsulternas syn på anställningsformen är ytterligare ett fenomen som framkom under 
intervjuerna. Det finns en medvetenhet om att deras syn inte går att hänföra direkt till 
studiens syfte. Emellertid finns det dock skildringar i konsulternas resonemang kring 
anställningsformen som kan vara värda att redogöra för, detta eftersom de kan ha en 
indirekt påverkan i hänseende till studiens syfte. Det tydliggörs hur anställningsformen 
kan innebära såväl nackdelar som fördelar. En av intervjupersonerna trivs med att vara 
anställd av ett bemanningsföretag då det upplevs som en möjlighet till variation 
eftersom branschen uppfattas som flexibel. Konsulten har under en sexmånadersperiod 
varit anställd på fyra olika uppdrag. Dessa erbjudanden har kommit i från kundföretaget 
och konsulten upplever de olika arbetsuppgifterna utvecklande. 
 

Jag trivs med bemanningen. Det är en sådan möjlighet för man får testa massa 
olika jobb, och jag tycker det är kul. Mitt mål är att jobba inom bemanning, det 
är det som jag tycker är bäst. Det är dem som har mycket kraft på 
arbetsmarknaden idag, så det gäller att gilla det. 

 
Konsulterna är överens om att uppdragen skapar en möjlighet till en 
tillsvidareanställning i framtiden. Detta är den vanligaste anledningen till att arbeta som 
inhyrd konsult. Dock hävdar majoriteten av intervjupersonerna att anställningsformen 
känns osäker. Anställningens längd på 6 månader uppfattas som en kort tid och därmed 
upplevs tryggheten som låg. Vid lågkonjunktur upplevs ytterligare en aspekt av 
osäkerhet. Detta eftersom lågkonjunktur ofta medför nedskärning av personal vilket 
oftast innebär att konsulterna måste lämna företaget.  

 

Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis kan det klargöras att samtliga tre motivationsarenor har betydelse 
för konsulternas möjlighet till lärande, dock i olika utsträckning. Empirin påvisar att det 
finns goda förutsättningar för att ett lärande ska utvecklas, men också vissa motstånd 
som exempelvis dialogen mellan konsulterna och bemanningsföretaget. Yttre 
motivationsfaktorer som lön, beröm och utbildningsmöjligheter har en viss påverkan på 
konsulternas motivation till lärande. Det framkommer dock att den främsta anledningen 
för att motivation till lärande ska uppstå är konsulternas önskan om att erhållas en 
tillsvidareanställning. Detta mål tolkas som ett personligt intresse för egen skull och 
vinning, vilket främst genereras från individens inre motivation.  
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion  
Nedan besvaras studiens syfte genom att analysera empiri i hänseende till studiens 
teoretiska ramverk och tidigare forskning. Studiens empiri har framställts med hjälp av 
innehållsanalysen, vilket har präglat studiens resultatdel. Det teoretiska ramverket har 
varit betydelsefullt då följande avsnitt redogör för inre och yttre motivation utifrån 
studiens motivationsarenor separat. Således presenteras hur konsulterna upplever att 
inre motivation utifrån individen, samt yttre motivation från kund- eller 
bemanningsföretaget kan bidra till lärande. Därmed kommer resultatdiskussionens 
strukturering även utgöra studiens teoretiska problematisering.  
 
