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Sammanfattning 

 

Begreppet organisationsidentitet har vuxit i popularitet, både som teori för forskare och som 

strategi för företagsledning. Samtidigt ser vi en trend på den svenska arbetsmarknaden där det 

blir allt vanligare att hyra in arbetskraft istället för att anställa direkt i organisationen. Men 

vad händer med organisationsidentiteten när de anställda är tillfälligt där och dessutom har en 

dubbel organisationstillhörighet, både till konsultföretag och till kundföretag? Den här studien 

riktar in sig på konsulternas upplevelser av organisationsidentitet. 

Syftet är att bidra med kunskap till det teoretiska begreppet organisationsidentitet som 

tidigare inte har inkluderat tillfälliga medlemmar i en organisation, som till exempel konsulter 

i bemanningsbranschen. Detta kan förhoppningsvis ge uppslag och väcka intresse för vidare 

forskning på ämnet. 

Fem intervjuer med konsulter genomfördes för att undersöka deras upplevelser av rollen 

samt relationen till både konsult- och kundföretag. Resultatet analyserades i relation till social 

identity approach och forskning om organisationsidentitet. 

Slutsatsen blev att alla fem respondenter upplevde en svag identifikation med sina 

arbetsgivarorganisationer till följd av tillfällighet och en känsla av utbytbarhet. 

Respondenternas egna reflektioner av vad de tyckte var viktigt för att kunna identifiera sig 

kretsade nästan uteslutande kring ett behov av att bli sedd av arbetsgivarna, till exempel 

genom att få uppskattning, stimulans, möjlighet till att utvecklas och samhörighet med 

kollegor. Dock menade respondenterna att detta inte är något de förväntar sig ska uppfyllas i 

rollen som konsulter. Istället uppgav alla att de strävade efter en fast tillsvidareanställning där 

organisationsidentitet skulle spela större roll. 

 

Nyckelord: intern kommunikation, social identitet, organisationsidentitet, bemanning, 

konsult  
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Aim: To gain a greater understanding of the situation of temporary workers when it comes to 

organizational identity, since the research is limited in this field.  

Method/Material: Five interviews were made with young temporary workers. The interviews 

were then transcribed and analyzed with the theoretical framework of social identity approach 

and research on organizational identity.  

Main Results: The interviews showed that all respondents felt disidentification or ambivalent 

identification towards both consulting agencies and the hiring companies, because of the 

interchangeability and temporal circumstances. They all expressed a need to be seen as 
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long as they were temporary workers. All respondents expressed an aspiration for a 

permanent post where they thought their needs would be better fulfilled. 
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1. Inledning 

 

På den svenska arbetsmarknaden är det allt viktigare för organisationer att profilera sig och 

skapa ett stabilt varumärke för att differentiera sig från konkurrenter. Det är inte ovanligt att 

strategiskt jobba med detta i vad som kallas för reputation management. Målet är att skapa ett 

starkt varumärke och en stabil organisation som kan öka lönsamhet, effektivitet och kvalité. 

Som ett led i detta dyker begreppet organizational identity upp (benämns hädanefter 

som organisationsidentitet). Det innebär att det internt finns föreställningar om vilka 

karaktärsdrag organisationen har och var den står för. Det är av stor vikt att medlemmarna 

inuti organisationen själva identifierar sig med organisationen, vilket skapar en stark 

organisationsidentitet. Om anställda på ett företag identifierar sig till hög grad kan det öka 

prestation, lojalitet och känslan av gemenskap inom organisationen vilket stärker den även 

utåt. 

Samtidigt ser vi en annan trend på arbetsmarknaden, nämligen en växande 

bemanningsbransch där konsultuppdrag och uthyrning av personal blir en allt vanligare 

anställningsform. Här är uppdrag och projektanställningar är oftast tidsbegränsade, och det är 

inte ovanligt att en bemanningsanställd byter kundföretag flera gånger per år. Dessutom har 

bemanningsanställda flera organisationstillhörigheter, en hos kundföretaget och en hos 

bemanningsföretaget. Inhyrd personal har med andra ord andra förutsättningar att knyta an till 

sin arbetsgivare än vad ordinarie personal har. Vad händer då? 

 

1.1 Problemformulering 

 

I den här samhällskontexten kan jag se motsättningar. Hur formas till exempel en stabil 

organisationsidentitet om organisationer i allt större utsträckning tar in tillfällig personal? Och 

hur förhåller sig tillfällig personal till organisationerna de verkar i? Hur ser förutsättningarna 

för att identifiera sig med sina arbetsgivarorganisationer för tillfällig personal ut? Kan en 

individ knyta an till sin arbetsgivare om man inte till fullo är en del av organisationen? Kan 

det få några konsekvenser för organisationer som hyr in personal eller för konsultföretagen 

som hyr ut?  

Forskningen om organisationsidentitet har hittills till stor del utgått från att 

organisationer är etablerade och konstanta med stadigvarande medlemmar. Forskningen har 

till viss del belyst sammanslagningar av organisationer, men hittills finns begränsad forskning 



 

2 

 

om organisationsidentitet i förhållande till tillfällighet i form av temporära 

organisationsformer, till exempel projekt och filmproduktioner, eller tillfälliga arbetare, till 

exempel inhyrd personal. Därför vill jag försöka bidra till att fördjupa diskussionen om 

organisationsidentitet genom att inkludera en grupp som forskningen ännu inte belyst, 

nämligen konsulter i bemanningsbranschen. 

 

1.2 Syfte 

 

Det här är en studie på temat organisationsidentitet, där jag vill bidra med den tillfällige 

arbetarens perspektiv. Syftet är att öka kunskapen om en grupp på arbetsmarknaden som 

exkluderats från resonemang om organisationsidentitet. Tanken är att studien ska ge uppslag 

till och väcka intresse för vidare forskning. Jag har genom att intervjua fem individer som 

jobbat i bemanningsbranschen om deras upplevelser undersökt hur den här gruppen formar en 

relation till sitt konsultföretag samt till de kundföretag de hyrs ut till. Med andra ord 

intresserar jag mig för vilka aspekter som är viktiga när en konsult knyter an till en 

organisation samt hur individer upplever sin dubbla organisationstillhörighet.  

1.2.1 Frågeställning 

Hur upplever konsulter i bemanningsbranschen organisationsidentitet? 

Denna frågeställning kan brytas ner i två underfrågor: 

 Vilka förutsättningar har konsulter för att identifiera sig med organisationerna? 

 Vilka faktorer är viktiga för en konsult ska identifiera sig som en medlem i en 

organisation? 

  

1.3 Tidigare forskning 

 

Organisationsidentitet och -identifikation är relativt nya begrepp, men de har snabbt blivit 

populära att studera. Även om det har funnits ett intresse för forskning kring relationer och 

beteenden i organisationer länge, är det många som hävdar att det var först när Stuart Albert 

och David A. Whetten år 1985 publicerade en banbrytande studie som det blev ett definierat 

begrepp. Därefter har organisationsidentitet fått högre och högre status och de två senaste 

decennierna har det vuxit till att bli en de mest populära begreppen i organisationsforskningen 
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på grund av de vinster som organisationer kan hämta ur kunskap om detta (He & Brown 2013, 

s 4-5; Peccei & Edwards 2007, s 25) 

Däremot har relativt lite forskning gjorts på organisationsidentitet hos tillfälligt 

anställda som till exempel konsulter och bemanningsanställda. År 1998 skrev Rhonda K. 

