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Aim: Previous research shows that agency workers tend to get less education and skill 

development opportunities than regular employees. The purpose of the study is to highlight 

skill development for agency workers and how their opportunities are affected by their 

location in a triangular relationship with temporary employment agency and the client 

company. 

 

Method: The study relates to a hermeneutic and social constructive perspective. The 

theoretical framework is based on previous research. It gave us the themes that we followed 

through the entire work structure. This provided us with clarity and a common thread 

throughout the study. We have used an abductive research approach and applying a 

qualitative survey method, the empirical data collection is based on semi-structured 

interviews. As our knowledge has grown during the process, the sections of the study have 

also been updated.   

 

Result & Conclusions: The study confirms what earlier research shows, that agency workers 

have fewer opportunities to training and skill development. We can observe a connection 

between the skill development that the agency workers receive and the skill level of the work 

that is being performed. I which area of business the consultants work in, has also shown to 

be important. 

 

Suggestions for future research: Because our study highlighted that skills development is 

different in different industries, there will be a need for further research through a more 

thorough comparison of a various amount of industries. It would also be interesting to have a 

deeper study that highlighted only consultants with specialized tasks. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective our study helps to illustrate how 

agency workers get opportunity for training and skill development in different industries. 

From a practical perspective, our study found that agency workers that hold more specialized 

tasks in their work tend to have greater opportunities for education that promotes individual 

skills development. 

 

Key Words: outsourcing, triangular relationship, temporary agency, education, competence 

development 

 

 
  



 

 

SAMMANFATTNING  
 

Titel: Inhyrd personals möjlighet till kompetensutveckling. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Ludvig Carlsson & Martin Gustafsson  

Handledare: Tomas Källqvist & Stig Sörling 

Datum: 2015-Juni 

 

Syfte: Tidigare forskning visar att inhyrd personal tenderar att få mindre utbildning och 

kompetensutvecklingsmöjligheter än de ordinarie anställda. Syftet med studien är att belysa 

kompetensutveckling hos inhyrd personal och hur deras möjligheter påverkas i ett triangulärt 

förhållande med bemanningsföretag och klientföretag. 

 

Metod: Studien förhåller sig till ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv.  

Den teoretiska referensramen är uppbyggd på tidigare forskning. Den förde med sig teman 

som vi sedan följt genom arbetets uppbyggnad, vilket har bidragit med tydlighet och en röd 

tråd genom studien. Vi har använt oss av abduktiv forskningsansats och tillämpat kvalitativ 

undersökningsmetod genom att den empiriska datainsamlingen är baserad på 

semistrukturerade intervjuer. Studiens delar har kontinuerligt byggts på allt eftersom vi har 

fått en ytterligare kunskap. 

 

Resultat & Slutsats: Studien bekräftar den tidigare forskningen om att inhyrd personal har 

sämre möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Vi kan däremot se ett samband 

mellan kompetensutvecklingen som inhyrd personal erhåller med expertisnivån på arbetet 

som ska utföras. Vilken bransch konsulten är verksam inom var betydande. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom studien belyst att kompetensutveckling skiljer sig 

inom olika branscher skulle det finnas ett behov av vidare forskning genom jämförelse mellan 

olika branscher. Det skulle också vara intressant med en djupare studie som belyser enbart 

konsulter med specialiserade arbetsuppgifter. 

 

Uppsatsens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar vår studie med att belysa hur inhyrd 

personal får möjlighet till utbildning och kompetensutveckling inom olika branscher. Ur ett 

praktiskt perspektiv konstaterar vår studie att inhyrd personal som innehar mer specialiserade 

arbetsuppgifter, tenderar att få större möjlighet till utbildning som främjar den individuella 

kompetensutvecklingen.  

 

Nyckelord: outsourcing, inhyrd personal, triangulär relation, utbildning, 

kompetensutveckling 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Outsourcing är ett växande begrepp som används av företag för att få mer flexibilitet i 

personalstyrkan. Det finns olika typer av outsourcing och många anledningar till att använda sig av 

denna strategi. Hevenstone (2008) beskriver en typ av outsourcing där företag tar in personal från 

ett bemanningsföretag, konsulter, som får arbeta inom företaget men som är kontrakterade av ett 

externt företag. Inhyrd personal kan ha samma eller liknande arbetsuppgifter som de ordinarie 

anställda och de kan också anställas som experter inom områden. Företaget som väljer att hyra in 

personal kan dra nytta av expertisen utan att behöva ha dessa kontrakterade eller bidra med egen 

upplärning (Hevenstone, 2008). I och med att företag hyr in personal skapas en triangulär relation 

mellan konsulten, bemanningsföretaget och klientföretaget. Den problematik som uppstår är att 

personal som hyrs in från bemanningsföretag har skyldigheter att svara upp mot både 

klientföretaget och bemanningsföretaget när de utför sitt uppdrag eller arbete. Denna form av 

anställning skiljer sig från till exempel deltidsanställning. Personal som är deltidsanställd har en 

trygghet av att vara fast anställd, vilket inhyrd personal saknar (Gallagher & McLean Parks, 2001).  

 

Den triangulära relationen skapar otydligheter om vilket av företagen som bär ansvar för den inhyrd 

personalens kompetensutveckling. Är det bemanningsföretaget som tillhandahåller utbildningar och 

förmåner som hjälper den inhyrda personalen att utvecklas? Eller är det klientföretaget som 

tillhandahåller internutbildningar och liknande förmåner som de ordinarie anställda får? Detta 

scenario och den triangulära relationen är intressant att studera, eftersom personal som blir inhyrd 

tenderar att bli mindre prioriterad. Får konsulterna tillräcklig utbildning och liknande förmåner som 

resterande personal inom företaget, och vem av cheferna bär det yttersta ansvaret för de inhyrda? 

 

Det har skett en utveckling och förändring i användandet av inhyrd personal. Tidigare har konsulter 

anlitats för jobb där speciell utbildning inte behövts. Idag är inhyrd personal mer utbildad och 

erbjuds mer avancerade uppdrag. I och med högre kvalifikationer och mer krävande arbetsuppgifter 

måste inhyrd personal ha den kompetens som efterfrågas. 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Hevenstone (2008) anses konsulter som hyrs in till företag som indirekt anställda. När 

företag hyr in personal är målsättningen att försöka matcha kompetensen hos arbetstagaren med den 

kompetens som behövs för jobbet. Missnöje uppstår när konsultens kvalifikationer inte är 
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tillräckliga för arbetsuppgifterna (Hevenstone, 2008). Greenwood och Hinings (1996) hävdar att 

organisationer under 90-talet har fått ändra på sina organisationsstrukturer på grund av politiska, 

tekniska samt regleringsförändringar i samhället. En organisationsförändring som diskuteras är att 

företag måste öka flexibiliteten för att kunna bli mer kostnadseffektiv (Houseman, 2000). 

 

Biggs, Burchell och Millmore (2006) beskriver att inhyrd personal medför att företagens 

arbetsstyrka blir mer flexibel och effektiv, företag kan utifrån behov anpassa personalstyrkan. För 

att uppnå en högre effektivitet behöver ledningen se till att den till fullo utnyttjar kapaciteten av 

inhyrd personal. Svensson (2011) och Mitlacher (2005) förklarar att ökad globalisering, 

teknikutveckling, ökad konkurrens och ekonomisk liberalisering har lett till att personalbehov, i 

form av fast anställda, minskat och kraven på olika former av flexibilitet har ökat. Med hjälp av 

inhyrd personal ökar flexibiliteten inom företaget eftersom personal kan ta sig an jobb med kort 

framförhållning (Svensson, 2011; Kalleberg, 2000). Deltidsarbete, tillfälligt arbete och inhyrd 

personal från bemanningsföretag är former av anställningar som uppkommit genom företagens 

ökade krav på flexibilitet. 

 

Kalleberg (2000) påstår att arbetsgivarnas användning av inhyrd personal eller deltidsanställda är 

till för att fylla behovet av personal. Dessa former av anställningar är flexibla eftersom det är 

relativt enkelt att redigera arbetet, öka eller minska timmar eller flytta arbetstider efter behov. Men 

när företag tar in en tredje part utöver arbetsgivare och arbetstagare blir det komplicerat och en 

osäkerhet uppstår i frågan om anställningsavtal och prestation (Kalleberg, 2000). När företag väljer 

att hyra in personal för att komplettera personalstyrkan skapas vad Mitlacher (2005) kallar 

triangulär relation. Relationen som skapas uppstår mellan bemanningsföretaget, konsulten, 

som formellt är kontrakterad av bemanningsföretaget, samt klientföretaget som väljer att hyr in 

personal till verksamheten.  I den triangulära relationens formella termer ligger ansvar i form av risk 

och administrativ kontroll för personalen hos bemanningsföretaget och ansvaret för ledning och 

styrning i form av samordning och övervakning ligger hos klientföretaget (Claes, 2005). 

 

Inhyrd personal arbetar ofta sida vid sida med ordinarie personal och har samma arbetsvillkor som 

dessa. Även om detta är fallet är konsulterna ändå inte en del av företagets organisation med samma 

villkor. Detta kallas för en ambivalent situation (Druker & Stanworth, 2004). Även om konsulter 

och ordinarie personal utför samma arbetsuppgifter kan konsulter uteslutas från processer och 

aktiviteter. Gallagher och McLean Parks (2001) beskriver att inhyrd personal upplever en 
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ambivalent situation inom den triangulära relationen. Detta beror på att konsulterna tillbringar tid 

hos klientföretaget, men har kontrakt och anställning hos bemanningsföretaget. 

 

En studie gjord av Mitlacher (2008)  med en undersökning på över 15 000 personer i EU, visade att 

personal från bemanningsföretag generellt erhåller mindre utbildning än ordinarie personal anställd 

hos företagen. Denna studie visade att 35 procent av ordinarie personal och 12 procent av inhyrd 

personal fick någon form av utbildning inom 12 månader (Mitlacher, 2008). Konsulter kan också 

exkluderas när det gäller karriärsutveckling, eftersom företag erbjuder utbildning till de ordinarie 

anställda (Henson, 1996; Soltani & Wilkinson, 2009). De flesta som arbetar som konsulter från 

bemanningsföretag gör det i början av sin karriär och under kortare perioder, enligt Kalleberg 

(2000). Inhyrd personal har ofta sämre förmåner, villkor och möjlighet till utbildning jämfört med 

ordinarie personal, vilket försämrar konsulternas framtidsutsikter. Purcell och Purcell (1998) har 

studerat inhyrd personal som gått från att vara inhyrd personal till att bli kontrakterade av 

klientföretaget. Personerna som studerades kände att de fick större möjligheter att förbättra sina 

färdigheter. Forskarna konstaterar att personal med fast anställning har högre förväntningarna på att 

erbjudas olika typer av utbildning för att kunna vidareutvecklas än inhyrd personal.   

 

Företag erbjuder sin ordinarie personal utbildning och färdighetsträning (Lautsch, 2002). Det är 

något som inhyrd personal inte får tillgång till. Den utveckling som sker av anställningsförhållanden 

och begränsade utvecklingsmöjligheter, leder till att inhyrd personal har minskade möjligheter och 

en lägre nivå på de jobb som de kan åta sig.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att belysa kompetensutveckling för inhyrd personal och hur deras möjligheter 

påverkas av att de befinner sig i en triangulär relation med bemanningsföretag och klientföretag.
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2. Metod 

2.1 Forskningsansats 
I detta avsnitt presenteras en överblick av de vetenskapsteoretiska referensramar studien grundar sig 

på. Den referensram som behandlar tidigare forskning inom ämnet inhyrd personal tar sin 

utgångspunkt i personalens förmåner och möjligheter till utveckling genom utbildning. Dessa 

möjligheter är begränsade för inhyrd personal jämfört med ordinarie personal. 

 

Det hermeneutiska synsättet där vår kunskap inom ämnet utvecklas med tidens gång ligger till 

grund för studien. Både Sohlberg och Sohlberg (2001) och Bryman och Bell (2011) beskriver 

hermeneutiken som ett vetenskapsteoretiskt synsätt där synen på helheten studeras och hur olika 

tolkningar influerar helhetsbilden. Synsättet kan ses som en spiral, lärandet växer fram under 

forskningsprocessen (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Eftersom studiens syfte bygger på att förstå 

sammanhang genom verkligenheten menar vi att det hermeneutiska synsättet är lämpligt att utgå 

ifrån. Samtidigt som vi använder oss av tidigare forskning och forskarnas åsikter kring inhyrd 

personal innefattar studien också våra egna reflektioner och tolkningar. Förförståelse är en del som 

inom hermeneutiken där en förståelse är inte möjlig utan en viss förkunskap. Det är samtidigt 

viktigt att vara medveten om att denna förförståelse kan påverka och styra forskningen utifrån olika 

bakgrunder och influenser (Gustavsson, 2004). 

2.1.1 Hermeneutiskt angreppssätt 

Sohlberg och Sohlberg (2001) och Bryman och Bell (2011) tar upp hermeneutik som en 

vetenskapsteori där metodologin handlar om tolkningar av människors handlingar och att helheten 

ska förstås. Vi anser att situationer kan tolkas på olika sätt och att det i slutänden beror på hur 

individen ser på verkligheten genom olika situationer. Hermeneutikens utgångspunkt handlar om att 

verkligheten kan förstås genom en mängd olika sätt (Norén, 1995). Synsättet handlar om tolkningar 

vilket leder till att texten blir en centralt viktig del inom den hermeneutiska forskningen. En annan 

del som Norén (1995) tar upp är förhållandet mellan förförståelse och förståelse. Här förklaras att 

den hermeneutiskt inspirerade forskaren inte kan ha någon förståelse för det forskningsrelaterade 

utan någon form av förförståelse. Vi anser oss själva som hermeneutiskt inspirerade och valt att 

beskriva vår förförståelse.  Vi använder oss även av ett tillvägagångssätt som liknar en spiral som är 

karakteriserad av det hermeneutiska synsättet. Sohlberg och Sohlberg (2001) beskriver tolkningen 

av helhetsbilden likt en spiral där förståelseprocessen växer fram genom ökad förståelse och att 

forskaren pendlar mellan delar och helhet och det förflutna och framtiden. Tolkningen ska på ett 
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logiskt sätt hänga ihop. Utan någon tolkning eller strävan att förstå är det svårt att leva som 

människa (Sohlberg & Sohlberg, 2001). Hermeneutik handlar om lärandet och hur det får växa fram 

under forskningsprocessen. Forskare kan i sin tur gå tillbaka och göra ändringar när de har fått en 

ökad förståelse kring området. Detta har vi eftersträvat eftersom vi hela tiden lär oss mer under 

forskningsprocessen. Vi har använt oss av en pendlande metodologi där vi gått tillbaka och gjort 

ändringar under studiens gång. 

2.1.2 Förförståelse 

Inom de kurser vi tidigare studerat har vi fått förståelse för hur verksamhetsstyrningen inom företag 

fungerar. Till denna studie har vi samtidigt haft egna erfarenheter från empirin och arbetslivet där vi 

både arbetat som ordinarie personal men även som konsulter via bemanningsföretag. Utifrån våra 

egna upplevelser och erfarenheter anser vi att ämnet är intressant utifrån flera synvinklar. Eftersom 

vi själva har befunnit oss i samma situation, valde vi att fördjupa oss inom området kring 

kompetensutveckling av inhyrd personal i en triangulär relation som uppstår mellan konsulter, 

klient- och bemanningsföretag. Med hänsyn till våra egna erfarenheter har vi personligen inte haft 

några problem utifrån den triangulära arbetssituationen, men förstår att en viss problembild kan 

uppstå eftersom det är en mer komplex situation med ytterligare en chef att förhålla sig till.  

2.1.3 Socialkonstruktivism 

Utifrån ett ontologiskt perspektiv är detta arbete inriktat mot en socialkonstruktivistisk ståndpunkt. 

Inriktning innebär att individer som befinner sig inom ett socialt sammanhang är med och skapar de 

riktlinjer som finns (Bryman & Bell, 2011). I denna process förändras och revideras de sociala 

sammanhangen ständigt. Uppbyggnad av det sociala samhället sker inom ramarna för samspelet 

mellan parterna. Vi har i detta arbete tron om människans individuella kraft och förmåga att kunna 

kommunicera och göra sig förstådd i den mån det behövs. Efter sammanställningen av det 

empiriska materialet har respondenterna fått ta del av och godkänna hur väl vår tolkning stämmer 

överrens med hur de har uttryckt sig. Respondenterna hade en viktig roll i vår studie eftersom de 

bidrog med empiriskt material till studien och för att sedan kunna knyta an materialet till tidigare 

forskning. Med anledning av detta valde vi en socialkonstruktivistisk ståndpunkt i studien.  

2.1.4 Abduktion 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver abduktion som en process där teori och empiri successivt 

omtolkas. Abduktion kan även ses som ett mellanting av deduktion som utgår från teorin samt 

induktivt synsätt som utgår från empirin. Även Carr, Durant och Downs (2004) beskriver abduktion 
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som ett samspel av både induktivt och deduktivt synsätt.  I vår studie har vi använt oss av inslag 

från både det deduktiva och det induktiva synsättet eftersom vi pendlat mellan teori och empiri. 

Inom abduktion utnyttjar författarna förmågan att använda sig av nya upptäckter. Anledningen till 

detta är att författarna inte exkluderas från ny information som har framkommit under processen 

(Alveson & Sköldberg, 2008). Forskarna behöver inte hålla fast vid tidigare teori eller utgå från ett 

specifikt problem från den empiriskt insamlade informationen. I studien har vi använt oss av 

abduktion eftersom det möjliggjort att vi kunnat utgå från tidigare forskning och teorier. Samtidigt 

har vår studie anpassats utifrån nya upptäckter som vi erhållit genom den empiriska insamlingen. 

2.1.5 Kvalitativ metod 

Det finns olika tillvägagångssätt som kan användas när en studie ska genomföras och Bryman och 

Bell (2011) menar att det huvudsakligen två vägar att välja på; det kvalitativa eller det kvantitativa 

sättet. En kvalitativ studie handlar om att skapa sig en djupare förståelse för ett speciellt fenomen. 

Detta åstadkommer forskaren vanligtvis genom djupgående intervjuer och undersökningar. 

Kvalitativ studie och fallstudiebaserad forskning är ofta kopplade till varandra beskriver 

Gummesson (2003). Eftersom fallstudier handlar om oklarheter och komplexa fenomen blir det 

svårt att försöka översätta resultaten i ekvationer, vilket vi hade fått om vi gjort en kvantitativ 

studie. Det kvalitativa upplägget var lämpligt, eftersom det visar hur människor förstår sig på och 

tolkar en situation (Jacobsen, 2002). Metoden lämpade sig också bra när våra förkunskaper var 

begränsade inom ämnet vi studerade. Eftersom tidigare forskning inom området var begränsad 

ansåg vi att denna metod passade bra för studien, vilket medförde att vi behövde skapa oss en 

djupare förståelse för att kunna uppnå syftet med studien. 

2.2 Tillvägagångssätt 

I den resterande delen av kapitlet kommer vi att redovisa hur vi gått till väga och konkret redogöra 

hur studien har utformats. Här påvisas studiens tillvägagångssätt genom en förtydligande modell 

som har bidragit till studiens struktur. Forskningsmodellen förtydligar också förhållandet mellan 

teori och vår insamlade empiri. I studien har vi valt att använda oss av benämningen inhyrd 

personal och konsulter med samma betydelse, detta för att inte bli för enformiga.  