Yttre motivation från kund- och bemanningsföretaget 

Empirin synliggör hur beröm och bekräftelse upplevs som typer av yttre motivation. 
Dessa former av yttre motivation upplevs delvis som viktiga för konsulternas potentiella 
utveckling samt konsulternas vilja till lärande. En individs behov av bekräftelse kan 
variera, vilket således innebär att utfallet av motivation skiftar. En av konsulterna 
tydliggör hur ett behov av yttre motivation i form av beröm eller bekräftelse inte 
existerar för dennes vilja till lärande. Tidigare forskning belyser hur dessa yttre 
belöningar kan underminiera en individs motivation. Individen kan komma att finna en 
vana i dessa belöningar, vilket kan resultera i en bristande motivation om belöningarna 
uteblir menar Vansteenkiste et al. (2006). Reflektionen kring denna jämförelse av 
empiri och tidigare forskning åskådliggör hur konsulten förmodligen inte enbart kan 
finna motivation till lärande genom yttre respons. Detta eftersom det är en riskabel 
motivationsfaktor då den kan komma att utebli och därmed försvaga konsultens 
motivation. Troligen kan inte enbart beröm vara konsulternas anledning till att skapa  
motivation till lärande.  
 
 
Ytterligare en yttre aspekt som enligt empirin framgår som motiverande är konsulternas 
lön. Den anses till viss del motiverande för den individuella utvecklingen, eftersom den 
kan upplevas som en betygsskala på utfört arbete. Detta påvisande i empirin styrker 
kritikers resonemang angående att den inre motivationen inte fyller en funktion isolerat 
från yttre motivationsaspekter (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2006). Lönen betalas ut av 
bemanningsföretaget och kan således upplevas som en betydelsefull aspekt som 
påverkar konsulternas motivation till lärande. Emellertid hävdar dock en av konsulterna 
att lönen inte upplevs motiverande eftersom denne inte har som mål att bli 
tillsvidareanställd av bemanningsföretaget, utan istället av kundföretaget. Konsulten 
menar därmed att lönen inte kan ses som en betygsskala på utfört arbete. Detta eftersom 
arbetet sker på kundföretaget medan det är bemanningsföretaget som avgör lönen. 
Vidare framkommer att konsulten däremot uppfattar lönen som motiverande om den 
kommit från kundföretaget, därmed hade den avspeglat en bedömning av utfört arbete. 
Där av finner vi att lönens betydelse har ett samband med konsulternas individuella 
framtidsmål.  
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Tidigare forskning tyder på att kompetensutvecklingsåtgärder genom utbildningar är 
viktigt för ett lärande (Kantelius, 2012). Kompetensutvecklingsåtgärder kan ses som en 
yttre motivationsaspekt. Omfattande utbildningar skildrar en viktig faktor för om den 
tillfälliga konsulten kommer förbli en effektiv resurs och utföra ett gott arbete menar 
Feldman et al. (1994). Empirin påvisar att formella utbildningar inte förekommer på 
varken bemanningsföretaget eller kundföretaget. Konsulternas upplevelser tyder på att 
dessa utbildningsmöjligheter gynnar kundföretagets tillsvidareanställda i större 
utsträckning, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Kantelius, 2010). 
Anledningen till detta kan bland annat bero på att konsulternas anställningar uppfattas 
som tillfälliga och därför prioriteras inte deras utveckling (Kantelius, 2010). Viss 
tidigare forskning påvisar dock att konsulter anses vara en effektiv resurs eftersom de 
genererar ny kunskap som skapar värde för det befintliga företaget (Hill & Matusik, 
1998). Vår reflektion angående denna jämförelse av empiri och tidigare forskning 
mynnar ut i att utbildningar till viss del kan upplevas som en yttre belöning som 
genererar lärande. Vi ställer oss dock frågande till om utbildningar är avgörande för om 
konsulterna förblir en effektiv resurs. Detta eftersom intervjupersonerna ställde sig 
positiva till deras arbetsuppgifter och de utmaningar som de kunde innebära, trots att 
utbildningsinsatser inte ges. Således kan utbildningsmöjligheter eventuellt uppmuntra 
konsulternas lärande, men vi får uppfattningen av att intervjupersonerna även utvecklar 
sin kompetens genom eget intresse och vilja. Det poängteras att genom iakttagelse, 
frågor och uppvisat intresse för nya arbetsuppgifter upplever konsulterna att de har 
potential till nytt lärande. Därmed kan vi tolka att utbildningar inte anses som ett 
huvudmotiv för att upplevelsen av motivation till lärande ska bli befintlig.  
 