Reger om behovet av att studera organisationsidentitet i tillfälliga organisationskonstruktioner 

(till exempel filmproduktioner) och bland tillfälliga arbetare: “As far as I know, no one has 

investigated these situations.” (Whetten & Godfrey 1998, s 168) 

Även om detta var 16 år sedan verkar inget större intresse för detta ämne finnas, varken 

nationellt eller internationellt. I Sverige har jag i dagsläget hittat en avhandling som berör 

organisationsidentitet hos konsulter samt en handfull master- och kandidatuppsatser. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

I begreppet organisationsidentitet inkluderas ibland närbesläktade och överlappande aspekter, 

som till exempel corporate identity, image, reputation management eller organisationskultur i 

stort. Dessa begrepp kommer jag inte att undersöka närmare, även om jag ibland kommer att 

beröra delar av dem. Anledningen är framförallt att jag vill inrikta mig på intern 

kommunikation, vilket corporate identity och reputation management huvudsakligen inte gör. 

Det finns även många relevanta aspekter av organisationskultur kopplat till mitt ämne, men 

jag fokuserar i denna studie främst på den tillfälliga personalens upplevelser, och går till 

exempel inte in närmre på sociala strukturer på de olika arbetsplatserna. En tydlig bild av 

denna avgränsning presenteras nedan, där mitt fokus ligger längst till vänster. (He & Brown 

2013, s 6; Whetten & Godfrey 1998, s 46-52) 

 

Figur 1. Modell över relationen mellan kultur, identitet och image i en organisation. Källa: Identity in 

organizations: building theory through conversations av David A. Whetten och Paul C. Godfrey (1998, s 52). 
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Jag har även valt att avgränsa mig till att endast studera socialpsykologiska aspekter av 

organisationsidentitet och därmed utelämna organisationsbeteende. Det finns nämligen 

forskare som i begreppet organisationsidentitet inkluderar mer beteendemässiga aspekter som 

engagemang, delaktighet, lojalitet och stolthet (Peccei & Edwards 2007, s 27). Detta har lett 

till en oenighet bland forskarna där det finns definitioner med motsättningar, men jag har valt 

att använda mig av Riccardo Peccei och Marin R. Edwards kategorisering av identifikation i 

organisationer (2007). Deras studier visar att organizational commitment och beteende skiljer 

sig konceptuellt från organizational identification (Peccei & Edwards 2007, s 50). 

Jag studerar med andra ord inte utfallet av identifikation, som avsikter, handlingar, 

reaktioner och beteenden i organisationen (Peccei & Edwards 2007, s 32), utan fokuserar på 

de kognitiva och affektiva processerna som ligger bakom det subjektiva formandet av 

organisationtidentitet som tillfällig personal. 

 

1.5 Disposition 
 

Denna studie presenteras i sju kapitel. Efter detta inledande kapitel som presenterar syftet med 

studien följer ett kort bakgrundskapitel med fakta och statistik om bemanningsbranschen. I 

kapitel tre presenteras sedan det teoretiska ramverk som analysen av intervjuerna vilar på. Det 

fjärde kapitlet presenterar forskningsmetod och analysmodell samt reflektioner kring studiens 

genomförande. Det femte kapitlet redogör för resultatet av de intervjuer som genomförts, som 

sedan analyseras i det sjätte kapitlet utefter teorin i kapitel tre och analysmodellen i kapitel 

fyra. I det sista och sjunde kapitlet sammanfattas och diskuteras studien. 
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2. Bakgrund 

 

År 1992 hände något som kom att börja förändra den svenska arbetsmarknaden. 

Bemanningsföretag blev lagliga. “Den svenska arbetsmarknaden karaktäriserades under 1990-

talet och de första åren av 2000-talet av betydande förändringar av anställningsstrukturen” 

skriver Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö i rapporten Hur fungerar 

bemanningsbranschen? (2004, s 3). Vad som sker är att den traditionella normen av 

tillsvidareanställningar på heltid på den arbetsplats en är anställd utmanas av en ny 

anställningsform: den uthyrda personalen. Denna atypiska anställningsform innebär att 

personen är anställd av en arbetsgivare, men utför arbetet hos en annan. Det kan vara 

heltidsanställningar, men även deltids-, behovs- och projektanställningar är vanligt. 

Motiv till denna utveckling är bland annat att lättare kunna anpassa personalstyrkan 

efter behov och efterfrågan, men också att smidigt kunna ersätta personal med ökad frånvaro 

till följd av sjukdom, studier eller föräldraledighet. Det finns även ett intresse av att 

kombinera extrajobb med studier, deltidsjobb eller eget företagande. (Andersson & Wadensjö 

2004) 

De flesta uppdragen via bemanningsföretag finns inom administration (29 procent), tätt 

följt av lager och logistik (27 procent) samt industri och tillverkning (28 procent). Över 70 

procent av konsulterna har sitt eller sina uppdrag som huvudsaklig sysselsättning. 15 procent 

studerar samtidigt, 9 procent har ett annat jobb och 1 procent är pensionärer. En tredjedel 

jobbar endast som konsult i 1-6 månader. Sedan följer 7-12 månader (21 procent), 1-2 år (19 

procent), 2-5 år (17 procent) samt mer än 5 år (8 procent). (Bemanningsföretagen 2012) 

   Till en början var denna anställningsform kontroversiell och har kritiserats bland annat 

politiskt och i media. Det är då ofta den bemanningsanställdes arbetsmiljö och -villkor som 

förs på tal. Anställningsformen kopplas ofta samman med en flexibilitet som endast gynnar 

arbetsgivarorganisationerna och inte den bemanningsanställde. (Olofsdotter 2008, s 58) 

Om man strävar efter att förklara varför vissa individer arbetar inom bemanningsbranschen är 

frågan i grund och botten varför individer väljer/ accepterar den flexibilitet och osäkerhet som en 

anställning i ett bemanningsföretag innebär. Att uttrycka denna typ av anställning som ett val 

implicerar att anställningen är ‘frivillig’, det vill säga att ett aktivt val görs för att man föredrar det 

som anställning inom bemanningsbranschen medför jämfört med vad en traditionell anställning 

innebär. Om man däremot använder ordet accepterar implicerar det att anställningen på ett 

bemanningsföretag är ’ofrivillig’ i den mening att en traditionell anställning i ett företag med fast 
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inkomst, samma arbetsuppgifter och relativt fasta tider föredras.  (Andersson & Wadensjö 2004, s 

31) 

Personer anställda via ett konsult- eller bemanningsföretag har olika benämningar, till 

exempel bemanningsanställda, konsulter, in- eller uthyrd personal samt tillfällig personal. De 

olika benämningarna är i princip synonyma med varandra, men i denna studie används 

framförallt ordet konsult eftersom det var det ordet respondenterna själva sade om sig själva. 

De som jobbar i bemanningsbranschen i Sverige är ofta unga. Ungefär hälften av konsulterna 

är under 30 år. Hälften av konsulterna har gymnasium som högsta utbildning, knappt 40 

procent har en akademisk examen och 5 procent har grundskoleutbildning. 

(Bemanningsföretagen 2012) 

Denna statistik kommer från Bemanningsföretagens rapport Jobbet i 

bemanningsbranschen från 2012. I den menas att anställda i bemanningsbranschen har ett 

stort förtroende “trots hårdhänt behandling i media och politik”. 