Ludvig Carlsson   

Martin Gustafsson   
 
 
 

13 
 

 

Figur 1. Vår forskningsmodell 

Forskningsmodellen beskriver hur vi har gått tillväga i studien. Syftet som framkom av 

problemdiskussionen ligger till grund för varje del i studien. Dessutom samverkar delarna i studien 

för att syftet ska kunna besvaras. Det första steget vi tog var att välja en lämplig metod för 

utförandet av studien, vilket visas i den metodologiska utgångspunkten. Därefter började vi 

insamlingen till den teoretiska referensramen och detta med inriktning mot inhyrd personal, 

triangulär relation och kompetensutveckling. Insamlingen av teori var en grund för utformningen av 

intervjuguiden som användes till den empiriska datainsamlingen. Efter insamlingen av det 

empiriska materialet var bearbetning nödvändig, dels för att säkerställa att informationen var 

korrekt, dels för att strukturera materialet vilket underlättade för oss i det nästkommande steget. I 

analysen jämförde vi den teoretiska referensramen mot den empiriska insamlingen och analyserade 

dessa utifrån studiens aspekter och för att komma fram till en slutdiskussion samt ett bidrag. 

2.2.1 Metodologisk utgångspunkt 

Vi har använt oss av fallstudier för att få svar på syftet. Fallstudier anses vara en lämplig metod 

eftersom vi ställer frågor som “hur” och “varför” (Yin, 2007). Dessutom är fallstudier heltäckande 
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när det gäller design och tillvägagångssätt för dels datainsamling, dels för analys av den data som 

samlats in. Fallstudie är en strategi som används eftersom det forskarna studerar är kopplat till det 

som de är intresserade av (Eriksson & Hultman, 2014). Användningen av fallstudie har gett oss en 

djupare och tydligare bild av relationerna som existerar hos det fenomen vi sökte svar på. Strategin 

belyser även komplexiteten och relationerna mellan faktorer. I Bryman och Bell (2011) beskrivs att 

det finns ett antal olika typer av fallstudier. Dessa är interna fallstudier, instrumentella fallstudier 

och fallstudier som innehåller multipla fall. I vår studie var det aktuellt med interna fallstudier 

eftersom vi ville få en inblick i, men också få fram information om situationen ifråga och inte om 

andra fall eller situationer. Studien riktas mot företag med inhyrd personal. En intern form av 

fallstudier var därför lämplig. 

 

Målet med vår fallstudieanalys var att utveckla en djupare förståelse av problematiken och 

komplexiteten med inhyrd personal och deras kompetensutveckling i den triangulära relationen. En 

fördel med fallstudien som Yin (2007) visar på är att vi kunde använda oss av flera 

informationskällor som underlag eftersom strategin för studien hade möjlighet att hantera flera 

empiriska material. I och med användandet av en fallstudie kunde vi belysa och undersöka faktorer 

och komplexitet som krävdes för att få svar på studiens syfte. 

2.2.2 Teoretisk referensram 

Det material vi samlat in inom den teoretiska referensramen var till grund för de fortsatta delarna i 

studien. Bryman (2008) beskriver att den teoretiska referensramen utgör en viktig grund för den 

forskning som utförs. För oss har den teoretiska referensramen varit ett viktigt moment för den 

fortsatta studien, den har bland annat legat till grund för utformningen av intervjuguiden men 

samtidigt bidragit med en djupare förståelse för det berörda området. Eftersom vi har använt oss av 

ett abduktivt synsätt genom studien har den teoretiska referensramen inte enbart varit 

utgångspunkten i studien. Vi har med det sagt kommit tillbaka och byggt på med mer 

kompletterande teori efter att vi varit ute på det empiriska fältet och under studiens gång fått större 

kunskap. Detta för att den teoretiska referensramen skulle innehålla tillräckligt med väsentlig 

information inför analysen och för att belysa studiens syfte och bidrag. Temana har varit en viktig 

del inom vår studie för att hålla oss inom studiens avgränsning och för att tydligt skapa en röd tråd. 

Ely, Anzul, Friedman, Gardner och McCormack (1993) beskriver att teman kan visa sig 

genomgående eller för att belysa relevant fakta. Vidare förklaras det att teman används för att 

belysa relationen mellan insamlad kategoriserad fakta. Inom den teoretiska referensramen 
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pressenteras de olika teman vi använt oss av genom hela studien, inhyrd personal, triangulär 

relation, kompetensutveckling och utbildning samt karriär. Dessa teman framkom genom den 

insamlade litteraturen med en baktanke om att de var lämpliga för att besvara studiens syfte. 

2.2.2.1 Primär och sekundär data 

Vi har använt oss av både en teoretisk referensram och en empirisk undersökning. Detta för att 

kunna identifiera situationen i den triangulära relationen angående inhyrd personals tillgång till 

utbildning samt möjlighet till kompetensutveckling. Eftersom studiens process utgick ifrån 

abduktion behandlades därför både primär- och sekundär data. Sekundärdata består av den 

teorisökningen vi gjort för att presentera den tidigare forskningen om vårt intresseområde. I och 

med att arbetet ska vara kumulativt och bygga vidare på tidigare forskning krävs en genomgång av 

vad som åstadkommits av tidigare forskare (Jacobsen, 2002).  

 

Direktkontakt med inhyrd personal som ingår i en triangulär relation var vår huvudsakliga 

empiriska källa. Med hjälp av individuella intervjuer av semistrukturerad form var målet att få en 

inblick från varje individ angående situationen som studien bygger på. Dessa intervjuer var en 

viktig källa för att få fram en subjektiv bild från respondenterna för att kunna uppfylla syftet med 

studien (Jacobsen, 2002). Primärdata anpassades efter studiens syfte vilket hade stor betydelse för 

arbetet. Informationen blev mer pålitlig och användbar än sekundärdata. 

2.2.2.2 Litteraturinsamling 

För att bredda vår förståelse och kunskap inom området inhyrd personal har vi till stor del använt 

oss av vetenskapliga artiklar men också böcker. Vi har även i inlärningsprocessen tagit hjälp av 

diverse studentarbeten som handlade om det aktuella området för att öka vår kunskap och 

förståelse. Detta genom uppsatsportalen DIVA. Vi har från starten av processen fått ändra 

kombination på sök- och nyckelord för att få ett bredare perspektiv. Vid sökning av vetenskapliga 

artiklar har vi använt oss av Google Scholar, Scopus, ScienceDirect, Emerald och Academic Search 

Elite. När vi sökt i dessa sökmotorer har vi använt oss av sökord som är kopplade till outsourcing, 

triangulära relationer, inhyrning av personal, bemanningsföretag och kompetensutveckling i olika 

former och kombinationer. För att sedan begränsa resultaten och få fram det mest relevanta, 

avgränsade vi sökningen till “business, managagment and accounting” på Scopus. 

2.2.2.3 Textböcker 

Vi har använt oss av textböcker för att få en djupare förståelse av metodvalen som ligger till grund 

för studien. Vi har även studerat olika böcker för att skapa oss en djupare förståelse kring vårt 
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forskningsområde. En del böcker har även använts till att samla in material om 

kompetensutveckling till teorikapitlet.  

 

Textböckerna har vi sökt fram genom bibliotek på Högskolan i Gävle där vi använt oss av 

sökmotorn “Higgins” för att få tag på böcker med mest relevans för arbetet. För metoddelen och de 

böcker vi använt oss av för våra olika metodval har vi använt oss av sökord som metod, 

hermeneutik, socialkonstruktivism och kvalitativ. För den mer ämnesbaserade litteraturen har vi 

istället använt sökord som kompetensutveckling, inhyrd personal och utbildning. Utöver dessa 

sökmetoder har vi studerat litteraturförteckningar på tidigare skrivna verk, vilket resulterat i att vi 

erhållit relevanta textböcker både till ämnesbildningen, men även till metodvalen. 

2.2.2.4 Vetenskapliga artiklar 

Litteraturinsamlingen var relevant för att kunna belysa tidigare forskning inom området. Artiklarna 

speglar olika perspektiv och med avseende från olika aspekter för det aktuella området. Att belysa 

problemen med att vara inhyrd personal i en triangulär relation var också relevant för bidraget med 

studien. Vi använde oss av stora sökmotorer som bland andra Google Scholar och Scopus för att 

dels skapa oss en översiktlig bild av intresseområdet, dels att få en djupare sökning med 

målsättningen att finna relevant forskning. Emerald, Jstor, ScienceDirect och Scopus var de 

databaser som främst använts. För att få fram relevant forskning om det aktuella området har vi 

använt oss av nyckelorden outsourcing, triangular relationship, temporary agency samt employment 

agency. Sökningar gjordes både med nyckelorden var för sig, men också kombinerat med varandra. 

Sökningar har även gjorts med ord som riktar in sig mot utbildning, karriär och 

kompetensutveckling. När vi sedan hittat användbara artiklar har vi studerat deras källförteckning 

för att hitta nya artiklar. 

2.2.2.5 Källkritik 

För att få vår studie trovärdig och tillförlitlig har vi fokuserat på att vara källkritiska mot den 

litteratur som använts. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver olika typer av riktlinjer för att reda 

ut vilka källor som har tillräcklig trovärdighet. Författarna tar upp att forskaren ska sträva efter att 

inneha två källor som redogör samma företeelse. Den betydelsefulla referensen är grundkällan och 

det är betydande att referensen är likvärdig när källan används av olika forskare.  

 

För att erhålla relevant material till studien har vi utgått från nyare artiklar i den mån det varit 

möjligt. Detta för att dels bygga vidare på redan tidigare forskning som gjorts inom området, dels 
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för att det material vi samlat in ska vara aktuellt. Materialets tillförlitlighet har stärkts i och med 

detta eftersom problemen som tas upp var relevant för tillfället. De viktigaste aspekterna och det 

mest relevanta materialet för vår studie har vi försökt knyta an till flera olika forskare som beskriver 

samma sak. Tillförlitligheten blir högre än om vi endast skulle använt oss av en källa som påtalar 

den specifika situationen. Själva metoddelen i de olika artiklar vi använt oss av har granskats för att 

kunna konstatera att forskaren byggt sin studie på lämpliga metoder för att uppnå syftet. 

2.2.3 Intervjuguide 

Utifrån tidigare forskning och genom en djupare förståelse för den teoretiska referensramen har vi 

kunnat bygga upp en intervjuguide där vi utgått från vårt syfte med studien. Yin (2007) förklarar att 

frågorna som ska ställas kan sammanställas till en intervjuguide där frågorna delas in i olika 

förbestämda teman som sedan följs genom intervjun. Detta är någonting vi använt oss av genom att 

dela in frågorna utifrån synvinklarna, dels genom bemanningsföretaget, dels konsulternas åsikter 

utifrån situationen hos klientföretaget. 

Efter att ha studerat det aktuella området gav det oss kunskap för att utforma intervjufrågor. 

Grundstrukturen i intervjuguiden är till studiens syfte för att frågorna ska anses vara relevanta och 

bidragande. För att få fram information som blir mer personlig och utifrån respondenternas åsikter 

anser Yin (2007) att det är viktigt att ställa frågor som innehåller “hur”. Dessa kan formuleras in i 

grundfrågorna eller användas som kompletterande följdfrågor utifrån vad respondenten svarar. I vår 

studie handlar bland annat syftet om att belysa kompetensutveckling och därför är det viktigt att få 

respondenten att beskriva hur deras utbildning och upplärning gått till. Vi har utnyttjat ”hur” 

frågorna både inom våra grundfrågor i intervjuguiden men även genom olika följdfrågor för att få 

respondenten att utifrån egen erfarenhet beskriva hur situationen sett ut.  

Yin (2007) beskriver att det är viktigt att respondenten förstår och besvarar frågorna på rätt sätt 

utifrån studiens syfte. När vi ställde intervjufrågorna hade vi en förutfattad mening som syftade till 

att vi skulle få ut så relevant information som möjligt. Detta gjorde att vi enkelt kunde styra tillbaka 

respondenten på rätt spår när svaren blev för breda och utanför studiens belysta område. Samtidigt 

som det är viktigt att respondenten ger information som kan användas för studiens syfte poängterar 

Bryman och Bell (2011) att det är viktigt att frågorna inte blir ledande. Därför har vi använt oss av 

öppna frågor.   

I studien har respondenterna hållits anonyma för att vi skulle få så ärliga och tillförlitliga svar som 

möjligt. Detta har även gjort att vi kunnat minska antalet generella frågor som Bryman och Bell 
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(2011) tar upp som en viktig del att beakta vid sammanställningen av de beskrivningar och uttryck 

respondenterna använt sig av. För att göra läsningen mer intressant har vi valt att offentliggöra inom 

vilken bransch och företag respondenterna är verksam inom.  

Yin (2007) betonar att det är centralt att intervjufrågorna formuleras på rätt sätt och att en nackdel 

med intervjuer kan vara att frågorna blir formulerade på ett otydligt sätt. Detta kan medföra att 

tillförlitligheten på svaren och den information som samlas in blir av sämre kvalitet vilket även 

drabbar tillförlitligheten på helheten av studien. För att undvika dessa felformuleringar använde vi 

oss av en utomstående person som vi testade våra frågor mot. Det gav oss bra feedback över hur 

frågorna upplevdes och vi kunde göra vissa justeringar för att de skarpa intervjuerna skulle flyta på 

så bra som möjligt. 

2.2.4 Empirisk datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen är nästa steg och denna är grundad i litteraturinsamlingen, vilket 

också intervjuguiden är inspirerad från. I detta kapitel kommer vi redogöra för dessa aspekter men 

också hur vi utfört urvalet och dokumentationen, detta för att visa hur den empiriska 

undersökningen i studien har framställts. Eftersom vår studie är av en tolkande och kvalitativ ansats 

som utgångspunkt, var intervjuer ett lämpligt val som gjorde det möjligt för personerna vi 

intervjuade att beskriva och förklara situationen att arbeta inom en triangulär relation (Bryman & 

Bell, 2011). Detta med avseende på individernas möjlighet till utbildning och kompetensutveckling. 

Vi använde oss av intervjuer för insamling av empirisk data till studien vilket vi gjorde med 

individer som är inhyrd personal. Vi gjorde även en intervju med en person som är ansvarig för 

utplacering av konsulter med högre utbildning.  

 

Vi valde semistrukturerade intervjuer för att skapa en diskussion med respondenterna och ha 

möjligheten till att ställa följdfrågor för att utveckla deras svar ytterligare. Denna form av intervju 

gav möjligheten till diskussion samtidigt som det fanns en viss struktur som kunde följas (Yin, 

2007). Strukturerade intervjuer hade inte varit gynnsamt för studien eftersom specifika frågor ställs. 

Det kan göra att väsentliga aspekter inte fås med på grund av de förutbestämda frågorna, när det i 

förväg inte är helt klart vad som är väsentligt att ta upp med varje respondent (Bryman & Bell, 

2011). 
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2.2.4.1 Urval 

Urvalet av företag och individer förutsatte att de har en roll i den triangulära relationen, antingen 

som personal, bemanningsföretag eller företaget som hyr in. Det är viktigt med att säkerhetsställa 

innan den empiriska datainsamlingen att respondenterna passar in för syftet med studien (Yin, 

2007). Vi har använt ett antal kriterier för att säkerställa detta i studien och i detta fall var kriterierna 

att de hade kunskap och erfarenhet om den triangulära relationen. Dessa ska dessutom vara eller har 

varit anställd som inhyrd personal. Ansvariga på bemannings- eller klientföretaget passar även 

eftersom dessa har kunskapen om den triangulära relationen och utbildning.  

Vi valde att intervjua personer som var uthyrda till olika klientföretag och från olika 

bemanningsföretag för att göra studien mer intressant. Om vi hade intervjuat personer från samma 

bemanningsföretag och som var uthyrda till samma klientföretag hade det genererat mer snarlika 

svar. Vi skulle fått en studie som inte visade på några större skillnader mellan olika typer av inhyrd 

personal. Detta leder oss in på ytterligare ett val vi gjorde. Att intervjua konsulter som hade olika 

krav på expertis i deras arbetssituation för att visa på skillnaderna när det gäller 

kompetensutveckling för olika arbeten.  

2.2.4.2 Intervjuer 

För den empiriska datainsamlingen använde vi oss av primärdata i form av intervjuer. Arbnor och 

Bjerke (1994) beskriver att intervjuer är en mycket vanlig teknik inom företagsekonomi när det 

gäller att samla in information. Vidare tar författarna upp viktiga begrepp utifrån det analytiska 

synsättet och nämner standardisering som handlar om att samma frågor ställs till alla respondenter. 

Det anses vara en fördel att använda standardiserade intervjufrågor för att lättare och på ett 

effektivare sätt kunna jämföra de olika svaren. Utifrån studiens syfte har vi konstruerat ett 

frågeformulär som vi använt som vår intervjuguide där alla respondenter har fått samma 

grundfrågor. Vi har tittat på tidigare arbeten som vi utgått ifrån och sedan formulerat frågorna så att 

de stämmer överens med frågeställningarna vi har för att besvara studiens syfte. Vi har använt oss 

av semistrukturerade intervjuer. Enligt Gillham (2008) kännetecknas den semistrukturerade 

intervjuformen genom att samma frågor ställs till alla respondenterna, där vi som utför intervjun 

även använder oss av följdfrågor för att behålla svaren inom det studiens avgränsning. De frågorna 

som ställdes var öppna vilket medfört att det kan finnas vissa skillnader i svaren eftersom 

respondenterna får en del frihet genom de diskussioner som uppkommer inom frågorna. Vidare 

anser Gillham (2008) att tiden som avsätts för de semistrukturerade intervjuerna ska vara likvärdig 

för alla respondenterna.  
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Dessa kriterier var delar som vi följt i intervjuerna. Konsulterna som intervjuades fick samma frågor 

förutom konsultchefen som hade en annan position. Tiden vi har avsatt för intervjuerna har däremot 

varit samma för samtliga respondenter. Följdfrågorna har skiljt sig en del mellan de olika 

respondenterna, mest för att på ett så smidigt sätt som möjligt styra så att vi fick in information och 

material för att besvara vårt syfte. För att öka relevansen och tillförlitligheten av studien har vi sökt 

efter respondenter som arbetat som inhyrd personal men använt oss av kriteriet att de skulle ha det 

som heltidsjobb eftersom det är väldigt vanligt att inhyrd personal ofta har det som en bisyssla. Vi 

har samtidigt haft kriteriet att intervjupersonerna inte ska ha arbetat eller arbetar åt samma 

klientföretag. Detta för att få en bredare syn på hur utbildningen och kompetensutvecklingen skiljer 

sig mellan olika klientföretag. 

2.2.4.3 Empirisk bearbetning  

Intervjuerna som har genomförts har dokumenterats genom inspelning och sedan har materialet som 

erhållits transkriberats. Yin (2007) beskriver att inspelning av intervjuerna och bearbetning av 

materialet ökar trovärdigheten och ger ett mer fullständigt material. Detta eftersom inspelningen ger 

oss möjlighet att gå igenom intervjun för att dels stämma av vad respondenten sagt, men också se 

till att vi inte har missat någon viktig aspekt som kunde ha gjort att studien missade en viktig poäng. 