Genom empirin framkommer att kundföretaget uppmuntrar genom omtanke och 
förståelse vid introduktionen till arbetet. Upplärningen prioriteras och kundföretaget 
upplevs stöttande i denna situation, vilket konsulterna uppskattar. Empirin åskådliggör 
även hur bemanningsföretaget inte upplevs lika stöttande i dessa sammanhang, vilket 
delvis kan bero på att de inte är delaktiga i introduktionsprocessen. Kantelius (2012) 
framhäver hur kundföretaget och bemanningsföretaget tillsammans har ett gemensamt 
inflytande på konsulternas upplevda trygghet och hur tryggheten i sin tur är avgörande 
för individens lärande. Empirin påvisar att konsulterna inte upplever detsamma från 
bemanningföretaget som från kundföretaget, vilket tyder på att även inflytandet skiljer 
sig åt. Eftersom konsulterna upplever att de får olika stöd ifrån företagen, tolkar vi det 
som att konsulternas trygghet kan påverkas negativt vilket kan minska förutsättningarna 
för lärande. 
 
 
Inre motivation från individen 

En av dimensionerna vid inre motivation innefattar en individs intresse för 
problemlösning (Leung, Chen & Chen, 2014). Empirin överensstämmer med 
författarnas resonemang om att det är när individen ställs inför situationer som kräver 
ett problemlösande tänkande, som ett lärande kan bli befintligt. Merparten av 
informanterna framhäver vikten av att de ges möjlighet till nya och utmanande 
arbetsuppgifter. Det beskrivs hur det ges möjlighet att prova nya arbetsuppgifter när 
någon position behöver bemannas eller vid tillfälle när kundföretaget anställer nya 
medarbetare. Ytterligare belyser empirin hur konsulten kan få chansen att utföra andra 
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moment på arbetsplatsen genom att uppvisa vilja och intresse. Konsulterna utmanar sig 
själva genom att på egna initiativ begära att erfarenheter ska beprövas, i förhoppningar 
om att få utföra nya arbetsuppgifter i framtiden. Lärande utvecklas främst av att 
konsulten ställs inför komplexa situationer och problemlösning. 
 

Att individen vet vem den är anses vara avgörande för att ett lärande ska uppstå. Det är 
även centralt att individen är medveten om vad personen vill (Van Rijn, Yang & 
Sanders, 2013). Författarna klargör hur medarbetare kan gynna sitt individuella lärande 
genom att skapa egna inlärningstekniker. Empirin påvisar hur flera av konsulterna 
inrättat egna tillvägagångssätt som ses som framgångsnycklar till lärande. Att våga 
fråga och att imitera andras arbetsteknik är två handlingssätt som konsulenterna använt 
sig av vid inlärningstillfällen, som exempelvis vid introduktionen. Ytterligare 
exemplifierar empirin hur konsulterna upplever sina egna personligheter, det vill säga 
vem konsulterna är. Personlighetsdrag som att vara lättlärd, nyfiken och öppen för en 
variation är egenskaper som konsulterna besitter. Konsulterna hävdar att dessa 
egenskaper underlättar vid lärande. Till följd där av reflekterar vi över om konsultens 
personlighet är avgörande för trivsel och lärande. För att känna en inre motivation till 
lärande i ett konsultuppdrag menar vi att det krävs en särskild personlighet för att klara 
av den utmaning som konsultuppdrag kan innebära.  Konsultens personlighetsdrag 
innefattas i motivationsarenan inidviden och utgör därmed en inre motivation till 
lärande.  