De bemanningsanställda är mycket nöjda med hur de bemöts av kundföretagens anställda och 

chefer (runt 90 procent). De känner sig välkomna och drygt 70 procent säger sig ha en mer positiv 

erfarenhet av bemanningsjobbet än förväntat. (Bemanningsföretagen 2012, s 5) 
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3. Teoretiskt ramverk 

 

I denna studie används forskning om social identitet för att kunna analysera resultatet av 

intervjuerna. Jag använder mig av social identity approach som utgörs av de två överlappande 

teorierna self-categorization theory och social identity theory. De är grundstenar till de 

teoretiska resonemang som begreppet organisationsidentitet bygger på. Begreppet bryts nedan 

ner i tre kategorier: självkategorisering och etikettering, identifikation av mål och värderingar 

samt känsla av tillhörighet och gemenskap. 

 

3.1 Self-categorization theory 

 

Self-categorization theory är sprungen ur social identity theory (se nedan) och utvecklades av 

en rad forskare med den brittiske socialpsykologiforskaren John C. Turner i  spetsen på 1980-

talet (Hogg & Terry 2001, s 3). De två teorierna utgör tillsammans vad som brukar kallas 

social identity approach. De överlappar varandra och handlar till viss del om samma sak, men 

self-categorization theory går mer detaljerat in på den kognitiva processen då en individ 

kategoriserar sig själv som del av en grupp. 

 

Figur 2. The social identity approach. Källa: Psychology in Organizations av Alexander S. Haslam (2004, s 29). 
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En viktig del i den processen av självkategorisering är indelningen i “vi” och “dem”, baserat 

på likheter och egenskaper inom olika sociala grupper. Dessa bestäms av individens känsla av 

mening och stimulans av sociala kategorier. Individen väljer den sociala grupp som  hen 

upplever sig dela flest egenskaper med. (Hogg & Terry 2001, s 18) 

 

3.2 Social identity theory 

 

Social identity theory kombinerar teorier om självuppfattning med teorier om gruppbeteende 

(Hogg & Terry 2001, s 2). Den utvecklades av den polskbrittiska socialpsykologiforskaren 

Henri Tajfel på 1970-talet. Senare parades den ihop med Turners self-categorization theory. 

Teorin tar upp socialpsykologiska aspekter av hur individer definierar sig själv genom 

vilken eller vilka grupper man tycker att man tillhör, när gruppens egenskaper blir ens egna. 

Grupper kan vara till exempel nationalitet, politisk åskådning, organisationer eller 

arbetsgrupper. Det självvalda medlemskapet i de olika grupperna utgör en individs sociala 

identitet. (Hogg & Terry 2001, s 3) 

Social identity theory bygger på de kognitiva aspekterna av social identitet (Peccei & 

Edwards 2007, s 26), där meningsskapande är en stor del. Det innebär att människan formar 

sitt beteende och reagerar på den miljö man vistas i, baserat på vilken information som tas 

emot.  Den sociala identiteten avgör sedan hur invididen tycker att man ska tänka, känna och 

bete sig (Hogg & Terry 2001, s 3). Teorin är populär när det kommer till att förklara 

gruppbeteenden inom organisationer samt relationen mellan individ och organisation (He & 

Brown 2013, s 12). 

 

3.3 Organisationsidentitet 

 

Organisationsidentitet är kort sagt förståelsen om en organisations självuppfattning. Sedan 

begreppets myntades på 1980-talet har det fått växande intresse av både teoretiker, som 

forskare, och praktiker, i form av organisationsledningar som använder teorierna som en 

strategi (He & Brown 2013, s 5). Intresset och funktionen av organisationsidentitet är alltså 

tvådelad. Som Peccei och Edwards uttrycker det: intresset för organisationsidentitet grundar 

sig i dels vikten av att förstå relationen mellan en organisation och dess medlemmar och dels 

för att en stark identifikation kan gynna både organisationen och medlemmarna i den (Peccei 

& Edwards 2007, s 25). 
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Den teoretiska delen av organisationsidentitet kommer framförallt ur social identity 

approach där teorierna utvecklats för att på ett socialpsykologiskt plan förstå hur individerna i 

en organisation konstruerar en samlad bild av helheten- vilka “vi” i organisationen är och vad 

den står för. 

The construct of organizational identity has been developed by social scientists to address belief 

systems and value orientations underlying organizational behaviors. (Whetten & Godfrey 1998, s 

47) 

Teorierna mynnar ut i ett mer praktiskt perspektiv där organisationer kan använda sig av 

denna kunskap för att styra gruppbeteenden. Det kan till exempel vara av vikt vid 

beslutsfattande, förändringsprocesser, interna konflikter, krishantering, internkommunikation 

och strategisk marknadsföring (He & Brown 2013, s 5). Forskning visar nämligen på att hög 

respektive låg identifikation får konsekvenser för organisationen. 

Understanding the nature of identification is critical as strong identification has been linked to 

lower employee turnover, lower levels of burnout due to emotional labor, and increases in 

employee motivation, job satisfaction, and compliance with organizational dictates. (Hogg & 

Terry 2001, s 14) 

Fördelarna med att jobba strategiskt med organisationsidentitet är många, vilket gör det 

viktigt att ta reda på hur anställda i en organisation förhåller sig till organisationsidentitet. Att 

avgöra till vilken grad en individ i en organisation identifierar sig med den kallas för 

organisationsidentifikation. 

 

3.4 Organisationsidentifikation 

 

Organisationsidentifikation uppnås när en individ upplever sig som en enhet tillsammans med 

organisationen (He & Brown 2013, s 12). Det omskrivs ofta som en skala mellan icke-

identifikation och överidentifikation, det vill säga från att inte identifiera sig alls till att 

identifiera sig så pass mycket att det får negativa konsekvenser. Idealet är en hög, konstruktiv 

identifikation. 

A psykological linkage between the individual and the organization whereby the individual feels a 

deep, self-defining affective and cognetive bond with the organization as a social entity. (Peccei & 

Edwards 2007, s 30) 
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De fördelar som kommer med en stark organisationsidentiet gynnar både organisationen i 

fråga och den anställde. Personalomsättning kan minska och effektivitet samt prestation kan 

öka eftersom det är mer sannolikt att de anställda känner sig motiverade att jobba utefter 

organisationens vision. Det ökar chanserna för högre grad av samarbete och delaktighet som 

kommer med att den anställde stödjer organisationen. Samtidigt kan de anställdas självkänsla 

öka och det mänskliga behovet av att höra hemma någonstans tillfredställs. En individ som 

identifierar sig med en organisation känner sig i högre grad stimulerad, vilket leder till ökad 

prestation och kreativitet. (Peccei & Edwards 2007, s 26; He & Brown 2013, s 12-13) 

   Om individen däremot upplever en svag eller helt saknar identifikation får det negativa 

konsekvenser, både för individ och organisation. Det händer till exempel när en individ inte 

identifierar sig med organisationen, så kallad icke-identifikation, som uppstår när en individ 

upplever en distans till organisationen och/eller har en egen distinkt identitet som står i 

konflikt med organisationen. En individ kan även ha en ambivalent 

organisationsidentifikation, som innebär att individen både känner sig dragen till och avvisad 

av organisationen. Båda dessa leder till negativa konsekvenser som uppsägningar, utbrändhet 

och konfliker. (Hogg & Terry 2001, s 20) 

Både den positiva och den negativa identifikationen förklaras socialpsykologiskt genom 

social identity approach med individens behov av meningsskapande. 