Går vi igenom materialet omgående efter intervjun blir transkriberingen mer pålitlig kring vad som 

har sagts eftersom intervjun nyligen utförts. En förutsättning för att få spela in var att 

respondenterna ska ge sitt godkännande, vilket respondenterna gjorde. Att få spela in samtalet gör 

att vi både får med vad respondenten säger men också hur det sägs, vilket enligt Bryman och Bell 

(2011) kan ha betydelse för den kommande analysen. Det ger även det empiriska materialet en 

högre grad av pålitlighet. Om vi hade genomfört intervjuerna utan inspelning skulle vi inte kunna 

säkerhetsställa att vi uppfattat respondenternas beskrivningar korrekt. Inspelningarna var också bra 

för att få med viktiga aspekter och formuleringar i intervjuerna. I och med att respondenternas 

tolkningar och formuleringar säkerhetsställts via inspelning har detta lett till att materialet i sin 

helhet och studien blivit mer tillförlitlig.  

Transkribering av materialet är tidskrävande eftersom allt som respondenterna sagt ska behandlas 

och tolkas. Process underlättas om den görs direkt efter intervjun (Bryman & Bell, 2011). Vi 

utförde transkriberingen av samtliga intervjuerna direkt efter att intervjuerna var avklarade för att se 

till att vi inte missat viktiga aspekter som var värdefulla för studien. Transkriberingen fick ta den tid 

som behövdes eftersom vi ville se till att intervjupersonernas beskrivningar och tolkningar blir 

representativa i studien. 
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När vi gjorde intervjuerna använde vi oss av olika teman för att lättare besvara studiens syfte. De 

teman vi använt är uppbyggda utifrån studiens syfte men även i likhet med det teoretiska kapitlets 

avsnitt. Dessa teman var; 

 Inhyrd personal  

 Triangulär relation 

 Kompetensutveckling och utbildning 

 Karriär  

När vi tolkade och bearbetade det empiriska materialet, följde vi dessa teman för att sammanställa 

hur respondenterna uttryckt sig inom de olika frågorna. Vi sorterade ut de frågor som behandlade de 

olika temana från teorikapitlet och gjorde en analys av respondenternas svar. Analysen 

genomfördes genom att de olika intervjufrågorna som ställts till respondenterna delades in under de 

förvalda teman som även finns med i teorikapitlet. När vi hade sorterat upp vilka frågor som 

besvarade studiens teman, analyserade vi de transkriberade svaren var för sig. Detta ledde till att vi 

fick en bra överblick över hur respondenterna svarat på varje fråga och kunde utifrån denna översikt 

sedan sammanställa det teoretiska och empiriska materialet till en analys.  

2.2.5 Analys   

Att analysera handlar enligt Ely et al. (1993) om att hitta ett eller flera sätt att få fram det som anses 

vara mest relevant för läsarna av resultatrapporten. Analysen ska uttrycka det väsentligaste som 

forskaren kommit fram till. Läsaren ska kunna ta del av forskarens upptäckter (Ely et al. 

1993).  Analysen utförde vi efter att vi hade sammanställt den teoretiska referensramen och det 

empiriska intervjumaterialet. Enligt Gillham (2008) handlar en analys om att tyda likheter och 

skillnader inom det befintligt insamlade materialet. Analysen ska på ett tydligt sätt framhävas för att 

skapa förståelse för det syfte studien avser. I vår studie handlar det om att belysa 

kompetensutveckling för inhyrd personal och hur utbildningsmöjligheten påverkas i den triangulära 

relationen. 

Ely et al. (1993) beskriver att det finns flera olika arbetssätt på vid utformning av analysavsnittet 

och att det är forskaren själv som avgör vilken metod som passar bäst för den specifika studien. För 

att göra analysen tydlig valde vi att använda oss av samma teman som i den teoretiska 

referensramen och presentationen av vår empiri. När vi utformade analysavsnittet använde vi oss av 
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det tidigare insamlade materialet inom teori- och empirikapitlen. Vi började med att dela upp 

analyskapitlet i de förvalda teman som följt genom studien. Sedan sammanställde vi teorin och 

empirin utifrån dessa olika teman, vilket gjorde att det var lätt att definierar skillnader och likheter. 

Själva sammanställningen utförde vi genom att fördela de teman vi följt i teorin och empirin i 

mindre stycken. Först parade vi ihop de teman från empirin och teorin som belyste samma 

information. Sedan skrev vi ut dessa för att enklare kunna markera i texten vad som hade 

kopplingar och vad som skiljde sig åt. Till sist använde vi oss av dessa markeringar och 

sammanställde analysen utifrån studiens syfte.  

2.2.6 Kvalitetskriterier 

För att säkerhetsställa studiens äkthet och trovärdighet finns det ett antal kvalitetskriterier som 

forskaren kan använda sig av (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Bryman & Bell, 2011). Justesen och 

Mik-Meyer (2011) beskriver kvalitetskriterier utifrån en kvalitativ studie genom benämningarna 

koherens och konsistens. Koherens betyder sammanhang och är ett kvalitetskriterier som används 

för att bedöma om det finns ett logiskt sammanhang mellan de enskilda delarna i studien. Det ska 

finnas ett tydligt samband mellan problemformulering, metodval och teoretiska resonemang. Även 

konsistens handlar om hur studien hänger samman men är mer relaterat till att begrepp, metoder och 

teorier används på ett konsekvent sätt genom studien (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Bryman och Bell (2011) beskriver att det finns fyra viktiga kvalitetskriterier utifrån en kvalitativ 

studie som bör användas, dessa är tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering. I och 

med att en kvalitativ studie inte kommer fram till en absolut sanning är dessa kriterier 

rekommenderade att använda sig av. Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet vilket forskaren 

åstadkommer genom att på ett tydligt sätt visa hur denne har gått tillväga under alla delar av 

processen (Bryman & Bell, 2011). Pålitlighet innebär också att processen utförs på ett korrekt sätt, 

att resultaten stämmer bra överrens med upplevelserna från personerna som studeras (Ely et al. 

1993). Metoddelen i studien är skriven på ett sådant sätt att den ska påvisa pålitligheten, vilket 

åstadkoms genom en förklaring av vilken vetenskapsteoretisk referensram som studien tillhör. Hur 

litteratur- och empiriinsamling har gått tillväga och bearbetats påvisas för att läsarna ska kunna se 

hur studiens bidrag arbetats fram. 

Överförbarhet är också ett kriterium inom en kvalitativ studie som har fokus på en djupare kunskap 

kring området som undersöks. Det väsentliga är kontexten som kommer från en mindre grupp 

individer beskriver Bryman och Bell (2011). Forskaren bör visa på detaljerna som skapar ett djup, 
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vilket i sin tur leder till att läsarna kan bestämma om resultatet av studien är överförbar till andra 

miljöer. I studien har en empiriundersökning använts i form av personliga intervjuer. Detta för att 

ha möjligheten att identifiera detaljer och kontext om den triangulära relationen och den inhyrda 

personalens kompetensutveckling. Tillförlitlighet ska på så vis öka och visa på att bidraget kan 

överföras till andra miljöer.  

 

Det tredje kriteriet är tillförlitlighet. Det är väsentligt om forskaren presenterat den sociala 

verkligheten som studerats på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 2011). Det finns ett antal riktlinjer 

som bör följas för att tillförlitligheten ska öka. En del är att respondenterna ska få möjligheten att 

bekräfta forskarens uppfattning som beskrivits efter samtalet. I denna studie har vi tagit hänsyn till 

detta kriterium genom att låta respondenterna ta del av och godkänna transkriberingarna som utförts 

efter intervjuerna. I och med att låta respondenterna läsa igenom sin transkribering minskar vi 

möjligheten att våra egna subjektiva tolkningar har gjort studien skev, vilket också ökar studiens 

tillförlitlighet.  

Det sista kriteriet som beskrivs av Bryman och Bell (2011) är konfirmering och innebär att studiens 

resultat går att styrka. Personliga värderingar bör inte finnas med i undersökningen eftersom den 

kvalitativa forskningens objektivitet inte blir fullständig. Att låta respondenterna godkänna 

transkriberingarna och materialet från intervjuerna är en åtgärd som vi använt för att ta bort våra 

personliga åsikter och värderingar från intervjuns resultat. Vi är dock medvetna om att analysen och 

bidraget med studien delvis har vuxit fram ur tolkningar. Genom att ha dessa kriterier i åtanke under 

studiens process anser vi att tillförlitligheten för studien ökar. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inhyrd personal 

Outsourcing är benämningen för ett företag som väljer att låta en utomstående part utföra en tjänst 

åt företaget (Weidenbaum, 2005; Dolgui & Proth, 2013). En typ av outsourcing är när ett företag 

väljer att hyra in personal från ett bemanningsföretag, dessa arbetar hos klientföretaget 

(Hevenstone, 2008; Kalleberg, 2000). Definitionen av inhyrd personal är att arbetstagaren är 

anställd av ett bemanningsföretag, som sedan med hjälp av ett kontrakt hyrs ut för att utföra ett visst 

arbete eller uppdrag åt ett externt företag (Neugart & Storrie, 2002). Redan i mitten av 1970-talet 

började det ske förändringar i arbetslivet vilket ledde till att organisationer och arbetstagare började 

söka efter ett mer flexibelt anställningsförhållande. I och med en långsam ekonomisk tillväxt ledde 

detta till en hög arbetslöshet, vilket gjorde det tydligt att ekonomier inte kunde generera tillräckligt 

med jobb för att fylla sysselsättningen hos en heltidsanställd arbetstagare (Kalleberg, 2000). 

Neugart och Storrie (2002) beskrev att bemanningsbranschen ökade snabbt under 1990-talet i 

flertalet av länderna i Europa. I Skandinavien har ökningen varit stor, hela fem gångers ökning. 

Forskarna beskriver även att tillväxten i USA av bemanningsföretag ökade med mer än det dubbla 

under 1990-talet.  

 

De standardiserade anställningsförhållande i form av kontrakterade heltidstjänster, har på senare tid 

blivit alltmer omodernt eftersom utvecklingen av anställningsförhållanden gått mot en mer icke-

standardiserad riktning (Mitlacher, 2005). Detta har lett till att gränsen mellan standardiserade och 

icke-standardiserade anställningsförhållanden blivit alltmer diffust. Bemanningsföretag och 

inhyrning av personal är exempel på detta. I och med att både inhyrd personal och den temporära 

formen av anställning överlag har utvecklats har detta gjort situationen mer viktig än tidigare 

(Chambel & Sobral, 2011). Tidigare har organisationer anställt temporärt för de mindre krävande 

och kvalificerade jobben eller enklare kontorspositioner. Detta har dock ändrats och det går idag att 

hitta inhyrd personal på arbeten som är högst tekniska och professionella, exempelvis läkare. 

Temporärt anställda och inhyrd personal har gått från att vara utfyllnad till att ha blivit allt mer klart 

att organisationer använder dessa som en del av deras konkurrensstrategier (Houseman, 2000). 

Denna mer moderna typ av anställningsförhållande har blivit ett allt mer framträdande sätt att 

organisera arbetet på. Anledningen till detta är att företagen idag söker en mer flexibel och 

kostnadseffektiv organisationsstruktur (Greenwood & Hinings, 1996), samtidigt som företag 

minskar sitt engagemang kring konsulternas anställningstrygghet och karriärutveckling (Atkinson, 

1984). Utöver detta får företagen tillgång till specialiserade kunskaper och kompetens som endast 
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behövs periodvis (Broschak & Davis-Blake, 2006). Flertalet forskare hävdar att en blandning av 

icke-standard och standardarbetare i arbetsgrupper och organisationer är avgörande för en effektiv 

hantering av mänskliga resurser (Lepak & Snell, 1999; Matusik & Hill, 1998). Inhyrning av 

personal handlar inte bara om kortvariga och tillfälliga situationer utan kan även pågå under en 

längre period. Det är mer flexibelt med denna typ av anställningsförhållande men enligt Matusik & 

Hill (1998) lämpar sig dock inte denna anställningsform för alla företag.  

3.1.1 Varför företag väljer att hyra in personal 

Den ökade användningen av inhyrd personal är ett sätt som företag använt sig av för att svara på de 

ökade kraven på marknaden (Matusik & Hill, 1998). Den mer moderna typen av 

anställningsförhållande är mer konkurrenskraftig och utmanande än den tidigare. Dessutom ökar 

möjligheten för klientföretagen. Dels för att sänka sina kostnader, dels för att kunna stödja lägre 

priser men också för att kunna vara flexibel till förändrade marknadsförhållanden. När 

klientföretaget hyr in personal behöver de ofta inte betala för arbetarnas förmåner som till exempel 

pension och semesterersättning. Matusik och Hill (1998) förklarar att när klientföretag hyr in 

specialister på ett visst arbetsområde kan de undvika personalens utbildningskostnader eftersom 

denna kostnad troligtvis burits av en tidigare arbetsgivare alternativt av ett bemanningsföretag. 

Ytterligare en kostnad som minskar är rekryteringskostnaden, de kostnader som utgörs av att 

intervjua kandidater, kontrollera referenser och sorterat ut potentiella arbetstagare.   

Barthelémy (2003) visar på att det finns en risk att outsourcing inte medför en kostnadsminskning, 

vilket organisationerna inte får bortse från. Det kan vara kostnader som ökar i och med att företaget 

hur in personal, exempelvis transaktionskostnaderna. Kostnader uppstår för klientföretaget vid 

hanteringen av konsulten och deras arbetsprestation. Matusik & Hill (1998) beskriver att inhyrd 

personal i många fall är dyrare totalt sett för företagen än kostnaden för den ordinarie arbetsstyrkan. 

Detta beror på att det är bemanningsföretaget som får stå för de flesta kostnaderna. Ledningen 

måste därför jämföra potentiell produktion, effektivitet, flexibilitet och kostnadsbesparingar mot 

den högre kostnaden som inhyrd arbetskraft medför (Matusik & Hill, 1998). De måste också 

beräkna och göra en bedömning av den exakta kostnaden för inhyrd personal jämfört med ordinarie 

anställdas kostnad (inklusive förmåner, utbildning och rekryteringskostnader). Värdet av en 

effektivare kapacitet av ledning och flexibilitet ska också tas med i beräkningen.  
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3.1.2 Flexibilitet  

Flexibilitet är en anledning till varför företag hyr in personal.  Matusik och Hill (1998) beskriver en 

faktor som begränsar företag till att kunna reagera snabbt på förändringar av marknadsvillkor är de 

juridiska och psykologiska kontrakten för de anställda. Exempelvis, om ett företag vill lämna en 

viss verksamhet eller minska omfattningen av den, betyder det en minskad sysselsättning. Minskad 

sysselsättning kan leda till att företag drabbas av avvecklingskostnader såsom avgångsvederlag till 

uppsagd personal, minskad moral bland de anställda som är kvar eller ett sjunkande rykte som en 

bra arbetsgivare (Matusik & Hill, 1998). En motsättning finns för företagen som undviker dessa 

kostnader vilket medför en sämre reaktion på de förändrade förhållandena på marknaden. Med det 

alternativa anställningsförhållandet och inhyrning av personal kan företagen minska eller undvika 

dessa kostnader helt.  Genom att hyra in personal blir arbetsstyrkan mer flexibel och effektiv 

eftersom företagen kan känna av hur behovet är av personal (Biggs et al., 2006; Matusik & Hill, 

1998). Dessutom får företagen vid inhyrning av personal en rörlig kostnad istället för en fast 

kostnad, vilket är mer effektivt kortsiktigt sett. Företagens behov av en mer flexibel arbetsstyrka 

och deras minskade behov av personal kommer från en ökad globalisering, ökad konkurrens, 

teknisk utvecklig och ekonomisk liberalisering (Svensson, 2011; Mitlacher, 2005).  

 

En av de mest omtalade modellerna för att beskriva förhållandet mellan flexibiliteten och 

utnyttjandet av arbetskraften är kärn/periferimodellen (Atkinson, 1984). Den beskriver tre typer av 

flexibilitet; funktionell, numerisk och finansiell. Funktionell flexibilitet innebär att arbetsstyrkan har 

en bred kompetens för att dessa ska kunna flyttas mellan olika arbetsuppgifter inom företaget. 

Numerisk flexibilitet förknippas med företagens förmåga att anpassa arbetsstyrkans storlek efter 

behov, vilket gör att företagen slipper anställa på traditionellt sätt för tillfälliga uppdrag (Svensson, 

2011; Kalleberg, 2000). Den tredje typen av flexibilitet är finansiell flexibilitet där löner och 

förmåner anpassas till prestation och efterfrågan (Kalleberg, 2001; Kalleberg, 2003) 

 
3.2 Den triangulära relationen 

Mellan konsulten, bemanningsföretaget och klientföretaget bildas en speciell anställningsrelation 

som kallas för en triangulär relation, enligt Mitlacher (2008). I en triangulär relation uppstår ett 

grundläggande problem (Davidov, 2004). Frågeställningar kring vem som bär huvudansvaret för 

konsulten och vem som ska betraktas som den rättsliga arbetsgivaren i sammanhanget. Claes (2005) 

anser att ansvaret av formella termer, som risk och administrativ kontroll, för konsulterna ligger hos 
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bemanningsföretaget. Ledning och styrning, som samordning och övervakning, ligger i sin tur hos 

klientföretaget. 

 

 

Figur (2): Egen bearbetning av modellen “Triangulär relation mellan konsult, bemanningsföretag 

och klientföretag”, från Augustsson & Olofsdotter, 2008, s. 12. (BA: Bemanningsansvariga ledare) 

 

Vid första anblick kan användningen av bemanningsföretag eliminera betydande press från 

personalcheferna. Bemanningsföretagen leder till exempel rekryteringen och urvalsprocessen. De 

flesta utbildnings- och orienteringsansträngningar görs även utanför klientföretagen, enligt 

Mitlacher (2008). Trots att denna del tas omhand utanför företaget är fortfarande hanteringen av 

inhyrd personal en HRM (Human Resource Management) -utmaning på andra sätt för 

klientföretaget. Utmaningarna är resultatet av komplexiteten av den triangulära relationen och dess 

anställningsförhållande i form av att frågorna som uppstår överstiger den traditionella bilden av 

HR-avdelningen. I synnerhet när det gäller att öka arbetets kvalitet hos inhyrd personal för att 

undvika svagt engagemang. Klientföretag måste därför överväga att ta in personal från 

bemanningsföretag med bättre utbildningsprogram och tydligt visa vilka förväntningar som ställs på 

uppdraget som ska utföras (Mitlacher, 2008). Detta för att kunna öka kvaliteten i arbetet och att 

utnyttja fördelarna med en flexibel arbetskraft fullt ut. 

3.2.1 Inhyrd personal  

I figuren ovan kan vi se hur den triangulära relationen ser ut. Konsulterna har kontakt både med 

chefer på klientföretaget och bemanningsföretaget. Det kan också förekomma att konsulterna har 

kontakt med ordinarie personalen hos klientföretaget. Eftersom vi gör studien kring den triangulära 

relationen kommer vi inte fokus på relationen mellan inhyrd och ordinarie personal. Modellen visar 
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på hur komplex triangulär relation är, dels när det kommer till känslan av organisatorisk 

gemenskap, dels vem som bär ansvaret för konsulterna förklarar Augustsson och Olofsdotter 

(2008). Hur väl integrerade konsulterna är i klientföretagen varierar från situation till situation. I en 

vanlig arbetsrelation mellan företaget och dess personal identifierar sig personalen med 

arbetsgivaren. George och Chattopadhyay (2005) beskriver att detta inte skiljer sig i en triangulär 

relation. Identifieringen beror på de upplevda egenskaperna hos organisationen men också på de 

sociala relationerna inom organisationen. Egenskaperna som uppfattas i organisationen är närmare 

identifieringen med arbetsgivaren som i denna situation är bemanningsföretaget. De sociala 

relationsvariablerna, är i sin tur närmare identifieringen med klientföretaget (George & 

Chattopadhyay, 2005). Är både bemanningsföretaget och klientföretaget likvärdiga när det kommer 

till viktiga attribut, är konsulten mer benägen att identifiera sig med båda företagen.  