Tidigare forskning motsäger varandra gällande förmågan om att skapa motivation och 
engagemang hos konsulter, i jämförelse med tillsvidareanställda. Wheeler och Buckley 
(2000) hävdar att det kan ses som en svårighet medan Allan och Sienko (1998) menar 
att konsulter ofta har en högre grad av motivation i jämförelse med tillsvidareanställda. 
Det kan förklaras genom att konsulter värdesätter sitt arbete i en högre utsträckning och 
inte tar det för givet.  Empirin kan inte berika denna motsägning då det inte gjorts en 
jämförande studie. Dock tyder empirin på att konsulternas motivation sinsemellan 
varierade.  Precis som Van Rijn et al. (2013) beskriver hävdar vi därmed att vem 
individen är ses som en mer avgörande aspekt än anställningsformen i fråga om 
motivation. Motivationsarenan individen, det vill säga den inre motivationens betydelse 
blir därmed märkbar igen.  

 
Trygghet ses som ett angeläget begrepp gällande individers motivation till lärande. 
Kantelius (2012) belyser hur konsulter med en hög trygghet har en bättre förutsättning 
för att skapa en kunskapsutveckling. Emellertid upplever tillfälligt anställda konsulter 
en låg tillgivenhet till tryggheten. Detta överensstämmer med empirin som påvisar att 
konsulternas upplevelser av trygghet är bristfällig. Konsulterna hävdar att anställningen 
ses som en osäkerhet.  Det beror delvis på att anställningstiden är 6 månader, vilket 
innebär att framtidssynen kan upplevas som oviss. Ytterligare ett skäl till att konsulterna 
upplever osäkerhet grundar sig i att de inte är tillsvidareantsällda på kundföretaget. 
Detta innebär att konsulterna kan tvingas lämna företaget omgående om nedskärning av 
personal skulle bli aktuellt. Konsulters upplevelser kring meningsfullhet är också ofta 
bristande, vilket vanligtvis begränsar en medarbetares motivation (Feldman, 
Doerpinghaus & Turnley, 1994). Däremot motsäger empirin Feldmans et al. (1994) 
resonemang om att meningsfullheten upplevs som bristande bland konsulter. Samtliga 
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konsulter upplever sin anställning som meningsfull. Detta kan grunda sig i personligt 
intresse, personlig vilja eller med anledning av en positiv framtidssyn. 
 

Det vanligaste motivet till att intervjupersonerna arbetar som konsulter grundar sig i 
deras förhoppningar om att få en tillsvidareanställning. Majoriteten av konsulterna har 
en önskan om att bli tillsvidareanställda på kundföretaget. Wheeler och Buckley (2000) 
hävdar att strävan efter att få en tillsvidareanställning kan upplevas som en osäker 
återvändsgränd. Allan och Sienko (1998) påvisar däremot att konsulter kan ha en ökad 
motivation om förhoppningar finns om att anställningen ska resultera i en 
tillsvidareanställning. Empirin tyder på att denna strävan ökar konsulters inre 
motivation för att uppnå en önskvärd framtidssituation.  Även Kantelius (2012) 
beskriver hur tryggheten upplevs starkare om chansen till en tillsvidareanställning är 
god. De konsulter som har en positiv känsla om att deras nutida uppdrag kommer 
resultera i en tillsvidareanställning upplevs som mer trygga, i jämförelse med de 
konsulter som menar att framtiden är oförutsägbar. Därmed menar vi att en positiv 
framtidssyn kommer resultera i en lugn och trygg medarbetare, vilket i sin tur har en 
påverkande effekt på individens förmåga att lära. 