When organizations can both create and fill the need for meaning within members, positive 

identification occurs. However, when organizations cannot create the need for meaning in 

members, or when they create the need for meaning but these needs are partially or fully met by 

nonmembers, then deidentification, ambivalent identification, and disidentification occurs, 

respectively. (Hogg & Terry 2001, s 20) 

Sedan 1990-talet har forskare försökt utforma ett mätverktyg för att kunna uppskatta till 

vilken grad medlemmar i en organisation identifierar sig med organisationen. Ett flertal skalor 

har utvecklats genom åren, mestadels avsedda för kvantitativa studier. Dessa mätverktyg kan 

dock vara behjälpliga även i en kvalitativ studie som denna på grund av dess tydliga koppling 

till social identity approach. I denna studie lutar jag mig mot Peccei och Edwards 

kategorisering av organisationsidentifikation, tre kognitivt och affektivt grundade teman 

grundade i social identity theory och self-categorization theory. Dessa utgör den subjektiva 

grunden för identifikation i en organisationskontext. 
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3.4.1 Självkategorisering och etikettering 

Detta tema behandlar hur en individ förhåller sig till grupper och organisationer, det vill säga 

vart hen placerar sig själv. Processen att kategorisera sig själv som medlem i en social 

kategori handlar om huruvida en individ anser sig vara en del av organisationen. Det optimala 

är när en individ börjar etikettera sig i relation till organisationen, till exempel genom att tala 

om sig själv som Manpower-anställd eller Proffice-arbetare. Det handlar om hur mycket man 

knyter an och investerar i organisationen samt till vilken grad individen tycker att 

organisationen är viktig för hens identitet. Ju mer individen ser sig vara en viktig del av 

organisationen, desto mer identifierar hen sig. (Peccei & Edwards 2007, s 31) 

 

3.4.2 Identifikation med mål och värderingar 

Detta tema behandlar huruvida individen delar organisationens mål och värderingar samt 

integrerar dem i sig själv. Det handlar om till vilken grad man håller med om vad 

organisationen står för, som även är avhängt av individens syn på vikten av att dela mål och 

värderingar. Ju mer individen sympatiserar med organisationens mål och värderingar, desto 

mer identifierar hen sig. (Peccei & Edwards 2007, s 31) 

 

3.4.3 Känsla av tillhörighet och medlemskap 

Detta tema handlar om det mer affektiva värdet i relationen till organisationen, det vill säga 

till vilken grad en individ känner sig hemmahörande och inkluderad i en organisation. Det 

bygger på emotionella värden som tillgivenhet, upplevt medlemskap och delaktighet i 

organisationen. Ju mer individen känner en organisationstillhörighet, desto mer identifierar 

hen sig. (Peccei & Edwards 2007, s 31) 
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4. Metod och material 

 

Denna studie har genomförts med hjälp av personliga intervjuer som kopplats till det 

teoretiska ramverket i föregående kapitel. Nedan följer en presentation av metod, material och 

analysmodell samt en diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och etik. 

 

4.1 Forskningsmetod 

 

Det finns ett flertal olika sätt att närma sig ett forskningproblem. Undersökningen kan vara 

induktiv, som är ett förutsättningslöst sätt att jobba där forskaren låter fältet tala. Motsatsen 

blir en deduktiv studie, där forskaren jobbar utefter en hypotes och att testa en teori. I mitt fall 

har jag landat i ett mellanting, det vill säga en abduktiv studie, med ett förutsättningslöst sätt 

att närma sig forskningsproblemet (Esaiasson m.fl. 2012, s 89). Jag har ambitionen att belysa 

ett tidigare ganska outforskat område i Sverige, vilket gör att jag hoppas på att kunna visa på 

en ny problematik. Jag har hittills endast hittat ett fåtal vetenskapliga studier med olika 

varianter av organisationsidentitet hos konsulter, vilket betyder att jag måste ha en 

förutsättningslös attityd. 

Jag har valt att undersöka detta med hjälp av personliga intervjuer. Resultatet av den 

metoden är kvalitativa värden, som jag intresserar mig för eftersom jag vill förstå mina 

intervjupersoners situation på ett djupare plan. Jag vill få fram uppfattningar, resonemang och 

känslor kring deras arbetssituation samt en möjlighet att se samband mellan detta och olika 

omständigheter (Ekström & Larsson 2010, s 54). 

Denna metod har en öppen struktur till skillnad från andra vetenskapliga metoder som 

ofta har standardiserade procedurer och systematiska arbetssätt (Kvale & Brinkmann 2009, s 

115). Istället jobbar forskaren i personliga intervjuer med noga genomtänka val genom att 

hela tiden ha syftet med studien i åtanke (ibid.). Intervjuernas funktion och syfte är alltså att 

på ett djupare plan sätta mig in i respondentens situation och ta del av personliga berättelser 

om hur det är att knyta an till sin arbetsgivare. 
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4.2 Urval och deltagare 

 

Intervjupersonerna valdes ut med ett så kallat typurval, baserat på anställningsform (Ekström 

& Larsson 2010, s 61). Jag kontaktade fem individer i mitt eget kontaktnät med erarenhet av 

att jobba som konsult. Alla är unga i åldern 22-25 och studerar eller har studerat på högskola. 

Enligt statistik om personer som jobbar i bemanningsbranschen är just unga och 

högskoleutbildade överrepresenterade (Bemanningsföretagen 2012). Utöver är det en 

spridning hos respondenterna när det kommer till kön, konsultföretag, arbetsuppgifter, 

hemstäder och omfattning av uppdrag för att få olika nyanser i studien. Respondentera är 

anonyma och heter egentligen något annat. En översikt för respondenterna finns nedan. 

Jag har valt att endast genomföra fem intervjuer, med tanke på arbetets omfattning och 

tidbegränsning, men också för att tanken med studien inte är att kunna generalisera till en 

större population, utan snarare att kvalitativt undersöka några individers uppfattning. Idén är 

att detta ska ligga till grund för större studier i framtiden. 

 

Figur 3. Översikt över studiens respondenter. 
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4.3 Genomförande 

 

Intervjuguiden utarbetades efter att ha bearbetat en hel del teori. Därefter kändes det viktigt att 

reflektera kring min erfarenhet som intervjuare. Steinar Kvale och Svend Brinkmann menar i 

boken Den kvalitativa forskningsintervjun att det finns en rad olika problem som kan uppstå 

för en nybörjarforskare, till exempel att man inte förbereder sig tillräckligt mycket innan 

intervjutillfället, så att innehållet i intervjun väcker frågor eller att materialet blir svårt att 

analysera (2009, s 31). Jag har en del erfarenhet av att intervjua, men endast i journalistiska 

sammanhang. Därför testades intervjuguiden på ett par hypotetiska respondenter för att kunna 

avgöra tidsåtgång och öva intervjuteknik med forskarglasögon, och justerades där jag ansåg 

att det behövdes. 

Respondenterna kontaktades därefter på internet med en förfrågan om att delta i min 

studie. Jag fick en positiv respons och intervjuerna kunde genomföras under vecka 49. Alla 

intervjuer skedde genom personliga möten och tog mellan 35 och 45 minuter. Samtliga 

respondenter godkände att samtalet spelades in. Det här lämnade mig med drygt 3 timmar 

inspelat material. 