 

Det är inte bara frågor om identifiering i en triangulär relation utan det uppstår också beteende och 

attitydsfrågor som är kopplade till konsulterna (Mitlacher, 2005). Inhyrd personal har ofta 

temporära uppdrag hos klientföretaget. Detta leder till att det uppstår frågor om konsulternas 

lojalitet och engagemang till företaget men också kring deras individuella karriärutveckling menar 

Ward, Grimshaw, Rubery och Beynon (2001). Detta visar på att denna typ av 

anställningsförhållande är mer än bara ett affärsförhållande med transaktionskontrakt för 

konsulterna (Koene & Riemsdijk, 2005). Mer uppmärksamhet bör alltså ägnas åt hanteringen av 

konsulterna och de underliggande sociala och Human Resource (Mänskliga Resurser) aspekterna. 

3.2.2 Anställningsförhållande  

I denna triangulära relation har studier gjorts som visat att arbetstagare i den triangulära situationen 

mer sannolikt har ett transaktionskontrakt, istället för ett psykologiskt kontrakt (Guest, 1998). 

Transaktionskontraktet är utformat på ett sätt som består av upplevda förpliktelser vilka är väl 

specificerade, kortsiktiga och mer ekonomiskt orienterade. Det psykologiska kontraktet visar Guest 

(1998) och Kraimer, Wayne, Sparrow och Liden (2005) på att det är kopplat till arbetsstyrkans 

upplevda anställningstrygghet genom säkra anställningsvillkor. I den triangulära relationen uppstår 

en viss osäkerhet bland den ordinarie arbetsstyrkan när organisationen hyr in konsulter. I och med 

användningen av de psykologiska kontrakten ökar säkerheten för de ordinarie anställda (Kraimer et 

al., 2005). Broschak och Davis-Blake (2006) visar på en motsatt effekt vid användning av icke-

standardarbetare, vilket tillåter företag att stabilisera anställningsförhållandena och öka tryggheten 

för sin ordinarie personal. Inhyrd personal upplever däremot en ständig oro över anställning 
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eftersom de går under ett transaktionskontrakt (Kraimer et al., 2005). Konsulterna kan lättare bli 

uppsagda hos klientföretaget, de har kortare uppsägningstid och sämre lön (Nienhüser & Matiaske, 

2006).  

 

Det triangulära anställningsförhållandet karaktäriseras av Lepak och Snell (1999) som ett 

transaktionsförhållande och därmed som ett icke-traditionellt förhållande. Detta kommer från att 

bemanningsföretagen används på ett opportunistiskt sätt och behandlas som en handelsvara (Koene 

& Riemsdijk, 2005). 

3.2.3 Inhyrd personal mot ordinarie personal 

En studie gjord av Nienhüser och Matiaske (2006) har forskarna undersökt hur arbetsvillkoren och 

ersättningar skiljde sig åt mellan ordinarie personal och inhyrd personal i 15 EU länder. Forskarna 

konstaterade utifrån resultatet av studien att det skiljer sig åt mellan de olika formerna av personal. 

Inhyrd personals arbetsvillkor och ersättning är klart sämre än den ordinarie personalen. Studiens 

resultat visar också på att det finns en allmän diskriminering av temporärt anställda i genomsnitt 

bland alla 15 länder. I de länder där principen om icke-diskriminering råder ökar istället 

diskriminering inom området utbildning som ges av arbetsgivaren. Det kan bero på att företagen 

kompenserar för de högre lönekostnader som uppstår med inhyrd personal med att investera mindre 

i utbildning (Nienhüser & Matiaske, 2006). Ju mer troligt detta är i relationen, desto svårare är det 

att kunna genomföra likabehandling mellan ordinarie och inhyrd personal i frågan om tillgång till 

utbildning.  

 

3.3 Kompetensutveckling & utbildning 

Mitlacher (2005) tar upp att inhyrd personal ofta får färre möjligheter att delta i olika typer av 

utbildningar som leder till personlig utveckling. Baserat på både kostnader, nyttoöverväganden samt 

strategier enligt Lepak och Snell (1999) på en struktur för dessa konsulter. Forskarna var enade om 

att inhyrd personal anses vara mindre värda för klientföretag och att hanteringen av mänskliga 

resurser (Human Resource Management) ska kunna bedrivas enkelt. Det betyder mindre 

investeringar i aktiviteter som utbildning och utveckling, samtidigt som fokus ligger på bestämda 

tillvägagångssätt eller specificerade resultat. Ellström (1992) beskriver att uttrycket 

kompetensutveckling är en sammanfattande beteckning över de åtgärdssystem som kan användas 

för att påverka kvalifikationerna hos personalen inom den interna arbetsmarknaden. Ellström och 

Nilsson (1997) menar också att kompetensutvecklingen på individnivå kan delas upp i två olika 
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karaktärer; den som har anpassningsinriktade effekter, samt den som präglas av mer 

utvecklingsinriktade effekter. De anpassningsinriktade effekterna beskrivs som ökad trivsel till 

arbetsuppgifter, ett större yrkeskunnande samt en bredare ansvarsbild. De utvecklingsinriktade 

effekterna återger istället utveckling som bidrar till ökat inflytande eller mer kvalificerade 

arbetsuppgifter.  

 

I början av 2000-talet framkom det forskning och undersökningar som tydde på att investeringen av 

kompetensutveckling och utbildning generellt inom bemanningsbranschen var låg för inhyrd 

personal, enligt Storrie (2002). Vidare förklarar forskaren att den genomsnittliga personen som 

arbetar som konsult är i början av sin arbetskarriär. De är inte lika välutbildade, vilket gör att de har 

lägre lön samt erhåller mindre utbildning än de som har ett permanent kontrakt direkt hos företagen 

(Storrie, 2002). Mitlacher (2005) beskriver att företag ofta väljer att hyra in personal för att på kort 

sikt sänka sina kostnader. Det poängteras även att klientföretaget förväntar att inhyrd personal redan 

innehar de kunskaper som krävs för arbetsuppgifterna. Strategin att utelämna utbildning för inhyrd 

personal har enligt Rubery, Earnshaw, Marchington, Cooke och Vincent (2002) visat sig vara 

ineffektiv utifrån ett kostnadsperspektiv och framförallt när det kommer till långsiktig inhyrning av 

personal. Företag som använder sig av lågavlönad inhyrd personal för välstrukturerade och 

rutinmässigt enkla arbetsuppgifter har visat sig förlora kompetent service vid utelämnande av egen 

utbildning.   

Utbildning har även pekats ut som en rutinmässigt viktig del inom utvecklingen av de mänskliga 

resurserna. Klientföretaget kan förbättra individens prestationer genom att erbjuda arbetstagare med 

lämplig potential, möjligheter att utveckla sina prestationer och färdigheter (Forrier & Sels, 2003). 

Lautsch (2002) beskriver att inhyrd personal ofta tenderar att få mindre utbildningsmöjligheter än 

ordinarie personal. Vidare tar forskaren upp att företag försöker skapa långsiktiga relationer genom 

utbildningsmöjligheter för inhyrd personal som innehar mer avancerade arbetsuppgifter och som 

relateras med en högre nivå av specifik skicklighet. Detta för att ta igen den investering som 

företaget lägger på utbildning för inhyrd personal.   

Koene och Riemsdijk (2005) fann i sin studie att inhyrd personal var i behov av särskild 

uppmärksamhet både inom utbildning och socialisering. Här beskrivs att konsulterna anser att det är 

viktigt att få möjligheten att stegra i utvecklingen och möjlighet till ett nytt jobb. Utbildning och 

dess utfall är relaterad till de uppfattningar som inhyrd personal får utifrån behandlingen från 

klientföretaget, vilket sedan blir direkt kopplat till deras engagemang (Mitlacher, 2008). När inhyrd 
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personal uppfattar utbildningen som en förmån som främjar deras kompetens kommer det resultera i 

ett större engagemang och lojalitet mot klientföretaget (Chambel & Sobral, 2011). 

Den arbetsrelaterade arbetsförmågan kan enligt Chambel och Sobral (2011) också utvecklas med 

hjälp av utbildning. Samtidigt byggs ett socialt utbyte upp mellan den inhyrda arbetstagaren och 

klientföretaget. Blau (1964) beskriver att när en person gör någon annan en tjänst, förväntas 

automatiskt att motparten ska ge någonting tillbaka. I den här situationen som Chambel och Sobral 

(2011) tar upp visar de att när klientföretag satsar och ger inhyrd personal möjlighet till utveckling 

genom utbildning, förväntas samtidigt att inhyrd personal ger någonting tillbaka. Detta sker ofta 

genom att inhyrd personal får en mer positiv attityd mot organisationen och utifrån det gör ett bättre 

jobb med större engagemang. 

Utbildningen är relaterad till tillfälliga uppfattningar som inhyrd personal får utifrån hur de 

behandlas av organisationen eller klientföretaget. Dessa uppfattningar är sedan kopplade till 

personalens åtagande och engagemang hos företaget (Mitlacher, 2008).  

Koh och Yer (2000), Chambel och Sobral (2011) och Allen, Shore och Griffeth (2003) kom alla 

fram till i sina studier att det är möjligt för klientföretaget att skapa ett ömsesidigt 

investeringsförhållande med inhyrd personal genom att erbjuda olika former av utbildning. 

Utbildningen som klientföretaget investerar och tillhandahåller, bidrar med att inhyrda personals 

sociala och känslomässiga relation blir kraftigare. Samtidigt investerar klientföretag i ny kunskap 

för inhyrd personal vilket påverkar båda parterna positivt i längden (Rubery et al. 2002).     

Utbildning är en rutinmässigt viktig del för mänskliga resurser som ger de anställda möjlighet att 

utveckla sin kompetens och förbättra sina jobbrelaterade beteenden (Finegold, Levenson & Van 

Buren, 2005). Finegold et al. (2005) tar även upp att det är viktigt för klientföretaget att införa ett 

kompetensutvecklande system för att successivt höja inhyrd personals engagemang och samtidigt 

öka arbetsförmågan på de jobbrelaterade arbetsuppgifterna.  

 

När klientförtaget förser inhyrd personal med utbildning beskriver Finegold et al. (2005) att det är 

möjligt att utveckla en värdekedja. Genom investeringen som klientföretaget bidrar med skapar 

inhyrd personal ett godkännande mot organisationens mål och värderingar som höjer prestationen 

för det gemensamt utförda arbetet.  

Chambel och Sobral (2011) påpekar samtidigt att det kan finnas en risk att klientföretaget lägger ner 

för mycket utbildningstid på inhyrd personal i början av anställningen. Detta kan påverka de 
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anställda negativt genom att de får för mycket att ta in på en gång. För att undvika situationen kan 

klientföretag använda sig av en mer kontinuerlig upplärning, där inhyrd personal får utbildning när 

de erhåller mer komplicerade arbetsuppgifter. Rubery et al. (2002) menar att den här utbildningen 

samtidigt kan bli mer specifikt inriktad mot vissa arbetsuppgifter och med mer långsiktiga mål. 

 

När klientföretag ger mycket utbildningstimmar till inhyrd personal kan konsulternas förväntningar 

på att bli en del i företaget öka men även deras förväntningar om att få ett kontrakt direkt hos 

klientföretaget (Chambel & Sobral, 2011).  

 

3.4 Karriär 

Konsulterna kan både få utbildning från företaget de är inhyrda och arbetar hos men samtidigt 

erhålla utbildning direkt från bemanningsföretaget. Konsulterna kan även bli inhyrda på olika 

arbetsplatser vilket kan bredda deras erfarenheter och utveckla deras kompetens utifrån flera 

arbetsplatser och situationer. Kalleberg (2000) beskriver att de flesta som jobbar som konsulter gör 

det under kortare perioder och i början av sin karriär. De som jobbar som inhyrd personal är ofta 

tillfälligt anställda och en viktig och avgörande detalj som driver deras motivation handlar om att ha 

möjlighet att få ett nytt avtal eller ett nytt jobb (Kluytmans & Ott, 1999). Lautsch (2002) beskriver 

att inhyrd personal värderar att bli behandlade lika, få samma utbildningsmöjligheter samt 

möjligheten att få en permanent anställning direkt hos klientföretagen.  

Finegold et al. (2005) poängterar att det är en värdefull förmån som den anställde får om de har 

möjlighet att utveckla sina färdigheter genom utbildning. Detta kan förbättra den inhyrdes chanser 

att få en anställning internt men även medföra att de blir mer attraktiva på den externa 

arbetsmarknaden. Från arbetstagarnas perspektiv beskriver Albrecht (1998) att utbildningen ger en 

möjlighet till bättre betalda jobb eftersom de blir attraktivare på den externa arbetsmarknaden och 

kan utifrån det bli berättigade till avancemang i sin individuella karriär. I dagens mer dynamiska 

företagsmiljö är det problematiskt för organisationer att erbjuda traditionella belöningar som till 

exempel strukturerade karriärvägar och jobbstabilitet (Barnett & Bradley, 2007).  

 

Barnett och Bradley (2007) har anpassat en modell utifrån Crant (2000) och Lent och Brown 

(2006). Modellen visar att människor är mer benägna att vidta åtgärder för att uppnå sina mål om de 

har tillgång till organisatoriskt stöd och resurser som är relevanta för att uppnå individuella men 

även organisationens mål. Modellen som Barnett och Bradley (2007) konstruerat innefattar vissa 
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förutsägelser som Lent och Brown (2006) kom fram till i sin studie, men även det målinriktade 

beteende som Crant (2000) påvisade när han applicerade sin modell utifrån ett karriärperspektiv. 

 

Figur 3; Modell över karriär tillfredsställelse. Från Barnett & Bradley, 2007, s. 621. Egen 

bearbetning (översättning). 

 

De viktigaste delarna som ingår i modellen som Barnett och Bradley (2007) utformat är, karriär 

tillfredställelse, organisatoriskt stöd till karriärutveckling, målinriktad personlighet och 

karriärplanering. Organisatoriskt stöd genom karriärutveckling för anställda med målinriktat 

beteende och personlighet är positivt relaterat till karriärstillfredställelse (Barnett & Bradley, 2007).  

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Utifrån teorin som samlats in har vi sorterat ut de delarna som tas med in i den empiriska 

sammanställningen. Det mest centrala i studien var teorier utifrån en triangulär relation och hur den 

påverkar konsulter. Vem som bär ansvaret för konsulten var ett grundläggande problem i relationen 

(Davidov, 2004; Augustsson & Olofsdotter, 2008), vilket vi även tar med oss i empirikapitlet.  

Det visade sig att det i många fall uppkommit svårigheter med vem som bör ansvara för utbildning 

av inhyrd personal. Själva hanteringen av inhyrd personal visade sig vara en utmaning för 

klientföretagen enligt Mitlacher (2008) och det är intressant att belysa hur hanteringen av personal 

skiljer sig åt hos olika klientföretag. 

Tidigare studier tyder på att utbildningsmöjligheter och kompetensutvecklingen för inhyrd personal 

var väldigt begränsad (Lautsch, 2002). Utbildning erbjuds av företagen för de uppgifter som ska 

utföras, medan det inte läggs någon större vikt på inhyrd personals vidare kompetensutveckling som 

främjar deras framtida karriär. Teorin visar på bland annat skillnader mellan inhyrd och ordinarie 
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personal i utbildning, förmåner och lön (Nienhüser & Matiaske, 2006). Detta är intressant och vi tar 

därför med oss detta ut på fältet för att belysa om dessa skillnader verkligen existerar. Likaså 

diskuterar vi vidare om relationen påverkar kompetensutveckling. Är det bättre eller sämre 

förutsättningar för inhyrd personal i en triangulär relation? 

De teman som vi tar med oss ut på fältet är de som vi anser är mest väsentliga:  

 Inhyrd personal 

 Triangulära relationen mellan konsulten, klientföretag samt bemanningsföretag och dess 

påverkan på konsulten. 

 Konsultens kompetensutveckling och utbildning. 

 Konsultens karriär. 
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Figur (3): Egen sammanfattande modell över den teoretiska referensramen, ytterligare bearbetning 

av modellen “Triangulär relation mellan konsult, bemanningsföretag och klientföretag”, från 

Augustsson & Olofsdotter, 2008, s. 12. (BA: Bemanningsansvariga ledare) 

 

Modellen visar på den struktur som har använts i empirikapitlet och innehåller de teman som 

använts genomgående i studiens. Det börjar inom den triangulära relationen med en beskrivning av 

konsulternas roll, vilka vi har haft som underlag för studiens empiridel. Efter det kommer 

konsulternas syn på bemanningsföretaget och klientföretaget presenteras och sedan gå in i hur den 

triangulära relationen påverkar konsulten och dess arbetssituation. En jämförelse mellan ordinarie 

och inhyrd personal var aktuell för att visa på skillnader som uppkom ur relationen. Detta leder 

sedan in i en diskussion om vilken påverkan den triangulära relationen har på konsulter och deras 

möjlighet till utbildning och kompetensutveckling och till sist, deras karriär.  
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4. Empiri 

4.1 Inhyrd personal 

För att göra studien mer intressant valde vi att intervjua personer som är uthyrda till olika 

klientföretag från olika bemanningsföretag. Valet gjorde vi eftersom vi annars hade fått snarlika 

svar från respondenterna om dessa var anställda på samma bemanningsföretag och uthyrd till 

samma klientföretag. Ytterligare en avgränsning som gjordes var att få respondenter med jobb där 

krav på expertis skiljer sig, från lagerarbetare till hyrläkare. Detta för att kunna se skillnader i 

utbildningsmöjligheten och kompetensutvecklingen för konsulterna. I detta kapitel kommer inhyrd 

personal att benämnas som konsulter. 
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Figur 5, Sammanställning av konsulternas företagsengagemang och tjänst.  

4.1.1 Bransch & företag 

De intervjuade konsulterna kommer från olika företag och branscher. De flesta hade haft relativt 

enkla arbetsuppgifter och utfört ett liknande arbete som den resterande personalen hos 

klientföretagen. Konsult 6 var den enda konsulten som utförde mer specialiserade uppgifter ute hos 

klientföretaget, det handlade om olika IT-tekniska arbeten som inte var klientföretagets primära 

arbetsområde. Eftersom konsulterna arbetade hos olika klientföretag och inom olika branscher 

avvek flera inom hanteringen av inhyrd personal. Samtidigt fanns det tydliga liknelser både i 

bemannings- och klientföretagens arbetssätt mot konsulterna.  

Respondenter Bemannings- 

företag 

Klientföretag Tidigare 

Utbildning 

Tjänst 

Konsult 1 Proffice Ica Lager Gymnasial Lagerarbete 

Konsult 2 Adecco 

Norge 

Isfjord 

Seafood AS 

Gymnasial Fabrik/Produktion 

Konsult 3 Student 

Consulting 

Coop Lager Gymnasial Lagerarbete 

Konsult 4 Uniflex Ericsson AB Gymnasial Montör, Industri 

 

Konsult 5 

 

Manpower 

 

Gavle- 

fastigheter 

Gymnasial & 

kandidatexamen 

företags- ekonomi 

 

Ekonomi 

Konsult 6 Datametrix IF Försäkring Gymnasial  IT- tekniker 

 

Konsult 7 

 

Manpower 

 

Gavlegårdarna 

Gymnasial & 

kandidatexamen 

företagsekonomi 

 

Kundservice 

 

Konsult 8 

 

Perido 

 

Pensions- 

myndigheten 

Gymnasial & 

påbörjad 

ekonomiutbild. 