 
Kantelius (2012) beskriver hur bemanningsbranschen kan ses som ett alternativ för att 
tillgodose arbetstagivarens behov av flexibilitet. Om arbetskraft hyrs in för att tillgodose 
kundföretagets krav på flexibilitet kommer arbetskraften förmodligen bidra med den 
numerära flexibiliteten, vilket innebär att arbetsgivaren har möjlighet att variera 
personalstyrkan. Vid dessa tillfällen ses arbetstagarens utvecklingsmöjligheter som 
begränsade. Dock tyder vissa delar av empirin på att arbetsgivarens mål kan vara 
densamma som arbetstagarens mål. En av konsulterna klargör hur denne har arbetat på 
fyra positioner inom loppet av en sexmånadersperiod, på kundföretagets begäran. Till 
skillnad från Kantelius (2012) menar konsulten istället att denna möjlighet har bidragit 
till en ökad utveckling. Konsulten såg möjligheter till variation som ett personligt 
intresse vilket resulterade i en ökad motivation. Med anledning av detta menar vi att 
konsulten inte enbart kan gestaltas som den numerära flexibiliteten utan också som en 
funktionsflexibilitet. Detta innebär att arbetstagaren har goda förutsättningar för lärande 
då det ges möjlighet att prova nya arbetsuppgifter (Kantelius, 2012). Vi ställer oss 
därmed frågande till resonemanget om att inhyrd arbetskraft oftast bidrar med en 
numerär flexibilitet. Vi hävdar emellertid att det är konsultens inre motivation, vilket 
hänförs till motivationsarenan individen, som styr vilken flexibilitet konsulten kommer 
bidra med. 

 

Metoddiskussion 
Nedan diskuteras studiens metod och genomförande ur ett kritiskt förhållningssätt. Det 
reflekteras över samtliga val som gjorts, alternativa tillvägagångssätt, samt eventuella 
faktorer som kan ha påverkat studiens resultat.   
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Metod och insamling 
 
Valet av metod grundar sig på studiens syfte, då semistrukturerade intervjuer sågs som 
en lämplig metod för att erhålla relevant empiri. Intervjuerna utgick i sin tur från en 
utarbetad intervjuguide, gällande såväl frågornas ordningsföljd som dess innehåll. 
Intervjuguiden visade sig inkludera de teman som behövdes för att kunna bearbeta 
studiens syfte och frågeställningar. Empirin som framkom genom intervjuerna var 
användbar vid reflektion till tidigare forskning. I efterhand konstaterades dock att vissa 
svar på frågorna inte kunde relateras till studiens syfte.  Således hade intervjuerna 
kunnat fokusera på att erhålla mer uttömmande svar angående de frågor som hade 
relevans för syftet. Det hade kunnat uppnås genom att ställa mer berättande och 
detaljrika följdfrågor. Eftersom studien fokuserar på konsulter och deras upplevelser 
bedöms semistrukturerade intervjuer som den mest fördelaktiga metoden. En annan 
metod hade troligtvis begränsat studiens empiri, svaren hade därmed inte blivit lika 
uttömmande och personliga. Det finns en medvetenhet om att konsulterna kan påverkats 
av socialt önskvärt beteende, det vill säga att intervjupersonerna försökt svara utifrån 
vad som uppfattas korrekt. För att undvika detta fenomen borde mer berättande frågor 
ställts, där intervjupersonerna blivit tvungna att svara utifrån sina egna erfarenheter och 
upplevelser. Tidsaspekten vid intervjuerna är ytterligare något som kan diskuteras 
eftersom intervjuerna genomfördes innan respektive efter konsulternas arbetstid. 
Därmed finns vetskap om att konsulterna kan varit kortfattade i sina svar, i följd av att 
situationen kunde upplevas som stressad. 
 
 
Urval 
 
En aspekt som upplevs bristande i studien är urvalets omfång. Eftersom studiens 
forskningsdesign utgörs av en fallstudie fanns en ambition om att undersöka kategorin 
konsulter. För att urvalet skulle klassas som ett fall gjordes en avgränsning till att endast 
inkludera konsulter anställda av samma bemanningsföretag samt belägna på samma 
kundföretag. Således skedde ett målinriktat urval med fokus på att finna denna kategori. 
Urvalet består av fyra konsulter som frivilligt medgivit sitt deltagande till studien, efter 
att vi kontaktat bemanningsföretagets platschef. Att urvalet endast kom att omfatta fyra 
konsulter är studiens främsta svaghet. Det hade varit till fördel om urvalet omfattades av 
fler konsulter av den anledningen att empirin kunde berikas med fler synvinklar på 
fenomenet lärande. Trots urvalets begränsning anses urvalet delgivit studien relevanta 
upplevelser och synsätt. Ytterligare kritik som kan riktas mot studien är att urvalet kan 
upplevas som homogent i hänseende till kön och ålder, vilket innebär att 
överförbarheten graderas som låg. Studiens mål var att uppnå en högre grad av 
representativitet, dock kunde det inte uppnås med anledningen av att studien 
begrundade sig på ett specifikt fall. Vidare har risken till socialt önskvärt beteende 
övervägts. Intervjupersonerna kan ha svarat annorlunda på grund av att platschefen 
visste vilka medarbetare som deltagit i studien. Således finns en kännedom om att vissa 
aspekter kan ha glorifierats alternativt undanhållits under intervjuerna. 
 