Jag transkriberade intervjuerna själv eftersom jag ville att det skulle bli konsekvent 

utfört och dessutom få en chans att fördjupa mig i materialet. Mitt syfte har aldrig varit att 

analysera retorik eller kroppspråk, utan jag var bara intresserad av meningen i det som sades. 

Därför skrevs inspelningarna ut ord för ord, och val av citat som presenteras i resultatkapitlet 

är återgivna som det sagts ordagrant. Det transkriberade materialet landade till slut på 21 000 

ord och 45 sidor. 

 

4.4 Analysmodell 

 

För att förklarar hur materialet analyseras kopplat till teorin har en analysmodell skapats. 

Målet är att sammanfatta materialet på en manifest nivå (Esaiasson m.fl. 2012, s 271). Detta 

för att lättare se mönster och strukturera resultatet, både för forskare och för läsare. Svaren i 

transkriptionerna av intervjuerna har systematiskt kategoriserats utifrån tre teman som bygger 

på social identity approach och teorier om organisationsidentitet (se 4.4.1 Operationalisering 

nedan). Dessa teorier utgör även det teoretiska ramverk som resultaten kopplas till i 

analyskapitelet. 
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Analysmodellen består av tre teman, som även återfinns som underrubriker i 

teorikapitlet. Det är viktigt att påpeka att alla dessa teman är överlappande. Speciellt temana 

Självkategorisering och etikettering samt Känslan av tillhörighet och medlemskap är båda av 

samma socialpsykologiska natur och går in i varandra. Det är ibland svårt att särskilja dessa, 

men tanken är att dessa tre teman tillsammans ska skapa en helhet, vilket gör att slutsatserna i 

slutändan kommer att ge en helhetsbild av organisationsidentitet hos respondenterna. (Peccei 

& Edwards 2007, s 52) 

 

4.4.1 Operationalisering 

En av de mest centrala delarna i genomförandet av min studie är operationaliseringen. Det är 

när jag översätter teorin till praktiska och operationella definitioner (Esaiasson m.fl. 2012, s 

55). I mitt fall handlar det om att omvandla begreppet och teorin bakom organisationsidentitet 

till konkreta frågor och teman. Vad är egentligen organisationsidentitet och vilka frågor ska 

jag ställa för att göra en bedömning av vilka föreställningar om detta det finns? 

Eftersom organisationsidentitet är ett relativt nytt begrepp i forskningsvärlden är 

definitioner fortfarande under konstruktion. I den litteratur som finns att tillgå på ämnet råder 

fortfarande oenigheter kring var organisationsidentitet och -identifikation är. Vissa forskare 

har inkluderat teman som personligt engagemang och lojalitet. Som jag tidigare har tagit upp 

under inledningskapitlet kommer jag inte att inkludera detta i min studie. Jag har istället valt 

att ta hjälp av Peccei och Edwards kategorisering och operationalisering som är indelad i tre 

punkter: självkategorisering och etikettering, identifikation med mål och värderingar samt 

känsla av tillhörighet och medlemskap (2007). Utifrån dessa punkter har min intervjuguide 

utformats. I resultat- och analyskapitlen finns även en kategori som kallas Övergripande 

resonemang där resonemang som kunde passa in under flera kategorier presenteras. 

Peccei och Edwards kategorisering utformades framförallt för kvantitativa studier. 

Målet med min studie är dock inte att mäta identifikation, utan snarare att få fram känslor och 

upplevelser från mina respondenter. Eftersom kategoriseringen bygger på de 

socialpsykologiska teorierna om organisationsidentifikation är den dock även tillämpbar i en 

kvalitativ studie som denna. 

 

Självkategorisering och etikettering 

Detta tema bygger på teorier kring den process som avgör till vilken grad en person anser sig 

vara en del av organisationens helhet samt om hen upplever att hen delar viktiga egenskaper  
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med organisationen. Exempel på frågor i intervjuguiden: 

 Identifierar du dig mest med konsultföretaget eller med kundföretaget/-en? Varför? 

 Känner du dig som en viktig del av dina arbetsgivarorganisationer? Berätta. 

Identifikation med mål och värderingar 

Detta tema behandlar hur medlemmar i en organisation förhåller sig till organisationernas mål 

och värderingar. Exempel på frågor från intervjuguiden: 

 Hur medveten är du om dina arbetsgivares mål och värderingar? 

 Känner du att arbetsgivarens mål och värderingar stämmer överens med dina egna? 

Känsla av tillhörighet och medlemskap 

Detta tema syftar till att undersöka den process då som medlem i en organisation bygger en 

känsla av tillhörighet och delaktighet på sitt jobb samt hur relationen till sina kollegor och sin 

arbetsgivarorganisation ser ut. Exempel på frågor från intervjuguiden: 

 Hur ser relationen ut mellan dig och de andra på arbetsplatsen? 

 Hur du känt dig inkluderad av dina arbetsgivare? 

 

4.4 Metoddiskussion 

 

Det är av stor vikt att vara medveten om vilka konsekvenser ens metodval får. Här nedan 

reflekterar jag över min studie i relation till validitet, reliabilitet och etiska reflektioner. 

 

4.4.1 Validitet 

Validitet bedöms på huruvida en studie har en riktig koppling mellan teoretisk och 

operationell definition, inga eller obetydliga systematiska fel samt att studien faktiskt 

undersöker det den påstår att den undersöker (Esaiasson m.fl. 2012, s 57). 

Validitet har i hög grad med operationaliseringen att göra. Jag har byggt min 

analysmodell på Peccei och Edwards kategorisering och operationalisering. Denna anses ha 

hög validitet om alla tre kategorierna används tillsammans. De påpekar att endast en kategori 

ensam skulle ge ett missvisande resultat med begränsad validitet, eftersom kategorierna 

tillsammans täcker de viktiga delarna av organisationsidentitet. Författarna menar även att de 

operationaliseringar av organisationsidentifikation som funnits tidigare har låg validitet, vilket 

är en stor anledning till att jag valde att stödja mig på deras. Den ska höja validiteten genom 

att göra den mindre spretig. (Peccei & Edwards 2007, s 52) 
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Att ha en solid analysmodell med en fungerande operationalisering gör i sin tur att det 

är svårare att begå misstag eller systematiska fel. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär hur pass tillförlitliga uppgifterna i min uppsats är, och hög reliabilitet får 

jag om jag är noggrann och systematiskt behandlar mitt material på samma sätt hela tiden 

(Ekström & Larsson, 2010 s 14). Jag har ensam genomfört metoden och transkribera hela 

materialet. Att ensam genomföra en studie innebär både för- och nackdelar. Det blir 

konsekvent utfört, men samtidigt är analysen endast min tolkning som riskerar att bli för 

entydig. Jag har varit på plats har jag kunnat plocka upp nyanser och kroppsspråk som en 

person som bara lyssnat på en inspelning inte kan läsa av, vilket har underlättat för att förstå 

meningsinnehållet. (Kvale & Brinkmann 2009, s 201) 

 

4.4.3 Etiska överväganden 

“En intervjuundersökning är ett moraliskt företag.” skriver Kvale och Brinkmann i Den 

kvalitativa forskningsintervjun (2009, s 77). Med min valda metod följer också ett ansvar. 