 

Kundservice 

Konsult 9 Proffice Røros 

Flyservice 

Gymnasial Ramp & Stuvning 

service 

 

Konsultchef 

 

 

Medlink AB 

Gymnasial & 

påbörjad 

ekonomiutbild. 

Konsultchef, 

förmedlar hyrläkare 

till vårdcentraler och 

sjukhus 
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4.1.2 Tidigare utbildning 

Alla respondenter hade en gymnasieutbildning som lägsta utbildningsbakgrund. Konsult 5 och 7 

hade även en kandidatexamen inom företagsekonomi och konsult 8 hade en påbörjad 

kandidatexamen som han valt att inte fullfölja. Det var bara konsult 5 och 6 som hade kopplingar 

mellan sin tidigare utbildning och den tjänst de utförde hos klientföretaget. Konsult 5 arbetade inom 

ekonomiavdelningen och konsult 6 arbetade med uppsättning av IP-telefoni. Detta stämmer också 

överrens med konsultchefens hyrläkare som har gått läkarutbildning, vilket är ett måste för att ha 

möjligheten att få konsultuppdrag på vårdcentraler och sjukhus. Resterande konsulter angav att de 

inte hade någon direkt koppling till tidigare utbildning. 

4.1.3 Konsulternas företagssituation och erfarenhet  

Utifrån intervjuerna avläste vi konsulternas åsikter om hur det var att arbeta som inhyrd personal. 

Det fanns både negativa och positiva sidor som belystes av konsulterna. Det kunde variera beroende 

på vilket klientföretag konsulten var placerad hos men även från vilket bemanningsföretag 

konsulten hade sin anställning. Konsultchefen beskrev att hyrläkarna som de hyr ut är anställda av 

bemanningsföretaget Medlink Nordic AB direkt eller så har de egna företag och fakturerar 

bemanningsföretaget. Erfarenheten som de tillfrågade konsulterna hade för sina arbetsuppgifter hos 

klientföretag varierade men de flesta hade inte någon speciell koppling till tidigare 

arbetserfarenheter. Generellt var konsulterna i början av sin karriär och flera påpekade att det var 

därför de sökt sig till ett bemanningsföretag för att smidigt komma ut i arbetslivet. 

4.1.4 Bemanningsföretaget 

De flesta tillfrågade konsulterna hade både positiva och negativa åsikter som hade koppling till att 

arbeta som inhyrd personal. Det som framkom var att konsulterna ansåg att det var bra att 

bemanningsföretagen hade ett så pass brett kontaktnät. ”Bemanningsföretagen har stora kontaktnät 

vilket är positivt när man är ung och lättare kan knyta kontakter i området man befinner sig inom” 

-citat från konsult 7 (personlig kommunikation, 16 april 2015). Konsult 2 beskrev att 

bemanningsföretagens breda kontakter gjorde det lätt och smidigt för konsulten att komma i kontakt 

med företag som var i behov av personal. Konsult 5 och 6 beskrev en positiv aspekt med 

anställningsformen, att det var roligt och lärorikt att ha möjligheten att vara hos olika klientföretag. 

Konsult 5 uttryckte att detta möjliggjorde att arbetet fick större variation. Samtidigt kunde detta 

vara negativt om konsulten trivdes bra hos ett visst klientföretag. En annan viktig aspekt som de 

tillfrågade konsulterna upplevde som positivt var att det underlättade att bryta sig ur ett avtal eller 
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kontrakt hos ett klientföretag om något bättre alternativ skulle uppstå. Konsult 4 och 8 uttryckte att 

det enda som var positivt i anställningsförhållandet var att det juridiskt sätt var lättare att ta sig 

vidare eftersom det inte fanns någon direkt uppsägningstid. Ett citat från intervjun med konsult 4 

var ”Jag hade bra förutsättningar juridiskt. Anställningsavtalet med bemanningsföretaget var på 

minst ett halvår, men jag hade bara 2 veckors uppsägning” (personlig kommunikation, 9 april 

2015). 

Det som generellt togs upp som negativt med att arbeta som inhyrd personal åt ett 

bemanningsföretag var att det alltid fanns en osäkerhet. Konsult 5 beskrev att klientföretaget hade 

makten när det gällde anställningstider och kontrakt som bemanningsföretaget fick rätta sig efter. 

Detta påverkade i slutänden konsulterna som riskerade att få mindre arbetstid. Konsulterna ansåg 

också att det var sämre anställningsförhållanden eftersom bland annat lönen ofta var lägre för ett 

likvärdigt utfört arbete.     

4.1.5 Klientföretaget 

Att arbeta som inhyrd personal med ett formellt kontrakt genom ett bemanningsföretag fungerade 

bra för de flesta konsulterna. Det som påpekades som negativt av flera av respondenterna var att de 

kunde känna sig mindre delaktiga. Konsult 4 beskrev att det fanns en känsla av att inte vara en i 

personalstyrkan hos klientföretaget. 

De flesta konsulterna ansåg att de inte var till fördel med att vara anställd och ha sitt formella 

kontrakt via ett bemanningsföretag när de väl var ute hos klientföretaget. Konsult 6 var den enda 

konsulten som såg sin anställning via bemanningsföretaget som mer positiv. ”Jag tycker att det är 

roligt att få chansen att vara på olika arbetsplatser, man bygger upp sitt kontaktnät och får 

erfarenhet från olika klientföretag” (personlig kommunikation, 13 april, 2015). Detta eftersom det 

handlade om mer speciella arbetsuppgifter som inte var det primära hos klientföretaget. Konsult 6 

menade att det fanns bättre utvecklingsmöjligheter utifrån sin anställning genom 

bemanningsföretaget eftersom de tillhandahöll relevant utbildning för arbetsuppgifterna. Detta var 

något som ordinarie personal inte fick.  

4.2 Den triangulära relationen 

I denna del beskriver konsulterna hur det har fungerat att jobba inom den triangulära relationen och 

vad den har för inverkan på deras arbetssituation, dels på kort sikt, dels på lång sikt. Relationen 

innebär att konsulten har dubbla chefer att svara upp till. Konsulten representerar 

bemanningsföretaget hos klientföretaget och det är där konsulten utför arbetet. Det är inga 
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konstigheter menar konsult 5 som anser att kommunikationen är viktig i sammanhanget för att 

relationen ska vara lyckad. Konsult 8 såg heller inga större bekymmer med relationen, ”det var inga 

problem, i grunden är det väl dem man utför arbete för, en betalar ut lönen och en annan utför man 

arbetet åt.” (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). För konsult 3 var relationen tuffare 

eftersom de behövde svara upp till båda cheferna. ”De riktiga kraven kom från Coop men en del 

kom även från bemanningsföretaget” (Personlig kommunikation, 1 april, 2015). Inom branschen 

för läkarbemanning beskriver konsultchefen att de strävar efter långsiktiga relationer, vilket 

kommer av att det finns begränsat med läkare och kunder i Sverige. ”Man har att göra med 

högutbildade människor och efterfrågan är hög. Eftersom det inte utbildas tillräckligt många läkare 

i Sverige så blir det huggsäck om de läkare som finns” (Personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

 

Inom den triangulära relationen visar majoriteten av konsulterna på att det uppstår otydligheter och 

en osäkerhet kring vilken av cheferna som konsulten ska vända sig till, när frågor eller problem 

uppkommer. ”Det kan bli problematiskt ibland, speciellt om man är ny så är det svårt att veta vem 

man ska vända sig till” menar konsult 7 (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). Konsult 1 

berättar om egna erfarenheter där dennes arbete på ICA lagret under helger kunde ske utan att 

någon av cheferna fanns tillgängliga på arbetsplatsen. ”Det var även oklart överlag vem man skulle 

vända sig till på arbetet” menar konsult 1 (Personlig kommunikation, 31 mars, 2015). Konsult 3 

upplever inte samma problematik vilket är intressant eftersom konsult 1 och 3 hade liknande jobb 

men på olika klientföretag. 

 

Det är inte bara arbeten som lagerarbete, kundtjänst eller i produktionsjobb som oklarheter finns, 

utan det är något som finns på arbeten med högre nivå på arbetsuppgifter. Konsult 8 menar att ”det 

blir en speciell relation då du inte alltid vet vem du ska vända dig till med frågor, om det skulle 

uppstå någon” (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). En del av konsulterna reflekterar inte 

kring detta problem eftersom det inte har varit ett problem för dem. Konsult 6 är exempel på detta 

och tycker att det har fungerat bra utan några funderingar eller otydligheter. En arbetsplats där det 

var bättre strukturerat och klart vart konsulten skulle vända sig var på flygplatsen Gardemoen, i 

Norge, där konsult 9 arbetade. ”Det var tydligt uppstyrt, var det några problem i det dagliga jobbet 

var det klientföretaget man fick vända sig till. Hade man administrativa frågor som rörde lön eller 

schemat fick man kontakta bemanningsföretaget” (Personlig kommunikation, 22 april, 2015) 

Anledningen till detta är flygplatsens höga krav på säkerhet hos alla runt deras verksamhet. 
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Relationen som uppstår på arbetsplatsen förklarar konsulterna att den leder till att cheferna och 

ordinarie personal på klientföretaget har en tendens att se ner på konsulterna. Konsult 3 beskriver att 

”man kände sig underlägsen då man inte hade så mycket att säga till om och att de kan skicka hem 

en när som helst. Man får känslan av att de kollar ner på en.” (Personlig kommunikation, 1 april, 

2015). Konsult 5 har i sitt nuvarande arbetsförhållande inte den upplevelsen, men har från tidigare 

erfarenheter fått känslan av att konsulterna inte är lika värda eller delaktig på arbetsplatsen. Det 

beror på att konsulterna har sämre lön, sämre förmåner eller helt enkelt inte får samma behandling 

eller möjlighet till deltagande som de ordinarie på företaget. Konsult 7 som är inhyrd till 

Gavlegårdarna berättar att det är ett företag som har lång erfarenhet av inhyrd personal, ”man 

känner sig som en i gänget fast man inte är det. Vi får åka på samma resor och liknande, skillnaden 

är bara vart lönen kommer ifrån.” (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). Sambandet att lönen 

kommer från ett annat företag än företaget som konsulten arbetar åt, anser konsult 8 är fel. ”Jag gör 

ett bra arbete åt en chef men får inget från denna utan får vända mig till en annan chef, dessutom 

får jag sämre ersättning.” (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). Det hade varit annorlunda 

om konsulten hade varit anställd av klienten direkt. 

 

De få fördelarna som konsulterna såg med arbetsförhållandet är att möjligheten är dubbelt så stor att 

få en bra relation med någon av cheferna, men risken finns att missförstånd och dubbla budskap 

uppstår menar konsult 4. En annan positiv aspekt som konsult 6 tar upp är att konsulter träffar 

mycket folk och företag vilket leder till skapandet av ett bredare kontaktnät. Överlag är konsulterna 

överrens om att denna anställningsform inte är mer attraktiv än ett vanligt anställningsförhållande. 

Majoriteten av konsulterna hade hellre varit anställda av klientföretaget direkt, istället för att ha 

bemanningsföretaget som en mellanhand. ”Det har fungerat bra i min situation men jag hade hellre 

varit anställd av ICA direkt” säger konsult 1 (Personlig kommunikation, 31 mars, 2015).  

 

I en så komplex situation som den triangulära relationen är kommunikationen mellan parterna 

viktig. Majoriteten av konsulterna ansåg att de hade bra kommunikation med bemannings- och 

klientföretaget. Likaså när det kommer till kommunikationen mellan bemannings- och 

klientföretaget ansåg konsulterna att det var bra överlag. 

4.2.1 Fördelar och nackdelar 

En faktor som majoriteten av konsulterna ansåg var en nackdel med anställningsförhållandet var 

osäkerheten som alltid fanns där. ”Osäkerheten var en stor nackdel, då man kunde få besked på 
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morgonen att man skulle jobba någon annanstans” menade konsult 2 (Personlig kommunikation, 1 

april, 2015). Konsult 3 ansåg att en viss osäkerhet alltid låg över en, osäkerheten att kunna bli av 

med jobbet hos klienten när som helst. 

 

Det fanns exempel på att konsulterna var inhyrda under kortare kontrakt, från 6 veckor till 6 

månader och efter att kontraktet gått ut skrevs ett nytt med klientföretaget. I vissa fall fick 

konsulterna ingen vidareanställning. ”Vi går på visstidsanställning, kortare periodiserande 

anställningar som löper 6 veckor i taget, sen skriver de om kontrakten och förlänger” beskriver 

konsult 8 (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). Anställningar som sker på detta sätt ökar 

osäkerheten i denna typ av arbetssituation. Konsult 9 beskriver att en anställning hos klientföretaget 

direkt är en trygghet medan att vara anställd genom ett bemanningsföretag gör att det alltid finns en 

osäkerhet. ”Jag tror att det är mer positivt för klientföretaget. Det är lätt att göra sig av med 

personal som inte sköter sig eller om det råder brist på arbete” beskriver konsult 9 (Personlig 

kommunikation, 22 april, 2015). Anställningen gynnar båda parterna eftersom det är lättare för 

konsulten att byta jobb eller sluta, vilket beror på de korta anställningsperioderna menar konsult 4 

och 8. 

 

Det fanns en del positiva aspekter med anställningsförhållandet, dels att det var lättare att komma i 

kontakt med arbete eftersom bemanningsföretagen har kontakter menar konsult 2, dels att det ger 

erfarenhet av att arbeta hos olika klienter. Detta instämmer också konsultchefen med angående 

hyrläkarnas situation som konsulter. Hyrläkarna har bättre lönevillkor än om dessa hade varit 

anställda av landstinget och de kan påverka sina arbetstider på ett bättre sätt. De kan också ställa 

mer krav beskriver konsultchefen. Konsult 6 och 7 tycker att det är lättare att skaffa sig egna 

kontakter och ett större kontaktnät som inhyrd personal. ”Det kan även vara bra eftersom det 

bidrar till fler arbetsmöjligheter eftersom de annars kanske inte hade valt att anställa några om 

klientföretaget hade behövt anställa direkt till företaget” enligt konsult 9 (Personlig 

kommunikation, 22 april, 2015). 

4.2.2 Bemanningsföretaget i relationen   

Det råder blandade erfarenheter från konsulterna om hur bemanningsföretaget sköter sig i den 

triangulära relationen. Stöd från bemanningsföretaget och att kunna kontakta dem vid frågor och 

problem skiljde sig mellan konsulterna. Endast några av konsulterna, 2 och 4, hade inte bra stöd 

eller kontakt med bemanningsföretaget. Uppstod problem eller liknande var det inga problem för 
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konsulterna att höra av sig till chefen eller kontaktpersonen på bemanningsföretaget. Konsult 6 

berättar att utöver bra stöd tillhandahöll bemanningsföretaget med bland annat rese- och 

sjukförsäkringar. Sjukförsäkringen gjorde att konsult 6 fick ut de sista 20 % av lönen som inte fås 

vid sjukdom, vilket gjorde att konsult 6 fick 100 % lön även vid sjukdom. Positivt inställd var också 

konsult 9 som berättar att de tydliga genomgångar konsulterna fick i början ledde till att 

arbetsuppgifterna rullade på smidigt och ofta utan problem. Konsult 9 beskrev att klientföretaget 

och bemanningsföretaget har haft ett långt samarbete med varandra vilket är grunden för att det 

sköts bra på arbetsplatsen. Detta har lett till det konsult 9 berättat, ”nästan alla som arbetade inom 

klientföretaget med en fast tjänst hade tidigare börjat via bemanningsföretaget Proffice” (Personlig 

kommunikation, 22 april, 2015). Konsult 8 berättade att de har en teamleader som alltid är på plats 

och som tog hand om konsultgruppen hos klientföretaget. ”Denna var tänkt att vara en förlängd 

arm från cheferna på bemanningsföretaget, men ledaren hade inte den behörighet eller de verktyg 

som behövdes för att uppfylla den tänkta uppgiften” (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

4.2.3 Klientföretaget i relationen 

De flesta av konsulterna var eniga om att klientföretaget inte tillhandahöll tillräckligt med stöd eller 

kontakt. Det var bemanningsföretaget som de hade mest kontakt med vid frågor eller problem. 

”Man är anställd av bemanningsföretaget så det var dit man skulle vända sig” säger konsult 7 

(Personlig kommunikation, 16 april, 2015). Konsult 5 beskrev sin situation där denne hade en 

projektledare hos bemanningsföretaget men att det också fanns en projektledare hos klientföretaget. 

Konsulten skulle förhålla sig till projektledaren från bemanningsföretaget men det blev att den 

andra projektledaren också gav arbetsuppgifter. ”Det hade varit bättre om direktiven hade kommit 

enbart från klienten direkt, istället för att gå genom ytterligare en person på bemanningsföretaget” 

menar konsult 5 (Personlig kommunikation, 13 april, 2015). 

 

Hos konsulterna 5 och 8 var stödet bra, de fick bra support från de företag som de utförde arbetet 

hos. Konsult 8 berättar att ”vi hade stöd dels från den ordinarie personalen, dels från de 

expertisgrupper som fanns på klientföretaget. Dessa kunde man vända sig till med frågor om 

specifika ärenden eller mer generella frågor” (Personlig kommunikation, 16 april, 2015). Konsult 9 

upplevde också att det var lätt att ta kontakt med arbetsledare och teamleaders för att få hjälp med 

att lösa problem. De problem som inte gick att lösa direkt skickades vidare till högre chefer hos 

klientföretaget. 
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Upplevelsen att relationen mellan konsulterna och klienten har varit bra stämmer för de flesta av 

konsulterna. Både konsult 5 och 7 upplevde att deras relation var så bra att båda kände sig som en 

av dem, även fast de inte är anställda av klienten. Relationen till klienten är bättre än den med 

bemanningsföretaget. Det tror konsult 8 berodde på den ständiga kontakt de har med klienten, samt 

att det är hos klienten arbetet utförs. Relationen som konsult 9 hade till klientföretaget och 

bemanningsföretaget var bra vilket berodde på det långa samarbetet parterna emellan. Däremot så 

kände konsult 9 att det märktes vilka som var inhyrda och vilka som var ordinarie personal. ”Vi 

hade olika arbetskläder, de inhyrda fick en självlysande väst att dra över sina arbetskläder medan 

den ordinarie personalen hade hela ställ som var självlysande” (Personlig kommunikation, 22 

april, 2015). 

 

Hos både konsult 1 och 3 var relationen mindre bra till klienten. De fick inte så bra stöd och 

kommunikationen fungerade inte. ”Det var inte bara jag som tyckte det, utan det var många runt 

omkring på arbetsplatsen som tyckte likadant” beskriver konsult 1 (Personlig kommunikation, 31 

mars, 2015). Chefen för klientföretaget sågs på golvet en gång under hela arbetstiden vilket konsult 

1 anser inte är bra. Detta är intressant eftersom både konsult 1 och 3 hade samma typ av jobb inom 

samma bransch men på olika företag. 