Trots dessa brister ses studien ändå som meningsfull. Det ges en tydlig överblick av hur 
konsulterna anser att motivationsarenorna kan gynna deras individuella lärande. Det 
beskrivs även vad som kan inkluderas i respektive motivationsarena utefter vår tolkning 
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av tidigare forskning och empiri. Studiens ses som relevant i flera avseenden. Den berör 
ett flertal faktorer som kan påverka ett individuellt lärande, vilket i sin tur kan inverka 
på ett företags humankapital. Genom att bli medveten om dessa faktorer kan aktivt 
handlande styra medarbetare till att bli mer kompetenta vilket kan bidra till ett 
konkurrenskraftigt företag. 

 

Slutsats och framtida forskning 
Det kan konstateras att samtliga konsulter upplever möjlighet till lärande på 
arbetsplatsen. Motivationsarenorna har en stark påverkan på konsulternas förmåga till 
lärande, men i olika utsträckning. Empirin tyder på att motivationsfaktorer som beröm 
och lön, vilket kan ses som yttre motivation och hänföras till motivationsarenorna 
bemanningsföretag och kundföretag, har en viss påverkan på konsulters motivation till 
lärande. Dock baseras motivationen till lärande ofta på konsulternas individuella mål, 
framtidssyn, personliga intresse och vilja. Dessa faktorer kan hänföras till 
motivationsarenan individen som omfattar konsultens inre motivation. Därmed 
tydliggörs hur denna motivationsarena blir den mest betydelsefulla för konsulternas 
förmåga till lärande. Avslutningsvis hade det varit av intresse att studera hur 
tillsvidareanställda på kundföretaget upplever möjlighet till lärande. För att därmed 
åskådliggöra om motivationsarenan individ utgör den största anledningen till lärande 
även hos tillsvidareanställda.  
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Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Personal- och arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vi är nu inne på vår femte termin och håller därmed på att skriva vårt 
examensarbete. Uppsatsen inriktar sig på arbetslivspedagogik där vår studie berör 
konsulter, deras motivationsfaktorer samt deras syn på lärande och 
utvecklingsmöjligheter. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur konsulternas motivation påverkar deras 
förmåga till lärande och utveckling i kundföretaget. 

Vi har fördjupat oss i litteratur och tidigare forskning kring vår studie. Utöver detta 
skulle vi vilja komplettera vår studie genom att ta hjälp av dig som arbetar som konsult. 
Därför skulle vi vara ytterst tacksamma om du, som har kunskap och erfarenhet inom 
ämnet, skulle vilja ställa upp som intervjuperson till vår studie. Din medverkan skulle 
vara värdefull för vårt resultat. Intervjun kommer att bestå av cirka tio frågor och 
kommer ta drygt 30 minuter. 

Angående intervjun kommer vi ta hänsyn till de etiska huvudkraven som ställs på 
forskning. Vilket innebär att dina svar inte kommer behandlas separat, i form av citat. 
Din medverkan ske konfidentiellt, vilket innebär att vi kommer avidentifiera dig. 
Deltagandet är också helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
Resultatet kommer behandlas konfidentiellt och det kommer enbart att användas för 
studiens ändamål. 