Mitt val av ämne kan vara känsligt. Jag kommer att ställa frågor om mina 

intervjupersoners arbetssituation och arbetsgivare. Det finns en risk att jag kommer få höra 

om dålig gemenskap, att personen inte trivs, utfrysning, dåligt ledarskap, kritik mot ledningen 

och så vidare. Detta är svåra frågor att prata om och jag måste respektera intervjupersonernas 

integritet. Att reflektera över detta är mycket viktigt. 

Kvale och Brinkmann förespråkar fyra områden av vikt när det kommer till etik i 

forskningsstudier: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll 

(2009, s 84). Det är något som jag har arbetat med, från planering till publicering. Först och 

främst har det handlat om att skydda mina respondenter. Jag hade till exempel vid 

intervjutillfället ett par punkter som jag informerade om. Det var kort information om vad 

studien handlade om, att de kommer att vara anonyma, att de kommer att få läsa studien när 

den är klar samt en förfrågan om att spela in intervjun. Eftersom jag handplockat mina 

respondenter själv utan mellanhänder. På så vis är det är endast jag som vet vilka personer 

som deltagit i studien. Därför var de fria att säga vad de kände för och riskerar inte några 

konsekvenser genom att delta i studien. 
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5. Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet av de fem intervjuer som genomförts. Sammanställningen delas 

in i de tre kategorier som återfinns i metod- och teorikapitlet samt avslutas med ett 

sammanfattande avsnitt. Respondenterna heter egentligen något annat än namnen nedan. 

 

5.1 Självkategorisering och etikettering 

Yolanda kände sig inte som en del av varken konsult- eller kundföretagen. Hon beskriver sig 

mer som ett anställningsnummer än som en person och upplevde inte att hon hade någon 

relation till organisationerna hos jobbade i, utan hon kom dit, jobbade och åkte hem. 

[Konsultföretaget] var bara ett namn på ett papper, det var inte någon jag kände eller träffade. Det 

kan vara en nackdel tycker jag. Det stärker ju liksom inte arbetsmoralen. (Yolanda) 

Yolanda beskriver sig själv som “luthersk”, det vill säga plikttrogen och med hög arbetsmoral, 

men tyckte ändå att bristen på att känna sig delaktig i organisationen sänkte arbetsmoralen 

markant. 

Det slutade med att jag gjorde så pass lite som möjligt utan att få kritik för det. Man bryr sig så lite 

att man gör absolut minimum, sen skiter jag i det. (Yolanda) 

Även Michael har svårt att kategorisera sig som en anställd i någon av organisationerna. Han 

menar att det är skillnad om en person är säkert anställd och planerar att stanna på ett företag 

en längre tid. Då vill man investera mer. Michaels konsultuppdrag som är hans primära 

försörjning förlängdes två veckor i taget i tre månader, vilket gjorde att han upplevde att det 

var svårt att lägga ner något större engagemang i företaget. Han jämför med att vara fast 

anställd. 

Det hade varit min arbetsplats på ett annat sätt än vad det är nu. Om det liksom var mitt företag. 

[kundföretaget] är väl min arbetsplats, men det är inte mitt företag. (Michael) 

Två av respondenterna, Yolanda och David, jobbade i arbetskläder med konsultföretagets 

logotyp. Yolanda säger att på hennes uppdrag var det tydligt vilka som var vilka på grund av 

detta, men också för att konsulterna alltid gick ihop i klungor och för att de inte beblandades 

med den övriga personalen på kundföretaget. 
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Det syntes väl att vi var ‘andra’. (Yolanda) 

David säger att han identifierade sig mycket med sitt konsultföretag, just på grund av det här. 

Jag jobbade för [konsultföretaget] och inte för kundföretaget. (David) 

David upplevde sig mer som en hjälpreda än en “riktig anställd”. Michael kallar konsulter för 

“låtsasanställda”. Han säger att konsultföretaget inte anställer någon på riktigt och de 

engagerar sig inte i sina anställda. 

De har ett tillfälligt behov och de fyller det behovet. Snarare än att de bygger ett företag av 

människor. Det är inte en investering. Typ som att köpa ved istället för att isolera huset. Istället för 

en permanent lösning. (Michael) 

Istället för att kategorisera sig som medlemmar i konsult- och kundföretagen verkar dock alla 

respondenter ha format en bild av konsultrollen, där olika egenskaper och omständigheter 

räknas in. Fyra av de fem respondenterna förknippar spontant konsultrollen med flexibilitet. 

För dem innebär det framför allt att konsulter har möjlighet att testa olika jobb och få mycket 

erfarenhet på kort tid. Både Paul och David tycker att det är bra med möjligheten att kunna 

kombinera med studier. Mary menar även att det kan vara meriterande för framtiden. 

Att man är självgående och tar ansvar, ser till att arbetsplatsen är nöjda med att man gör det de har 

störst behov av. Det är en väldigt bra erfarenhet att få. (Mary) 

David säger att det är svårt att planera, eftersom konsulter sällan vet när eller kanske inte ens 

vart eller med vad man ska jobba.  

Med bemanning så blir du aldrig riktigt hemma. Ditt jobb blir ju liksom att alltid vara på olika 

ställen och vara flexibel. (David) 

Paul kallar sig själv för kameleont, och tror att det är något han har tränats i genom att jobba 

som konsult. Han har lärt sig passa in på olika arbetsplatser och lära känna nytt folk. Yolanda 

beskriver även hon att det finns förväntningar på hur en konsult ska vara. 

Du ska inte stå ut så mycket, utan du ska se till att kunden blir nöjd. Men om det är mer eller 

mindre än så skiter de i. (Yolanda) 

Tillgänglighet kan för vissa vara avgörande för om konsulten får jobb över huvud taget, 

menar Yolanda, David och Paul. David berättar att hans konsultföretag kunde sluta ringa om 
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han tackade nej för ofta, något som hade drabbat en vän till honom som jobbade på samma 

konsultföretag. Även Paul vittnade om detta,  

Vissa konsulter blir prioriterade framför andra, speciellt om man är flera stycken. Det kan skapa 

lite taskigt självförtroende, man tror att man är dålig eller så. Jag har sett att om man lägger sig 

tillgänglig i flera dagar så kanske man får fler pass. Sen helt plötsligt att det är någon som man 

känner som fått tre pass en vecka och själv har man inte fått något, även om man själv har lagt sig 

tillgänglig på samma dagar. Då vet man inte vad som ligger bakom, ifall man är mer tajt med 

någon på bemanningsföretag kanske. (Paul) 

Ett annat viktigt karaktärsdrag i konsultrollen för respondenterna tycks vara utbytbarhet. Alla 

fem tar upp detta. 

Jag antog att de hade hundra stycken som mig. (David) 

Varken David, Michael, Mary, Paul eller Yolanda kände sig som viktiga delar av 

organisationerna de jobbade i på grund av detta. Paul säger att vissa ställen var bättre, men det 

fanns alltid en känsla av att vara utbytbar. 

(Var det inte jag så var det någon annan. (Yolanda) 

Mary kände sig inte alls viktig för konsultföretaget, eftersom de aldrig visade någon 

uppskattning. På kundföretaget kände hon att hon gjorde ett bra jobb, men att hon inte riktigt 

nådde upp till sin fulla potential. Hon fick ofta arbetsuppgifter som hon var överkvalificerad 

för. 

Jag kände mig inte så viktig ibland, när det var sådana uppgifter som var ganska lätta och som vem 

som helst kunde göra. (Mary) 

Detta är en uppfattning som delas av samtliga respondenter. Yolanda kallade sina 

arbetsuppgifter för “apgöra” eftersom man inte behövde kunna så mycket för att klara jobbet. 