 

Konsult 4 ansåg att det ”på ett sätt var relationen till klientföretaget helt obefintligt men det var 

samtidigt dessa man träffade” (Personlig kommunikation, 9 april, 2015). Konsulten hade ingen 

kontakt med Ericsson som organisation.  Den närmaste chefen som konsulten upplevde att den hade 

en relation med var en Ericsson anställd som befann sig på golvet där arbetet skedde. 

4.2.4 Inhyrd personal jämfört med ordinarie personal 

I den triangulära relationen är det intressant att se på likheter och skillnader mellan inhyrd personal 

och ordinarie anställda när det gäller hur konsulterna behandlas av företaget med exempelvis 

villkor, lön och arbetsuppgifter. Det skiljde sig väsentligt mellan konsulternas arbetsuppgifter. Vissa 

var endast anställda för att göra ett slags arbete, exempelvis konsult 1 och 3 som endast fick köra 

truck och plocka orders på Icas och Coops lager. ”Vi kunde inte stiga i hierarkin som ICA anställda 

kunde. Vi skulle bara köra truck” beskrev konsult 1 (Personlig kommunikation, 31 mars, 2015). De 

hade dessutom sämre utvecklingsmöjligheter. Konsult 3 beskriver ett liknande scenario. Coop 

anställda hade fler arbetsuppgifter men också möjligheten att variera de olika uppgifterna mellan 

dagarna vilken inhyrd personal inte hade möjlighet till. Konsult 2 förklarar att skillnaden mellan 
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personalen är att inhyrd personal fick mindre avancerade och mer slitsamma arbetsuppgifter medan 

de ordinarie hade ansvarpositioner. 

 

Andra konsulter visade att de hade större möjlighet till andra typer av jobb och på andra nivåer i 

hierarkin, exempelvis konsult 9 som efter 3 månader fick samma arbetsuppgifter som de fast 

anställda. Konsult 9 beskrev att ”det märktes att man utförde sitt arbete bra eftersom ens 

arbetsuppgifter blev mer avancerade och roliga” (Personlig kommunikation, 22 april, 2015). 

Konsult 8 såg heller inte någon större skillnad i arbetsuppgifter på sin arbetsplats, det ända var att 

konsulterna ansågs vara en egen arbetsgrupp och att det var oklart vem som hade ansvaret för dessa.  

 

Det är inte bara i arbetsuppgifter det uppstår skillnader mellan personalen i den triangulära 

relationen utan även när det gäller förmåner och lön. Lön är den del som de flesta konsulter tar upp 

som skiljde sig och konsulten hade ofta en lägre lön än ordinarie anställda. Konsulterna är anställda 

av bemanningsföretaget och det är därifrån de erhåller sin lön menar konsult 7. ”Jag får en sämre 

lön för samma utförda arbete och i vissa fall är arbetet utfört av den inhyrda personalen till och 

med bättre än den ordinarie personalens arbete” beskrev konsult 8 (Personlig kommunikation, 16 

april, 2015). Konsult 9 och de andra inhyrda på flygplatsen blev oftare tillfrågad om övertidsarbete, 

vilket berodde på att konsulterna kunde utföra samma arbete men till en lägre lön som var bra för 

klienten. Konsult 2 berättar också att bemanningsföretaget som betalade deras lön, dels gav dem 

mindre i lön än vad den ordinarie personalen hade, dels att de tog en del av konsulternas 

övertidsersättning. ”Det vart väldigt irriterat när vi märkte att bemanningsföretaget tog pengar 

från vår lön” (Personlig kommunikation, 1 april, 2015) 

 

Garantilön är en förmån som erbjuds av bemanningsföretaget till de flesta av konsulterna, till 

exempel konsult 4, 5 och 7. Detta betyder att om konsulterna inte har jobb hos klienten är de 

fortfarande garanterad en viss lön. Till exempel hade konsult 5 en garantilön på 133 timmar i 

månaden, vilket innebär att om de arbetade timmarna understiger 133 timmar erhåller konsulten 

garantilönen ändå. Det visade sig att konsulterna och ordinarie personal erhöll olika förmåner av 

klienten. Vissa hade liknande förmåner och villkor som ordinarie anställda, exempelvis konsult 6. 

Andra konsulter fick inte några förmåner alls utöver de som var lagstadgade. På konsult 8 

arbetsplats hade de ordinarie anställda friskvårdstillägg, schemalagd friskvård samt att de statligt 

anställda har utökad semester. En annan aspekt är kontrakten som inhyrd personal går under, vilket 

ofta är av kortare slag eller av typen visstidsanställning. Konsulternas kontrakt, bland andra konsult 
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4 och 8 var alltifrån 6 veckor till 6 månader i taget. Klientföretagen ger ofta inte längre perioder 

eftersom denna typ av anställning inte är särskilt långvarig, både från arbetsgivaren men också från 

arbetstagarens sida. ”Klienten drar sig då för att lägga ner tid och energi på grund av detta” menar 

konsult 4 (Personlig kommunikation, 9 april, 2015). Konsult 6 hade däremot samma anställning 

som de ordinarie, ”det var få som fick det, de flesta konsulterna fick 6 månaders kontrakt som sedan 

fick förlängas”(Personlig kommunikation, 13 april, 2015). 

 

Ytterligare en aspekt som togs upp av konsulterna var hur de blev behandlade av klienten. Konsult 

5 upplevde inte någon skillnad i hur de behandlades vilket konsult 9 gjorde. Konsult 4 beskrev att 

”de inhyrda behandlades relativt lika men att personalen blev behandlade som en pusselbit, både 

av klientföretaget och bemanningsföretaget” (Personlig kommunikation, 9 april, 2015). Detta 

berodde troligtvis på att de inte trodde konsulterna var långvariga hos dem menar konsult 4. På 

arbetsplatsen där konsult 6 var aktiv var klienten hårdare mot den inhyrda personalen vilket var 

förståligt tyckte konsult 6. Detta eftersom klienten förväntar sig att konsulterna levererar tjänsten på 

ett professionellt sätt. Det hade också uppstått situationer hos konsult 5 där klienten inte kunde 

hantera hur de skulle behandla konsulten, om konsulten skulle ses som inhyrd eller anställd. Detta 

ledde till att konsulterna hamnade i kläm. 

 

4.3 Kompetensutveckling & utbildning 

Alla de tillfrågade konsulterna hade fått någon form av utbildning för att kunna utföra de uppgifter 

de blivit tilldelad hos klientföretaget. Det skiljde sig utifrån vilket bemanningsföretag konsulten 

hade sin anställning om det var klientföretaget eller bemanningsföretaget som stod för utbildningen. 

Av de tillfrågade konsulterna var det två stycken som hade fått sin upplärning via 

bemanningsföretaget. De resterande hade fått sin upplärning på plats hos klientföretaget. Den 

utbildningen och upplärning som konsulterna erhöll var kopplad till de arbetsuppgifter som utfördes 

hos klientföretaget. Det var bara konsult 6 som erhöll utbildningsmöjligheter för sin 

kompetensutveckling. Konsulten kunde även komma med egna förslag på utbildning som behövdes. 

”För mig sker all utbildning via bemanningsföretaget. Jag hade ett utvecklingssamtal nu i veckan 

med min chef och då frågade de vad jag ville ha för utbildningar.” (personlig kommunikation, 13 

april, 2015). Konsultchefens hyrläkare är högutbildade från grunden och har arbete där 

expertisnivån är hög. Det ställs krav på konsulterna och att de har bra referenser från tidigare 

uppdrag. Det ställs också höga krav på bemanningsföretaget från kunden, att de kvalitetssäkrar 

varje hyrläkare för nya uppdrag. Det sker ingen omfattande vidareutbildning av hyrläkare från 
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varken Medlink Nordic AB eller klienterna, ”De är så pass högutbildade och de har sin formella 

läkarlicens. Ibland kan det däremot förekomma viss utbildning för att uppdatera hyrläkarna inom 

vissa områden” beskriver konsultchefen (Personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

4.3.1 Bemanningsföretaget  

När det kommer till utbildning och kompetensutveckling från bemanningsföretagets sida var det 

tydligt att det fanns begränsningar. Det var bara två av de tillfrågade konsulterna som hade fått 

utbildning från bemanningsföretaget. Konsult 3 hade fått en truckkortsutbildning som på sätt och 

vis lett till kompetensutveckling. Detta eftersom det kan leda till att konsulten blir mer attraktiv på 

arbetsmarknaden inom branscher. Konsult 3 poängterar dock att ”det var den enda utbildningen jag 

erhöll och det var inte direkt någonting utöver tjänsten och arbetet som skulle utföras” (personlig 

kommunikation, 1 april, 2015). Konsult 6 var också en konsult som fick utbildning och 

kompetensutveckling från bemanningsföretaget. Konsulten fick sin utbildning från 

bemanningsföretaget eftersom uppgifterna hos klientföretaget var IT relaterade, vilket inte var 

klientföretagets huvudsakliga verksamhet. Kompetensutvecklingen bestod av interna kurser men 

även utbildning där konsulten fick längre kurser hos ett externt företag som bemanningsföretaget 

stod för. De resterande av konsulterna hade inte fått någon form av utbildning för sin 

kompetensutveckling av sitt bemanningsföretag. 

4.3.2 Klientföretaget  

Generellt var kompetensutvecklingen och utbildningen som klientföretagen tillhandahöll baserad på 

de uppgifter konsulten skulle utföra. Flera av konsulterna påpekade att deras utbildning de fått mer 

var som en upplärning för tjänsten och ingenting som höjde individens kompetens. Konsult 1 

poängterade även att upplärningen som tillhandahölls ibland kunde bli för lång men att den var 

obligatorisk för att få arbeta hos klientföretaget. Konsult 7 var tydlig med att upplärningen hade 

varit bra upplagd och att klientföretaget hade avsatt tid för utbildning inom de nya arbetsuppgifter 

som uppkommit, av att gå från studentkontrakt till heltidskontrakt. Konsulten poängterar att 

”utbildningen var begränsad och inte relaterad till kompetensutveckling utan mer anpassad för 

arbetet som skulle utföras hos klientföretaget” (personlig kommunikation, 16 april, 2015). 

Konsult 9 beskrev att klientföretagets erfarenhet från att ha inhyrd personal var betydande för 

rutinen på utbildningen för konsulterna. I konsult 9 fall fungerade upplärningen bra eftersom 

klientföretaget hade en lång relation till bemanningsföretaget. Samtidigt fick konsulterna 

internutbildning eftersom säkerheten var omfattande på klientföretagets arbetsplats. Varje ny 
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arbetsuppgift som konsulten skulle utföra krävde en internutbildning samt ett slutprov för att 

säkerställa att kompetensen var tillräcklig för uppgiften. Konsult 5 hade fått delta i samma 

utbildning som de fast anställda hos klientföretaget, det handlande om kortare utbildningar som var 

riktad mot ekonomiavdelningen där konsulten utförde sitt arbete. Konsulten var tydlig med att 

utbildningen var riktad mot klientföretagets rutiner för ekonomiavdelningen och ingenting som var 

direkt anpassat för individens kompetensutveckling.  

Hyrläkarna som beskrivits tidigare får inte någon speciell vidareutbildning. Det kan förekomma att 

läkarna behöver viss uppdatering kring vissa expertisområden och detta tillhandahålls av kunderna 

beskriver konsultchefen. ”Vidareutbildning är aldrig fel, om kunden gillar en läkare brukar de 

uppmuntra till kurser och sådant” (Personlig kommunikation, 12 maj, 2015). 

4.3.3 Uppföljning  

Uppföljningen på det arbetet konsulterna utförde var varierat med allt från ingen uppföljning alls till 

flera gånger i veckan. Det skiljde sig också utifrån vilket företag som följde upp konsulterna. De 

flesta av konsulterna hade mest kontakt med klientföretaget. Konsult 4 uttryckte att 

”helhetsuppföljningen var från klientföretaget medan bemanningsföretaget endast kontaktades för 

sjukanmälan eller problem med utbetalning av lönen” (personlig kommunikation, 9 april, 2015). 

Både konsult 5 och 7 som hade sin anställning hos samma bemanningsföretag uppgav att de hade 

daglig kontakt med klientföretaget med kontinuerlig uppföljning medan det var mer sällan de hade 

kontakt med bemanningsföretaget. Båda konsulterna 5 och 7 poängterade att de tyckte 

uppföljningen från bemanningsföretagets sida var tillräcklig och att chefen som var ansvarig för 

uthyrningen till klientföretaget visste vad konsulterna ville göra i framtiden. Konsult 9 uttryckte att 

han varken fick uppföljning från bemanningsföretaget eller klientföretagets sida men att ”det 

märktes att konsulten gjort någonting bra utifrån de arbetsuppgifter som tilldelades. De som inte 

skötte sig fick ofta långtråkiga arbetsuppgifter, men om de däremot utförde ett bra arbete, blev de 

tilldelade mer avancerade och roligare arbetsuppgifter” (personlig kommunikation, 22 april, 

2015). Långsiktiga relationer med hyrläkarna var viktigt för konsultchefen, detta åstadkoms med 

ständig uppföljning, ”hur läkarna trivs, vad vi kan göra bättre, om vi kan erbjuda något trevligare 

uppdrag och liknande” (Personlig kommunikation, 12 maj, 2015) är några punkter som 

konsultchefen beskrev att de tog upp med läkarna. Även uppföljning mot kunden var viktig. Var det 

något som inte stämde angående hyrläkarna brukar kunderna vara proaktiva och säga till beskrev 

konsultchefen.  
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Ett tydligt samband var att de konsulter som hade kontinuerlig uppföljning från 

bemanningsföretaget uppfattade uppföljningen som mest positiv. Konsult 1 och 6 hade bra kontakt 

och uppföljning från både bemanningsföretaget och klientföretaget. De uttryckte att uppföljningen 

var bra för sin vidareutveckling eftersom de blev sedda från båda parterna i den triangulära 

relationen. 

4.4 Karriär 

Konsulternas karriär har varit en viktig del för oss att belysa eftersom det är starkt relaterat till 

utbildning och den kompetensutveckling inhyrd personal erhåller. Många av de tillfrågade 

konsulterna har uttryckt att det fanns karriärmöjligheter som konsult men att de ofta är begränsade. 

Här har vi märkt att det skiljer sig mycket utifrån vilka möjligheter man får beroende på 

arbetsuppgifternas svårighet. En annan viktig anledning till karriärmöjligheter beror på vilket 

klientföretag konsulten är placerad vid, även från vilket bemanningsföretag som konsulten har sin 

anställning hos påverkar. 

4.4.1 Långsiktiga fördelar 

Ungefär hälften av de tillfrågade konsulterna tyckte att de inte hade några karriärfördelar på lång 

sikt från att ha arbetat genom ett bemanningsföretag. Konsulterna 2, 3 och 8 hade tydliga åsikter om 

att anställningsformen inte bidragit till några fördelar och menade att de troligtvis hade lärt sig mer 

om de varit kontrakterade direkt av klientföretaget. Konsult 3 uttryckte följande, ”de som var fast 

anställda fick mer möjligheter och jag tror att jag hade lärt mig mer om jag varit direkt anställd av 

klientföretaget” (personlig kommunikation, 1 april, 2015). De andra konsulterna var mer positiva 

till anställningsformen. Konsult 5 uttrycker att anställningsformen haft fördelar eftersom denne har 

fått möjligheten att vara hos flera olika klientföretag. ”Variationen har bidragit med en bredare 

erfarenhet eftersom man alltid lär sig någonting nytt när man är hos ett annat klientföretag, jämfört 

med en fast anställning på en och samma arbetsplats” citat från konsult 5 (personlig 

kommunikation, 13 april, 2015). Konsult 6 hade också en positiv syn på anställningsformen och 

belyste utvecklingen utifrån varierade arbetsuppgifter samtidigt som bemanningsföretaget erbjöd 

utbildning och kurser. Konsult 7 hade uppfattningen att anställningsformen kunde vara både positiv 

och negativ. Det var negativt utifrån att det aldrig fanns någon trygghet, men det kunde vara positivt 

i början av sin karriär för att komma ut i arbetslivet och prova på olika typer av arbeten. 
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4.4.2 Bemanningsföretaget 

Karriärmöjligheterna inom bemanningsföretagen varierade utifrån vilket konsulten var anställd hos. 

Här syntes ett tydligt samband där många av de tillfrågade konsulterna uttryckte att det fanns 

möjligheter, men att dessa var begränsade till att endast kunna bli teamleader eller arbetsledare hos 

klientföretaget. Konsult 1 påpekade även att det fanns möjlighet att få en tjänst på kontoret hos 

bemanningsföretaget genom att arbeta sig upp från golvet hos klientföretaget. Både konsult 5 och 7 

arbetade åt samma bemanningsföretag och var även högre utbildade än de övriga konsulterna. De 

ansåg att bemanningsföretaget kunde vara till hjälp för deras karriärutveckling. Även konsult 6 som 

jobbade med mer avancerade arbetsuppgifter ute hos klientföretaget ansåg att det fanns 

karriärmöjligheter inom det bemanningsföretag denne var anställd av. En anledning till det var att 

konsulten erhöll utbildningar som ledde till nya certifieringar samtidigt som denne fick anpassade 

utbildningar utifrån de behov som fanns. 

4.4.3 Klientföretaget 

Konsulternas åsikter om karriärmöjligheter som fanns hos klientföretaget var även här blandade och 

skiljde sig åt utifrån vilket klientföretag konsulten var placerad. En gemensam åsikt från de flesta 

konsulterna var att det kunde finnas större karriärmöjligheter vid en direkt anställning hos 

klientföretaget. Det kan leda till svårare och mer betydelsefulla arbetsuppgifter. Konsult 8 uttryckte 

sig tydligt med att “det fanns större karriärmöjligheter hos klientföretaget eftersom det är där 

konsulten utför sitt arbete samtidigt som utbildningen även erhållits där” (personlig 

kommunikation, 16 april, 2015). Det fanns även en tendens från konsulterna 1, 6, 7 och 9 att de inte 

var intresserade av en karriär hos det klientföretaget de var placerade hos. Konsulterna 1 och 9 

ansåg att de inte ville binda upp sig med klientföretaget eftersom de hade ambitioner om att istället 

börja studera och utifrån det skapa karriärer. Konsulterna 6 och 7 var istället inne på att 

klientföretaget de jobbade hos inte var tillräckligt specialiserade på de arbetsuppgifter de ville 

bygga sin karriär vidare inom.  För hyrläkarnas del är möjligheten till karriär hos klientföretaget 

stor, de är hos klienten eftersom att det råder brist på läkare. Klienterna vill ofta få hyrläkarna att 

övergå till fast tjänst hos dem men det är inte alltid läkarna vill det beskrev konsultchefen. Däremot 

tror konsultchefen att det kan bli svårt för hyrläkarna att klättra i karriärstegen hos klienten och bli 

chef, eftersom klienterna brukar lyfta upp de som har varit där ett tag och som har förkunskaper om 

rutiner och personal på avdelningarna. ”Det kanske inte är optimalt att vara konsult om man vill 

klättra, då kanske man ska vara anställd direkt hos landstinget. Men det är absolut ingen nackdel 
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att ha jobbat som konsult innan då man får erfarenhet av det” menar konsultchefen (Personlig 

kommunikation, 12 maj, 2015). 
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5. Analys  

5.1 Inhyrd personal 

Inhyrning av personal har gått från att vara temporära lösningar eller under kortare tidsperioder till 

att pågå under en längre tid och som en konkurrensstrategi (Matusik & Hill, 1998; Houseman, 2000, 

Greenwood & Hinings, 1996). Denna utveckling har vi tydligt sett existerar när vi intervjuat 

konsulterna. Vissa har kortare anställningar som tyder på det tidigare stadiet av 

anställningsförhållandet, exempelvis konsult 8. Andra har längre kontrakt vilket tyder på att det 

skett en utveckling, exempelvis konsultchefen och företagets hyrläkare. Användningen av inhyrd 

personal kommer från företagens vilja att bli mer flexibla och även att fylla ett behov som finns, 

kortvariga som långvariga (Biggs et al., 2006). Målet för företagen är att fylla ett behov beskrev 

konsultchefen att deras arbete gick ut på. Identifiering av kundernas behov och sedan tillhandahålla 

med lösningen vilket i detta fall är hyrläkare med rätt expertis för området. Chambel och Sobral 

(2011) beskrev situationen med inhyrd personal och hur den har utvecklats från att endast vara 

enklare arbeten till arbeten där det ställs höga krav på expertis och utbildning. Konsult 1, 2 och 3 

hade jobb som visar på det tidigare stadiet av hur inhyrning av personal användes. Jobben hade 

mindre kvalificerade uppgifter och krävde ingen speciell expertis. Konsult 6 som var IT-tekniker 

och konsultchefen som hade hand om hyrläkare visar på hur inhyrd personal används i det mer 

utvecklade stadiet. Dessa arbeten är mer avancerad och kräver att konsulterna har en högre 

expertisnivå. Efter intervjuerna med konsulterna kan vi konstatera den utveckling som den tidigare 

forskningen har visat på. Kraven som ställs på konsulterna är högre i och med att de har möjlighet 

till en högre nivå på arbeten än vad som erbjöds innan utvecklingen. 