Vi ser fram emot att ses! 

Hanledare: Stefan Sellbjer 

Eximinator: Marie Gunnarsson 

Med vänliga hälsningar 

Annie Andersson     XXX@gmail.com 

Linn Isberg      XXX@gmail.com 

 

 

  



 

 

 

 

  



Bilaga II 

II 

Intervjuguide 
 

Bakgrund: 
 

 Hur länge har du varit anställd som konsult på Bemanningsföretaget?  
 
 Hur länge har du arbetat på kundföretaget med det uppdraget som du har nu?  
 
 Hur ser du på att arbeta som konsult?  
  - Tycker du att det är meningsfullt och i så fall varför? 
  

Individen: 

 Upplever du vilja till nytt lärande?  
- I så fall, varför? 

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

 Finner du ett personligt intresse i dina arbetsuppgifter?  
 - På vilket sätt i så fall? 

Bemanningsföretaget:  

 Påverkar lönen dig till att lära nytt i arbetet?   
- Om så är fallet, på vilket sätt påverkar lönen? 

 
 Uppmuntrar bemanningsföretaget dig till lärande? 
    - På vilket sätt i så fall? 

 
Kundföretaget: 
 

 Hur ser du på dina förutsättningar att lära nytt i kundföretaget? 
       

 Påverkar beröm och bekräftelse din motivation till arbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bilaga III 

III 

Innehållsanalys 
 

Från meningsbärande enheter till kodning: 
 

Ja absolut, om det är det som krävs för att jag ska bli förlängd eller få en fast tjänst så är 
det ju inga konstigheter. Det är inga konstigheter att utvecklas för att lära sig nytt, jobba 
över eller jobba längre om det kan resultera i något positivt. Men det är oftast inte det 
som det är fokus på. - Om nytt lärande och utveckling krävs för att bli förlängd 
genomförs gärna detta. - LÄRANDETS ORSAK 
 
 
Nej nej, det är inga utbildningar, här har vi inte fått några utbildningar eller så..Här har 
vi fått lära oss jobbet och det är det enda. - Kundföretaget erbjuder inga utbildningar. - 
UTBILDNING      Anser du att du själv kan ta initiativ till nytt lärande?  I: Nej. - 
Inget utrymme ges för att konsulterna på eget initiativ ska få lära nytt. - EGET 
INITIATIV 
 
 
Ja precis. Eftersom jag har varit här så kort tid .. Det är ju fyra fem stationer på linan 
som man kan lära sig. Istället för att fortsätta lära mig, för det tar tid, så har jag tagit på 
mig det som kan ordentligt och sen har jag fortsatt med det. Jag ställer mig på 2-3 
stationer och så gör jag de hela tiden. Det i sig betyder att jag blir säker på det jag gör 
och kan leverera bra. Sen efter december eller januari när det börja komma nytt folk hit 
då kanske.. - Prioriteringen är att bli duktig på en arbetsuppgift, istället för att lära sig 
fler. - PRORITERING   
 
 
Okej så det är när det kommer in nytt folk som ni ges möjlighet till att lära nytt?  I: Ja 
men precis.. Fram tills dess måste vi bara se till att det rullar på. Linan måste fungera. - 
Möjlighet till nytt lärande för konsulterna ges endast när andra nyanställda kommer in 
på företaget. - NYTT LÄRANDE   
 
Tycker du att det du gör är roligt? Finner du ett personligt intresse i det?  I :Nej det 
skulle jag nog inte säga, de är la kul och jobba.. Men själva arbetet i sig nej.. - Det 
personliga intresset för arbetsuppgifterna är obefintligt. - OBEFINTLIGT 
INTRESSE   
 
Känner du att kollegorna bidrar till att det blir roligare? 
I :Jag är inte här för att få kompisar, jag är här för att jobba. - Kollegorna bidrar inte till 
att arbetet blir roligare. - KOLLEGOR 
 

 