Michael kallar konsulter för “slit- och slängarbetare” och David säger att det är ett jobb som 

vem som helst kan göra eftersom det var lätta jobb att få. Paul menar att konsulter ibland 

tycks ha lägre status än de andra medarbetarna. 

Man får göra skitgörat alltid, om man säger så. Det är ju verkligen så att man får ta slasken liksom. 

(Paul) 

Han beskriver hur det bara var heltidsanställda som fick röra en viss maskin. Trots att det bara 

var att trycka på en knapp och att Paul förstod detta blev han tillsagd att endast ordinarie 
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personal fick sköta maskinen. Han menar också att det var nära till att skylla på den tillfälliga 

personalen när något gått fel. 

Ofta blir det att man får ta all skit som uppkommer, även om någon annan har gjort det, högre upp 

i organisationen. (Paul) 

Ovanstående kanske hängde ihop med upplärningen på uppdragen, menar både Paul och 

Mary. De fick bara lära sig det som precis behövdes för att klara av jobbet. Paul berättar att 

han gärna ville bli bättre på sitt jobb. 

När man kom in så blev man inte upplärd i de här systemen. Det var liksom ‘Du ska bara sitta och 

ta samtal och lägga ordrar’. (Paul) 

Mary såg en skillnad i upplärning mellan inhyrd och ordinarie personal när det kom in en ny 

anställd på kundföretaget.  

De lärde upp henne en massa. Då kände jag nog att jag kanske inte var likvärdig, när jag tänker 

efter. För jag hade också velat lära mig de sakerna som hon fick, men jag visste ju att det inte var 

någon idé. De lägger ju inte tid på att lära mig de sakerna också. (Mary) 

Att vara begränsad och inte har möjlighet att utvecklas tycks också tillhöra rollen som 

konsult. 

Det känns som att man ofta bara räknas som en kugge i hjulet. De vill inte så mycket mer med en, 

man har inte så mycket utvecklingsmöjligheter. (Paul) 

Även Mary säger att hon saknade den utveckling och stimulans som hon längtade efter efter 

sin examen. Det är en av anledningarna till att Mary inte gärna vill ta nya uppdrag som 

konsult. David säger i ett resonemang om att fortsätta jobba som konsult idag att ett krav 

skulle vara att det fanns stimulans, något han inte upplevt hittills som konsult. 

Jag vill att företag som jag arbetar för ska leverera kvalitet och att jag ska få utnyttja min 

kompetens så gott det går. (David) 

Mary menar att det även ligger i konsultrollen att inte blir fullt inkluderad på ett kundföretag 

och berättar om situationer då hon inte räknats in som del av arbetsgruppen. Hon säger att hon 

förstår att de inte lägger energi på henne för att hon bara är där tillfälligt. 

Det kändes ändå ganska naturligt för att jag visste ju ändå att jag var konsult och att jag inte är 

anställd av dem. Men i förhållande till den rollen jag hade så kände jag mig väldigt inkluderad. Så 

mycket jag kunde vara, för att vara konsult. (Mary) 
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Inte heller David strävade aldrig efter att bli en del av visa arbetsgivarorganisationer, eftersom 

han hade det faktum att han var konsult i bakhuvudet. 

Man är inte en gänget, men man strävar inte heller efter att bli det. (David) 

Mary tycker att föreställningen om att en konsult måste vara på ett visst sätt för att passa in i 

rollen bekräftas av en situation som uppstod på ett uppdrag. Hon berättar om en kollega från 

samma konsultföretag som till slut fick sluta för att kundföretaget var missnöjda med hennes 

prestation. 

[Kundföretaget] hade haft en annan person där från [konsultföretaget] i en annan roll än den jag 

hade, men hon hade inte varit självgående och de hade mycket problem. Det gick inte så bra med 

hennes arbete. Hon behövde liksom bli väldigt guidad. Hon behövde verkligen ha en ledare hela 

tiden. Och de tyckte att det var jobbigt att behöva påminna henne om att hon skulle göra sitt jobb 

ungefär. Då blev de ganska förvånade för att jag var väldigt naturligt självgående och de tyckte det 

var jätteskönt. De tyckte att jag var väldigt konsultaktig. (Mary) 

Mary tycker även att lyhördhet och servicekänsla är viktigt som konsult. Även David är inne 

på att man ska vara en viss typ av person för att trivas med att jobba som konsult. 

Om man verkligen känner ett behov av en riktigt trygg arbetsplats, att du behöver veta exakt vad 

du ska göra varje dag och att det är samma, att du behöver den rutinen... Då ska man inte jobba på 

bemanningsföretag. Alltså, flexibilitet och att inte riktigt höra hemma någonstans så att säga är 

centrala drag hos en uppdragskaraktär. (David) 

Alla respondenter kan se fördelar med att jobba som konsult. Förutom det som tagit upp 

tidigare med att få möjlighet att få erfarenhet snabbt från flera olika jobb upplever Michael, 

Mary och David till exempel att det är positivt att det är lättare att komma in på 

arbetsmarknaden via ett konsultföretag. Ändå säger samtliga respondenter att de strävar efter 

en fast anställning. Paul uttrycker att jobbet får mer mening som fast anställd. 

Om man är fast anställd, då känns det som att man har mer… Man vill ändå göra bättre ifrån sig 

hela tiden. På vissa ställen nu känns det som att det spelar ingen roll, även om jag gör något fel så 

får jag ändå min lön och går härifrån. Och det med värderingar och mål och så, det känns också 

som ännu viktigare. Då kanske jag är mer en del av det. (Paul) 

Yolanda ser fram emot att ha en fördjupad kontakt på sin arbetsplats med mer säkerhet och 

möjlighet att göra sig hemmastadd.  Hon uttrycker också att hon gärna har möjlighet att 

avancera i sitt yrkesliv, vilket hon inte upplever att hon kan göra som konsult. Även Mary tar 

upp denna aspekt. 
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Jag vill ha ett ställe där arbetsgivaren satsar på mig och det kände jag nästan aldrig att de gjorde. 

Är du konsult så känns det som att du hamnar lite emellan. Att det inte finns några långsiktiga 

planer på ens utveckling, och det är jätteviktigt för mig. (Mary) 

Michael är över lag negativt inställd till rollen som konsult. Han säger att konsultföretag är en 

“sista utväg” och hoppas på en tillsvidareanställning så att han slipper oroa sig över hur han 

ska få nästan uppdrag. 

Trivs gör jag i de små stunder då jag glömmer att jag är bemanningsanställd. (Michael) 

Flera respondenter reflekterar över att inställningen till att jobb via ett konsultföretag påverkas 

av vilket livssituation personen är i. Paul menar att det faktum att han är ung och studerar 

spelar in mycket i hur väl han trivs.  

Jag tror att det är många som gör det enbart under en viss period i livet och sen vill ha ett fast jobb. 

(Paul) 

David är inne på samma spår. Han säger att han inte tror att den låga identifikationen har med 

anställningsformen att göra, utan att det snarare är lättare att hitta jobb med möjlighet att få 

utlopp för sin kompetens om det är en fast anställning. David säger också att han trivs bättre 

nu än vad han tror att han skulle göra till exempel när han har familj. Han tror också att hur 

mycket personer bryr sig om identifikation med sin arbetsgivarorganisation är olika i olika 

faser i livet. 