 

5.2 Den triangulära relationen 

Osäkerhet, ovisshet och otydligheter är faktorer som kommer från det triangulära 

anställningsförhållandet och som påverkar konsulterna på ett negativt sätt. Osäkerheten som uppstår 

för den inhyrda personalen kommer bland annat av att företagen vill öka sin flexibilitet och anställer 

folk på andra premisser än ordinarie anställda förklarar Biggs et al. (2006). Anställning direkt hos 

klientföretaget är en trygghet medan att vara anställd genom ett bemanningsföretag är betydligt mer 

osäkert menar bland andra konsult 9. Jämfört med den ordinarie personalen kan konsulter bli 

uppsagda från klienten med kort varsel eller till och med utan någon uppsägningstid alls. Koene och 

Riemsdijk (2005) beskriver användningen av konsulterna på ett bra sätt och det ger en bra bild av 

varför konsulterna känner som de gör. Beskrivningen är att företagen använder konsulterna på ett 

opportunistiskt sätt och behandlas som en handelsvara. Vi anser att det inte är så konstigt att 
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konsulterna har en ständig oro angående sin jobbsituation utifrån det som framkommit från 

intervjuerna. Beskrivningen av Koene och Riemsdijk (2005) fick vi en känsla av att det stämde, 

även om konsulterna inte ordagrant nämnt det i intervjuerna.  

 

Den inhyrda personalens kontrakt tror vi är en av de mer betydande orsakerna till osäkerheten som 

uppstår bland konsulterna. Känslan av säkerhet på sin arbetsplats kommer bland annat av en trygg 

anställning, vilket i de flesta fallen saknas för konsulterna har vi konstaterat. Anställningsperioden 

varierade mellan konsulterna och den kortaste anställningen hade konsult 8, som var anställd i 6 

veckors perioder. I övrigt var det endast en konsult, konsult 6, som hade en liknande anställning 

som den ordinarie personalen. Det var inte många andra konsulter som fick det. Konsult 6 visade 

aldrig någon oro över sin arbetssituation även fast denne var inhyrd precis som de andra konsulterna 

vi intervjuade. Skillnaden var bara att konsult 6 hade ett annat kontrakt. Kontrakten som inhyrd 

personal ofta har kallas för ett transaktionskontrakt, vilka är väl specificerade om arbetsuppgifter 

och liknande samt löper på kortare bestämd tid (Guest, 1998). Klientföretagen ger ofta ingen längre 

anställning, vilket dels beror på att företagen behöver personal för en tillfällig tjänst, dels för att de 

inte ser inhyrd personal som ett långsiktigt alternativ. Många ser inte anställningen som långvarig 

(Guest, 1998; Mitlacher, 2005). Det sistnämnda kommer av att många börjar sin karriär genom 

bemanningsföretag som ett steg ut i arbetsmarknaden för att sedan gå vidare till anställningar direkt 

hos företag. Detta leder till att klient- och bemanningsföretag tvekar att lägga ner tid och energi på 

den inhyrda personalen eftersom dessa troligtvis inte stannar kvar en längre tid. Detta har bland 

andra konsult 4 upplevt på sin arbetsplats.  

 

I relationen uppstår frågor och problem om vilket av företagen som bär det yttersta ansvaret för den 

inhyrda personalen (Davidov, 2004). Relationen är mer komplicerad än en vanlig anställning vilket 

medför oklarheter mellan parterna som vi kan se utifrån de konsulter vi har intervjuat. I relationen 

brister bland annat stödet från både klienten och bemanningsföretaget till konsulten vilket resulterar 

i att det är oklart vem av företagen som konsulterna ska vända sig till vid exempelvis problem, 

enligt konsult 7. Detta kan skapa problem, speciellt om konsulten är ny på jobbet och har frågor 

angående sitt arbete. Stödet från företagen är en viktig aspekt i relationen mellan företagen och 

konsulten. 

 

Företagen som hyr in personal gör det för att till exempel kunna ha en flexibel arbetsstyrka vid 

eventuella kriser (Matusik & Hill, 1998) eller för att få tillgång till specialiserade kunskaper som 
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företagen endast behöver en viss period (Broschak & Davis-Blake, 2006). Är det brist på arbete hos 

klientföretaget är det enklare för dessa att göra sig av med inhyrd personal än den ordinarie 

personalen från arbete. Det fick vi bekräftat av konsult 2 som var med om detta. Företaget som 

konsulten arbetade på gick dåligt och det blev brist på arbete, vilket gjorde att inhyrda personal fick 

sluta. Detta kan vi koppla till den numeriska flexibiliteten som innebär att företagen kan justera 

storleken på arbetsstyrkan efter behov (Svensson 2011; Kalleberg, 2000). Inhyrd personal ger 

företaget möjligheten att vara flexibel, vilket gör att företag kan undvika kostnader för kontrakterad 

personal om det råder brist på arbete.  

 

Konsult 1 och 3 arbetade båda på ett lager och körde truck. De var truckkörning konsulterna var 

anställda för hos klienten och de hade ingen möjlighet till andra arbetsuppgifter. Detta är ett 

exempel på hur inhyrning av personal fungerade tidigare. Företag hyrde in personal till mindre 

avancerade jobb. Vi har även sett att en del av konsulterna har arbeten med en högre expertisnivå 

vilket bekräftar det Houseman (2000) beskrev. Att tidigare hyrde företagen endast in personal för de 

mindre avancerade arbetena. Det har idag utvecklats och företag hyr in personal till alla olika 

expertisnivåer på jobb. Det visar till exempel konsultchefen som förmedlar hyrläkare till 

vårdcentraler och sjukhus som är i behov av läkare. Läkaryrket ligger i topp av arbeten med hög 

expertisnivå och det visar på och även bekräftar den utveckling som skett (Houseman, 2000). 

Utvecklingen har gått framåt men det finns konsulter som inte får samma möjlighet till variation i 

arbetet som den ordinarie personalen. Konsulterna saknar variationen i arbetsuppgifter vilket 

konsult 3 ansåg om sitt arbete. Den ordinarie personalen fick mindre slitsamma arbetsuppgifter och 

hade ansvarspositioner, detta var utmärkande hos klientföretaget där konsult 2 var placerad.  

 

Det är inte bara arbetsuppgifterna som skiljer sig mellan de inhyrda och ordinarie i den triangulära 

relationen. Det är också skillnader i form av arbetsvillkor och ersättning som Nienhüser och 

Matiaske (2006) studie visade på. De flesta konsulter har konstaterat att de har lägre lön jämfört 

med de ordinarie på företaget vilket bekräftar det Nienhüser och Matiaske (2006) kommit fram till. 

Konsult 8 kände att de tjänade mindre men att de ofta gjorde ett bättre arbete än den ordinarie 

personalen. Detta sänder ut fel signaler från företagets sida anser vi. Vi har sett att konsulterna ofta 

har större press på sig i arbete hos klienten. Om de dessutom tjänar mindre för liknande eller bättre 

utfört arbete än ordinarie personal, sänder det ut fel signaler. Konsulterna lever också med den 

ständiga oron att inte ha ett fast jobb på företaget. Situationen blir fel om företaget inte behandlar 

personalstyrkan likvärdigt. Oavsett om de är anställda av företaget eller inhyrda så utför dessa ett 
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arbete åt företaget och bör blir behandlade någorlunda lika anser vi. Blir det för stora klyftor mellan 

ordinarie och inhyrd personal att det är fler nackdelar än fördelar, blir det svårt att övertyga till att 

arbeta inom en triangulär relation.  

 

5.3 Kompetensutveckling & utbildning 

Det har visat sig att inhyrd personal får sämre möjlighet till utbildning som höjer den 

individbaserade kompetensutvecklingen (Mitlacher, 2005; Storrie, 2002; Lautsch, 2002). Detta är 

någonting som konsulterna också varit enade om. De flesta konsulter ansåg att deras utbildning de 

erhöll var kopplad till de arbetsuppgifter som skulle utföras. Det var mer en form av upplärning för 

själva tjänsten och konsulterna ansåg att det inte var utbildning som gynnande deras 

kompetensutveckling.  Här tror vi att det kan bero på att klientföretagen inte riktigt vet hur länge 

den inhyrda personalen var beredd att stanna och hur länge de hade behov för konsulterna. Detta 

gör att klientföretagen inte vill eller vågar satsa pengar på utbildning för konsulterna eftersom det är 

en osäker situation om investeringen kommer generera någon förbättring. Lepak och Snell (1999) 

var inne på att den inhyrda personalen ansågs vara mindre värda och att konsulterna fick mindre 

investeringar i form av utbildning och utveckling. Beroende på vilket klientföretag som konsulten är 

placerad hos, skiljer det sig när det gäller hur konsulterna behandlas gentemot ordinarie personal. 

Vissa konsulter ansågs vara mindre värda hos klientföretaget. De flesta ansåg däremot att de blev 

bra omhändertagna hos sina klientföretag. Det fanns även vissa konsulter som märkte av att 

ledningen inte hade samma värderingar för inhyrd personal. 

Storrie (2002) beskrev att den genomsnittliga konsulten ofta var yngre och i början av sin karriär 

vilket ofta medförde lägre löner och sämre förmåner. Detta är någonting vi har kunnat relatera till 

vår empiri eftersom de flesta konsulter vi fick tag på för att göra intervjuer med var i början av sin 

karriär och flera uttryckte att lönerna och förmånerna var sämre. Konsult 7 förklarade att 

anställningsformen genom ett bemanningsföretag kunde vara positivt i början av karriären. Detta 

för att det möjliggjorde att yngre människor lättare kunde komma ut i arbete och samtidigt prova på 

olika typer av anställningar. De flesta konsulter var enade om att lönen och andra typer av förmåner 

var sämre än vad ordinarie anställda direkt av klientföretagen hade. 

Lautsch (2002) tog upp att företag använder sig av utbildning för att skapa långsiktiga relationer 

och specifik skicklighet som leder till mer avancerade arbetsuppgifter. Här kan vi dra tydliga 

paralleller till konsult 6 som erhöll utbildning som ledde till mer avancerade arbetsuppgifter. 

Konsulten kunde samtidigt komma med egna önskemål om vad för utbildning som behövdes för 
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den individuella kompetensutvecklingen. Samtidigt var konsulten positiv till sitt bemanningsföretag 

vilket kan liknas med upptäckten Chambel och Sobral (2011) beskrev. När ett företag satsar och ger 

sin personal chans till utveckling genom utbildning förväntas det att personalen ger någonting 

tillbaka vilket i det här fallet medfört att konsult 6 fått ett större engagemang och mer positiv attityd 

till företaget. 

Genom vår teoretiska referensram fick vi fram att konsulterna ofta hade ett behov av särskild 

uppmärksamhet och att det var viktigt för konsulterna att ha möjlighet att klättra i sin individuella 

utveckling (Koene och Riemsdijk, 2005). Detta kunde vi se vissa likheter med i vår empiri där flera 

av de tillfrågade konsulterna inte var intresserade av längre kontrakt hos klientföretagen. 

Konsulterna 6 och 7 ansåg inte att klientföretaget var tillräckligt specialiserat inom deras område för 

att de skulle ha möjlighet att vidareutveckla sig individuellt. 

Konsult 9 belyste att upplärningen och utbildningen för de arbetsuppgifter som skulle utföras varit 

bra. En anledning till detta var enligt konsult 9 den långa relationen som klientföretaget hade till 

bemanningsföretaget, vilket bidragit till erfarenhet och ansågs som betydande för rutinen i 

utbildningen för konsulterna. Finegold et al. (2005) menade att när de ansåg att den rutinmässiga 

delen i utbildningen var viktig för möjligheten att utveckla konsulternas jobbrelaterade beteende 

och kompetens. Forskarna menade även att det var viktigt för klientföretagen att successivt höja 

konsulternas engagemang och arbetsförmåga genom kompetensutvecklande system. Här såg vi 

också en parallell till den beskrivning konsult 9 gjorde över sin utbildning där varje ny arbetsuppgift 

krävde en internutbildning och ett slutprov som successivt bekräftade att kompetensen var 

tillräcklig. 

Andra forskare som också diskuterade kring vikten av kontinuerlig upplärning var Chambel och 

Sobral (2011). De förklarar att det fanns en risk med att klientföretagen gav för mycket utbildning i 

början av konsultens uppdrag. Här såg vi en likhet med beskrivningen från konsult 1 som ansåg att 

utbildningen hade varit för lång. För att undvika dessa situationer beskrev Chambel och Sobral 

(2011) att klientföretaget istället kunde basera upplärningen utifrån de uppgifter konsulten skulle 

utföra och successivt förmedla svårare arbetsuppgifter till konsulten, likt upplärningen som konsult 

9 erhållit. 

5.4 Karriär 

Inhyrd personal kännetecknas ofta med att arbeta som konsult under kortare perioder i början av sin 

karriär (Kalleberg, 2000). Kluytmans och Ott (1999) beskrev att konsulternas motivation ofta 
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överrensstämmer med möjligheten att få ett nytt avtal eller att bli anställd direkt av klientföretaget. 

Konsulterna 1 och 9 använde sig mer av möjligheten att vara anställd med ett kontrakt via 

bemanningsföretaget för att senare lättare kunna bryta sig ur anställningen eftersom de var inställda 

på att börja studera. 

Flera av de tillfrågade konsulterna inom vår empiri ansåg också att det fanns större 

karriärmöjligheter vid en direkt anställning hos klientföretaget än att ha sitt anställningsavtal genom 

ett bemanningsföretag. Samtidigt var det tydligt utifrån intervjuerna att det varierade bland 

konsulternas karriärmöjligheter. Detta berodde på vilket bemanningsföretag som konsulten var 

kontrakterad av men även vilket klientföretag den var placerade hos. Flertalet konsulter hade 

åsikten att de inte hade några karriärfördelar på lång sikt genom sitt anställningsavtal med 

bemanningsföretaget. Konsult 5 var positivt inställd till anställningsformen eftersom det bidragit 

med möjligheten att få vara hos flera olika klientföretag vilket ökat arbetslivserfarenheten. 

Barnett och Bradley (2007) beskrev att konsulternas karriärstillfredställelse ofta var kopplat till det 

organisatoriska stödet de fick genom relevant utbildning och utveckling som gjorde det lättare för 

individen att uppnå sina individuella men även företagets mål. Här kunde vi se en tydlig parallell till 

konsult 6 som jobbade med mer avancerade arbetsuppgifter ute hos klientföretaget. Det handlade 

om kompetensutvecklande utbildning men även individuellt anpassade kurser som 

bemanningsföretaget stod för. De flesta av resterande konsulterna var tydliga med att 

karriärmöjligheterna var begränsade ute hos klientföretagen. De inte fick samma möjligheter och 

stöd från företagen som de ordinarie anställda. 
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6. Bidrag 

Studien har till största del bekräftat den tidigare forskningen kring konsulternas sämre möjlighet till 

utbildning inom den triangulära relationen (Storrie, 2002; Lautsch, 2002; Mitlacher, 2008; Henson, 

1996; Soltani & Wilkinson, 2009). Vi kan däremot se ett tydligt samband mellan den inhyrda 

personalens kompetensutveckling, expertisnivån på arbetet och att det skiljde sig mellan olika 

branscher. Den utveckling som skett genom nya anställningsförhållanden och inhyrning av personal 

som beskrivs i tidigare forskning (Houseman, 2000), kan bekräftas av studiens bidrag. 

 

6.1 Teoretisk bidrag 

Studiens syfte var att belysa kompetensutvecklingen för inhyrd personal och hur deras möjlighet till 

utbildning påverkas utifrån deras situation inom en triangulär relation. Tidigare forskning tyder på 

att inhyrd personal i en triangulär relation erhåller sämre utbildningsmöjligheter än ordinarie 

personal (Lautsch, 2002; Nienhüser & Matiaske, 2006; Mitlacher, 2005).  Inom 

bemanningsbranschen finns också tendenser att investeringar i utbildning och kompetensutveckling 

för inhyrd personal, generellt är få (Storrie, 2002). Detta kan vi bekräfta med hjälp av resultaten av 

empiriinsamlingen. Bland konsulterna var utbildningsgraden lägre än för den ordinarie personalen 

hos klientföretaget. Jämför vi den inhyrda personalen med den ordinarie kan vi bekräfta att 

klientföretagen lägger ner mer resurser på sin egen personal. Detta kan bero på den faktor att inhyrd 

personal ofta anses vara temporärt (Guest, 1998; Mitlacher, 2005), vilket leder till att klientföretaget 

inte vill satsa resurser på personal som inte kommer arbeta kvar en längre tid. 

 

Studien visar att utbildningen som erbjuds av klientföretaget skiljer sig beroende på 

svårighetsgraden på arbetsuppgifterna. Generellt får inhyrd personal sämre möjligheter till 

utbildning och den utbildning som erbjuds är ofta kopplad till de arbetsuppgifter som ska utföras. 

Detta bekräftar vad Lautsch (2002) beskrev i sin studie, att utbildningen som erbjuds för inhyrd 

personal är kopplad till de arbetsuppgifter som ska utföras. Vår studie visar tydligt att utveckling 

som främjar den inhyrda personalens individuella kompetens ofta är begränsad. Vi har även 

bekräftat att inhyrd personal med specialiserade arbetsuppgifter som är svårare att ersätta, tenderar 

att få större möjlighet till utbildning som vidare gynnar deras kompetensutveckling. Det här var 

även Lautsch (2002) inne på, att företag försökter skapa långa relationer med inhyrd personal som 

har specifik skicklighet och har därför mer avancerade arbetsuppgifter.  
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Vi kan bekräfta utifrån studien att inhyrd personal överlag är mer begränsad inom den triangulära 

relationen när det kommer till utbildning och kompetensutveckling, än om dessa hade varit 

anställda av klientföretaget. Purcell och Purcell (1998) beskrev att inhyrd personal som blev 

anställd av klientföretaget hade större möjlighet till ökad kompetens i och med att företaget erbjöd 

mer resurser och stöd till individuell utveckling.  

 

I studien belyser vi konsulter från olika branscher, vilket vi inte har sett i den tidigare forskningen 

inom det aktuella området. Detta ledde till att vi fick en tydligare bild av konsulternas situation 

inom olika branscher och inte bara inom en specifik bransch. Det teoretiska bidraget med studien 

belyser inhyrd personal inom olika branscher och hur deras möjligheter för utbildning och 

kompetensutveckling påverkas. Tidigare forskning har riktat in sig på specifika branscher, vilket 

medfört att de inte belyst att det finns skillnader i möjligheten till utbildning beroende på 

arbetsuppgifter inhyrd personal innehar eller vilken bransch konsulten är verksam inom. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Konsulterna i studien har arbeten som skiljer sig i expertisnivå. Vi har tagit med konsulter i studien 

som arbetar på lager. Dessa är exempel på tjänster där krav på expertisnivån är lägre. Hyrläkare som 

konsultchefen var ansvarig för är ett motsatt exempel där kravet på expertisnivån är betydligt högre. 

Detta bekräftar den utveckling som har skett av arbetsförhållandet inom den triangulära relationen. 

Företagen hyr idag in personal även för de mer komplicerade arbetsuppgifterna och inte bara för 

enklare former av arbeten som tidigare.  

Studiens praktiska bidrag är att vi har upptäckt tendenser som tyder på att inhyrd personal med mer 

avancerade arbetsuppgifter ofta får större möjlighet till utbildning. Konsulter som anses vara 

svårare att ersätta är också mer prioriterade. Den konsult som fick mest utbildning för sin 

kompetensutveckling var konsult 6, som hade arbetsuppgifter som inte var klientföretagets 

huvudsakliga sysselsättning. Konsult 6 erhöll sin utbildning via bemanningsföretaget vilket är en 

fördel för klientföretaget. Detta eftersom de inte behöver stå för utbildningskostnaderna men får 

ändå tillgång till en konsult med specialistkunskap. Vi såg hos konsult 6, att företagen använde sig 

av utbildningen för att skapa ett ömsesidigt investeringsförhållande. Konsultchefen som ansvarade 

för uthyrning av konsulter med mer avancerade arbetsuppgifter poängterade även vikten med 

långsiktiga relationer. Detta för att tillfredsställa klientföretaget men också för att kunna behålla de 

eftertraktade konsulterna som ofta både är dyra och svåra att ersätta. 
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Ytterligare ett bidrag vi fått fram genom studien är att personal som har liknande arbetsuppgifter 

som ordinarie personal, istället erhåller utbildning som var relaterad till de arbetsuppgifter som 

skulle utföras. Dessa utbildningar sågs mer som en form av upplärning och inget som gynnar 

konsultens vidare kompetensutveckling. 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom studien avgränsades för att kunna ge ett bidrag var det lämpligt att ge exempel på förslag 

till vidare forskning. Följande förslag har framkommit ur studien. 

 

 Ett förslag till vidare forskning är att belysa kompetensutveckling i den triangulära 

relationen men inom ett större antal branscher. Detta för att kunna generalisera den inhyrda 

personalens möjligheter till kompetensutveckling i olika branscher. 

 Ett annat förslag till vidare forskning skulle vara att göra en studie med ett större antal 

konsulter. I studien fann vi intressanta tendenser och samband mellan utbildnings- och 

expertisnivå på arbetet som ska utföras, vilket skulle vara intressant att studera ur ett större 

perspektiv.  

 Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att studera inhyrd personal som är specialister, 

exempelvis hyrläkare och hur deras kompetensutveckling inom bemanningsbranschen 

påverkas av deras utbildningsnivå och kompetens.  



Ludvig Carlsson   

Martin Gustafsson   
 
 
 

61 
 

Källförteckning 
 

Albrecht, D.G. (1998) ‘New Heights: Today’s Contract Workers are Highly Promotable’, 

Workforce, April: 42–8 

 

Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived organizational support 

and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of management, 

29(1), 99-118. 

 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Arbnor, I & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Andra upplagan. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Atkinson, J. (1984). Manpower strategies for flexible organisations. Personnel Management, 28-31. 

 

Augustsson, G. & Olofsdotter, G. (2008). Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller 

outsider? Arbetsmarknad & Arbetsliv 14(4), 11-25.  

 

Barnett, R. B., & Bradley, L. (2007). The impact of organisational support for career development 

on career satisfaction. Career Dev Int, 12(7), 617-636. 

 

Barthelémy, J. (2003). The Seven Deadly Sins of Outsourcing. The Academy of Management 

Executive, 17(2), 87-98.  

 

Biggs, D., Burchell, B. & Millmore, M. (2006). The changing world of the temporary worker: The 

potential HR impact of legislation. Personnel Review, 35(2), 191-206.  

 

Broschak,  J. P. & Davis-Blake, A. (2006). Mixing standard work and nonstandard deals: the 

consequences of heterogeneity in employment arrangements. Academy of Management 

Journal, 49(2), 371-393. 

 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder (2:1 uppl). Malmö: Liber AB. 

Bryman, A & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Första upplagan. Malmö: 

Liber AB. 

Carr, A., Durant, R., & Downs, A. (2004). Emergent strategy development, abduction, and 

pragmatism: New lessons for corporations. Human Systems Management, 23: 79–91. 

 

Chambel, M. J. & Sobral, F. (2011). Training is an investment with return in temporary workers. 

Career Development International, 16(2), 161-177. 



Ludvig Carlsson   

Martin Gustafsson   
 
 
 

62 
 

 

Claes, R. (2005). Organization Promises in the Triangular Psychological Contract as Perceived by 

Temporary Agency Workers, Agencies, and Client Organizations. Employee Responsibilities 

and Rights Journal, 17(3), 131-142.  

 

Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of management, 26(3), 435-462. 

 

Davidov, G. (2004). Joint Employer Status in Triangular Employment Relationships. British 

Journal of Industrial Relations, 42, 727-746. 

 

Dolgui, A., & Proth, J. (2013). Outsourcing: Definitions and analysis. International Journal of 

Production Research, 51(23-24), 6769-6777. 

 

Druker, J., & Stanworth, C. (2004). Mutual expectations: A study of the three-way relationship 

between employment agencies, their client organisations and white-collar agency `temps´. 

Industrial Relations Journal, 35(1), 58-75. 

 

Ellström, P.-E. (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och 

teoretiska perspektiv. Stockholm. CE Fritzes AB.  

Ellström, P.-E. & Nilsson, B. (1997) Kompetensutveckling i små- och medelstora företag. 

Linköping: Linköpings universitet. 

Ely, M., Anzul, M., Friedman, T., Gardner, D. & McCormack, S. (1993) Kvalitativ 

forskningsmetodik i praktiken: cirklar inom cirklar. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, L. T. & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande. Utan tvivel är man inte riktigt klok. Andra 

upplagan. Stockholm. Liber AB. 

Finegold, D., Levenson, A., & Van Buren, M. (2005). Access to training and its impact on 

temporary workers. Human Resource Management Journal, 15(2), 66-85.  

Forrier, A. & Sels, L. (2003). Temporary employment and employability: training opportunities and 

efforts of temporary and permanent employees in Belgium, Work, Employment and Society, 17, 

641‐66. 

Gallagher, D. G., & McLean Parks, J.  (2001). I pledge thee my troth … contingently: Commitment 

and the contingent work relationship. Human Resource Management Review, 11(3), 181-208. 

 

George, E. & Chattopadhyay, P. (2005). One Foot in Each Camp: The Dual Identification of 

Contract Workers, Administrative Science Quarterly, 50, 68-99. 

 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. (E. Jamison Gromark, 

Trans.). Lund: Studentlitteratur. 



Ludvig Carlsson   

Martin Gustafsson   
 
 
 

63 
 

Greenwood, R. & Hinings, C. R. (1996). Understanding radical organizational change: Bringing 

together the old and the new institutionalism. The Academy of Management Review, 21(4), 

1022-1054. 

 

Guest, D. (1998). Is the Psychological Contract Worth Taking Seriously?, Journal of 

Organisational Behaviour, 19, 649–664. 

 

Gummesson, E. (2003). All research is interpretive! Journal of Business & Industrial Marketing, 

18(6/7), 482–492. 

Gustavsson, B. (red) (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Upplaga 3:6. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hevenstone, D. (2008). Employment intermediaries: A model of firm incentives. The Journal of 

Mathematical Sociology, 33(1), 1-37. 

Houseman, S. N., (2000). Why Employers Use Flexible Staffing Arrangements: Evidence from an 

Establishment Survey. Industrial and Labor Relations Review, 55(1), 149-170.  

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Kalleberg, A. L., (2000). Nonstandard Employment Relations: Part-Time, Temporary and Contract 

Work. Annual Review of Sociology, 26, 341-365.  

 

Kalleberg A. L., (2001). Organizing Flexibility; The Flexible Firm in a New Century. British 

Journal of Industrial Relations. 39(4), 479-504. 

 

Kalleberg A. L., (2003). Flexible Firms and Labor Market Segmentation. Effects of Work- place 

Restructuring on Jobs and Workers. Work and Occupations, 30(2), 154-175.  

 

Kluytmans, F., & Ott, M. (1999). Management of employability in the Netherlands. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2), 261-272. 

 

Koene, B. & Riemsdijik, M. (2005). Managing temporary workers: work identity, diversity and 

operational HR choices. Human Resource Management Journal, 15, 76-92. 

 

Koh, W. L., & Yer, L. K. (2000). The impact of the employee-organization relationship on 

temporary employees' performance and attitude: testing a Singaporean sample. International 

Journal of Human Resource Management,11(2), 366-387. 

 



Ludvig Carlsson   

Martin Gustafsson   
 
 
 

64 
 

Kraimer, M. L., Wayne, S. J., Sparrow, R. T., & Liden, R. C. (2005), The Role of Job Security in 

Understanding the Relationship between Employees’ Perception of Temporary Workers and 

Employees’ Performance, Journal of Applied Psychology, 90, 389–398. 

Lautsch, B. A. (2002). Uncovering and Explaining Variance in the Features and Outcomes of 

Contingent Work. Industrial and Labor Relations Review, 56(1) 23-43. 

 

Lent, R. W. & Brown, S. D. (2006). Integrating person and situation perspectives on work 

satisfaction: A social-cognitive view. Journal of Vocational Behavior, 69(2), 236-247.  

Lepak, D. P., & Snell, S. A. (1999). The human resource architecture: Toward a theory of human 

capital allocation and development. Academy of Management Review, 24, 31–48. 

 

Matusik, S. F. & Hill, C. W. L. (1998). The utilization of contingent work, knowledge creation, and 

competitive advantage. Academy of Management Review, 23, 680–697. 

 

Mitlacher, L. W. (2005). Temporary Agency Work, the Changing Employment Relationship. 

Management revue, 16(3), 70-88. 

 

Mitlacher, L. W. (2008). Job quality and temporary agency work: Challenges for human resource 

management in triangular employment relations in Germany. The International Journal of 

Human Resource Management, 19(3), 446–460. 

 

Neugart, M. & Storrie, D. (2002). Temporary work agencies and equilibrium unemployment. 

Working Papers in Economics, 83, 1-33. 
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Bilagor 

 

Följebrev 

Hej!  

Vi heter Ludvig Carlsson och Martin Gustafsson och vi studerar vid ekonomprogrammet på 

Högskolan I Gävle. För att bli examinerade ska vi göra ett vetenskapligt arbete som avslutar 

programmets utbildning. Denna studie kommer belysa kompentensutveckling för inhyrd personal 

och hur deras möjligheter påverkas av att de befinner sig i en triangulär relation mellan 

bemanningsföretag och klientföretag. Utifrån detta kommer vi rikta in frågorna mot 

kompetensutvecklingen för personalen som hyrs in och vem som ansvarar för deras utveckling och 

utbildning.  

 

Personerna som deltar i undersökningen är anonyma men vi ser gärna att vi får nämna inom vilken 

bransch och företag ni jobbar inom. 

 

Tack för ditt deltagande i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ludvig Carlsson & Martin Gustafsson  
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Intervjuguide  
 

Grundläggande 

Dagens datum och klockslag. 

Samtycker du till att samtalet spelas in för noggrannare dokumentation? 

Vad heter du och hur gammal är du?  

 

 1. Inom vilken bransch arbetar/arbetade du inom? Vilka företag är/var du anställd? 

a. Hur ser/såg din arbetssituation ut? (heltid/deltid) 

b. Hur länge har du varit/ var du anställd hos ditt bemanningsföretag? 

c. Hur länge har du varit/ var du placerad hos klientföretaget? 

d. Vad har du för utbildning sen tidigare? 

e. Har/Hade du erfarenhet om yrket sen innan, hur lång erfarenhet har du?  

f. Hur stor koppling är/var det mellan din tidigare utbildning och dina arbetsuppgifter? 

g. Känner du att du fått/fick rätt och tillräcklig upplärning för dina arbetsuppgifter? 

h. Vilket företag har tillhandahållit/tillhandahöll med upplärning inför tjänsten? 

 

BEMANNINGSFÖRETAGET 

 2. Hur upplever du att det är/var att arbeta åt ett bemanningsföretag?  

a. Vad förväntas/förväntades av dig i ditt arbete?  

b. Hur har kommunikationen med dig och ditt bemanningsföretag fungerat under arbetsperioden? 

 

 3. Vad får/fick du för stöd hos bemanningsföretaget? (vid problem etc.) 

a. Vad behöver/behövde du för slags resurser för att kunna utföra ditt arbete? Erhåller/erhöll 

du resurserna som behövdes? (utbildning etc.) 

 

 4. Vad erbjuds/erbjöds för utbildning för din kompetensutveckling av bemanningsföretaget? 

b. Har utbildningen bidragit med ett bredare yrkeskunnande eller lett till mer kvalificerade 

arbetsuppgifter? 
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KLIENTFÖRETAGET  

 5. Hur upplever du att din relation till klientföretaget är? 

a. Vilken är din funktion i arbetet hos klientföretaget? 

b. Vad förväntas av dig i ditt arbete? 

c. Vad är positivt och negativt med att vara inhyrd till klientföretaget? 

 

 6. Vad behöver/behövde du för slags resurser för att kunna utföra ditt arbete? Erhåller/erhöll 

du de resurserna som behövdes? (utbildning etc.) 

a. Vad erbjuds för utbildning för din kompetensutveckling av klientföretaget? 

b. Har utbildningen bidragit med ett bredare yrkeskunnande eller lett till mer kvalificerade 

arbetsuppgifter? 

 

 7. Vad får/fick du för stöd hos klientföretaget? Skiljer sig detta mot vad den ordinarie 

personalen får/fick? (vid problem etc.) 

 

 8. Upplever du att ni Erhåller/erhöll samma förmåner som de ordinarie anställda eller finns 

det skillnader mellan personalen? Vilka förmåner skiljde sig? (Exempelvis friskvård, 

övertidsjobb, övertidstillägg) 

 

TRIANGULÄR RELATION 

 9. Hur upplever du att det är att arbeta som inhyrd till ett externt företag?  

a. Hur ser skillnaderna ut mellan att vara inhyrd till ett företag jämfört med att vara fast anställd?  

b. Behandlar ledningen den ordinarie och den inhyrda arbetsstyrkan lika, eller skiljer det sig? 

 

 10. Hur upplever du situationen att ha två chefer? Att ha dubbla förpliktelser? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med den triangulära relationen (Att ha två chefer)? 

 

 11. Hur upplever du kommunikationen mellan bemanningsföretaget och klientföretaget? 

a. Vilka fördelar och nackdelar ser/såg du med att vara inhyrd jämfört med att vara fast anställd på 

ett företag? 

b. Hur ser/såg anställningsvillkoren ut för er jämfört med den ordinarie personalen?  

c. Har du ständig kontakt/uppföljning med bemanningsföretaget eller klientföretaget? Hur sker 

kontakten mellan dig och företagen?  
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d. Vilket av företagen har du mest kontakt med? 

 

Kompetensutveckling/utbildning och karriär  

 12. Hur ser utbildningsmöjligheten ut för dig? 

a. Skiljer det sig mellan inhyrd personal och ordinarie personal? På vilket sätt skiljer det sig?  

 

 13. Känner du att denna typ av anställning gagnar dig långsiktigt? 

a. Känner du att du utvecklas/har utvecklats i din jobbsituation?  

b. Har du haft möjlighet/blivit erbjuden att få en tjänst inom klientföretaget? 

c. Vilka karriärs möjligheter finns inom bemanningsföretaget? 

d. Vilka karriärs möjligheter finns inom klientföretaget? 

 

 Samtycker du till att vi återkommer till dig om vi har ytterligare frågor eller funderingar?  

 Samtycker du till att vi använder oss av det vi pratat om nu i vår studie? 
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Intervjuguide Konsultföretag 
Grundläggande 

Dagens datum och klockslag. 

Samtycker du till att samtalet spelas in för noggrannare dokumentation? 

Vad heter du och hur gammal är du?  

 

 1. Inom vilken bransch arbetar du inom och vilket företag är du anställd av? 

a. Vad är företagets huvudsakliga verksamhet? 

b. Vilka är dina arbetsuppgifter hos detta företag och hur går processen till när ni hyr ut 

konsulterna? 

c. Mot vilka verksamheter hyr ni ut personalen? Skiljer det sig i expertisnivå mellan de konsulter ni 

hyr ut? 

d. Hur ser konsulternas utbildningsnivå ut sedan tidigare?   

e. Varför går konsulterna via er istället för att gå direkt till klientverksamheten för jobb? 

 

 2. Hur ser anställningsvillkoren ut för era konsulter?  

a. Är anställningsvillkoren liknande som om konsulterna hade varit anställda av klientverksamheten 

direkt eller skiljer det sig? 

b. Hur ser möjligheterna ut för konsulterna att få en fast tjänst hos klientverksamheterna ni hyr ut 

till?  

 3. Vad ställs det för krav på konsulterna i form av utbildning och kompetens från er sida?  

a. Vad ställs det för krav på konsulterna i form av utbildning och kompetens från myndigheternas 

sida? 

 4. Tillhandahåller ni någon slags utbildning för konsulterna?  

a. Tillhandahåller klientverksamheterna ni hyr ut till någon slags utbildning för konsulterna? 

b. Behöver konsulterna någon vidare utbildning för deras arbete hos klientverksamheten? 

 

 5. Hur arbetar ni som konsultföretag med uppföljning mot era konsulter? 

a. Hur ser uppföljningen ut med konsulterna och deras utförda arbete, från klientverksamheten sida? 

b. Hur ser kommunikationen ut mellan er och konsulterna?  

c. Hur ser kommunikationen ut mellan er och klientverksamheten? 

 



Ludvig Carlsson   

Martin Gustafsson   
 
 
 

71 
 

 6. Anser konsulterna att någon form av vidareutbildning saknas för att gynna deras 

kompetensutveckling? 

a. Hur ser möjligheterna ut för konsulterna att klättra karriärmässigt från er sida?  

b. Tillhandahåller ni några resurser eller hjälp av något slag för att gynna konsulternas karriär? 

c. Hur ser möjligheterna ut för konsulterna att klättra karriärmässigt från klientverksamhetens sida? 

 

 Samtycker du till att vi återkommer till dig om vi har ytterligare frågor eller funderingar? 

 Samtycker du till att vi använder oss av det vi pratat om nu i vår studie? 

 