Om man de kommande åren ska ha familj och skaffa boende och om man ska ha lån… Man vill ha 

stabilitet. Då vill man ha fast anställning, man vill ha trygghet. (David) 

 

5.2 Identifikation med mål och värderingar 

 

Alla respondenter uttryckte att de hade svårt att dela både konsult- och kundföretagens mål 

och värderingar. Yolanda sa att hon inte hade någon koll alls, utan hon fick mest instruktioner 

om hur hon skulle uppföra sig som representant för företaget och uppmaningar att göra ett bra 

jobb. Hon saknade information om deras värdegrund. Även Paul tyckte att det var otydligt. 

Michael säger att han visste lite om att konsultföretaget riktade in sig på unga och studenter 

samt att de gav pengar till någon välgörenhetsorganisation, men mer fick han aldrig reda på. 

Vad deras policy är, nej det vet jag inte jättemycket om. (Michael) 
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Även på kundföretaget var det låg identifikation. 

Det känns inte som att vi jobbar tillsammans för att föra företaget framåt, utan jag gör mitt jobb för 

att göra mitt jobb. För att jag får betalt för att göra det, inte för att det ska gå bra för 

[kundföretaget]. (Michael) 

Mary tyckte att hon kände att det stämde på kundföretaget, men tog avstånd från att dela 

konsultföretagets mål och värderingar.  

De värderar inte sina anställda särskilt högt. Därför tycker jag inte att de stämmer överens. Jag 

tycker att mycket av deras upplägg känns som att de ärligt bara tänker på sin vinst och inte tänker 

så mycket på deras anställda. Och även kontakten, eller avsaknad av kontakt, som jag tycker att 

man hade med arbetsgivaren under uppdraget tycker jag visar på deras värderingar också, på vad 

de tycker är viktigt och inte viktigt. Så jag tyckte inte att det stämde överens särskilt mycket. 

(Mary) 

Även David säger utan att tveka att han inte alls var medveten om varken konsult- eller 

kundföretagens värderingar. 

Det kändes inte som att de försökte ordentligt att få till det här med att de anställda vill bidra till 

målen och bidra till organisationens framgång, utan det var liksom verkligen bara det här att ‘Kan 

du jobba? Bra. Det är ett kneg, du får pengar.’ Inte så mycket mer än så. (David) 

David menar dock att det inte spelade så stor roll för honom i hans situation, som var att jobba 

extra vid sidan om studierna. 

Jag kan tänka mig om man har det som dagjobb eller liksom tjänar sitt levebröd på det, då kan det 

vara väldigt tråkigt. Det är en annan sak att känna att företaget inte riktigt bryr sig så mycket om 

en, när man inte riktigt bryr sig om företaget heller. (David) 

David säger att det är viktigare idag när hans livssituation har ändrats. Han har till och med 

slutat på jobb där han inte känt att värderingarna hade stämt, men under tiden han jobbade via 

bemanningsföretag handlade det mest om att få in lite extra pengar. Något som även Michael 

verkar vara inne på. Han uttrycker nämligen att behovet av pengar och att kunna betala hyra 

och mat kommer först. 

Hade jag kunnat välja mer vart jag jobbade och haft större valfrihet, så såklart hade det varit 

viktigt. Men idag så vill jag bara tjäna pengar. (Michael) 

Han jämför med att ha en fast anställning som han ser som ett ideal, eftersom det innebär mer 

utrymme att engagera sig i sin arbetsgivarorganisation. 
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Jag identifierar mig inte med [kundföretag] eller [konsultföretag] och då spelar deras värderingar 

mindre roll. Dessutom, om det fanns en viss säkerhet så hade man kunnat bry sig mer. Har du inte 

en säker anställning så är det ju prio ett, även om det är ett hemskt företag. (Michael) 

Även Yolanda är inne på att mål och värderingar är sekundärt. Hon tycker att det är önskvärt, 

men inte nödvändigt att dela arbetsgivarnas värderingar. 

Optimalt vill man väl ha samma värderingar som sin arbetsgivare, men samtidigt vet jag inte om 

man någonsin har råd med det. (Yolanda) 

Mary är den enda som uttycker att det är viktigt att mål och värderingar stämmer överens. 

Hon tog ett uppdrag via ett konsultföretag och ville inte fortsätta där sen eftersom hon var 

besviken på deras bristande seriositet. 

Även om jag inte hade så mycket kontakt med [konsultföretaget] under tiden, så kändes det som 

att vi inte riktigt hade ett överensstämmande, och jag kände mig inte riktigt sedd av dem. Det 

gjorde ju att jag blev väldigt anti dem. Jag skulle inte rekommendera någon annan att ta uppdrag 

hos dem för att jag inte tycker att det blev något bra, så jag tycker att det är jätteviktigt. (Mary) 

Hur konsulterna fick reda på sina arbetsgivarorganisationers mål och värderingar skiljde sig. 

Michael upplever inte att varken kundföretaget eller konsultföretaget informerade om varken 

mål eller värderingar. Yolanda fick bara en kort introduktion om hur personalen förväntades 

bete sig på ett möte med konsultföretaget. Paul fick skriftlig information vid 

kontraktskrivningen. 

När man går igenom kontraktet står det vad de har för värderingar och mål och så vidare, men det 

är inte… Egentligen skummar man förbi det och skriver på kontraktet, sen är det frid och fröjd 

liksom. (Paul) 

Mary fick en handbok för konsulter från konsultföretaget som hon läste, men upplevde att hon 

trots det blev mindre och mindre medveten om konsultföretagets värderingar med tiden. 

De liksom flöt bort från mig kan man säga. (Mary) 

På kundföretaget var det tvärt om. Där fick Mary ingen introduktion i mål och värderingar, 

men blev mer insatt med tiden, mycket på grund av att hennes arbetsuppgifter innebar att 

delta på möten där detta diskuterades. Att vara insatt i detta var dock inget som förväntades av 

henne. 

Det blev så att jag kände mig mer som en del av det där, även om jag var konsult. (Mary) 
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De mål som respondenterna ändå kunde identifiera hade ofta en praktisk prägel, exempelvis 

hur mycket konsulten skulle prestera, hur många samtal som skulle tas emot eller hur många 

ordar som skulle betas av. Paul säger att det enda han visste om kundföretagets mål var att de 

ville tjäna pengar. David beskriver att han inte visste något om organisationerna, bara att 

målet att fylla alla förfrågningar de hade. 

Det fyller en funktion och du får lön därefter. Det var väldigt funktionsorienterat. Värderingar och 

målsättningar tänkte jag inte så mycket på i alla fall. (David) 

Michael säger att han tror att han fick så pass lite information om kundföretaget för att han 

inte hade så mycket ansvar. Han fick bara den lilla information han behövde för att kunna 

genomföra sina arbetsuppgifter för dagen. 

 

5.3 Känsla av tillhörighet och medlemskap 

 

Samtliga konsulter upplevde att de inte hade någon relation med konsultföretagen på grund av 

för lite kontakt. Alla hade i princip bara kontakt med en enda person ganska sällan. 

Enda gången jag var inne på kontoret var är jag skulle skriva kontrakt, få mina arbetskläder och 

sen lämna in arbetskläderna. Det var tre gånger på ett halvår som jag träffade någon fysiskt över 

huvud taget. (Yolanda) 

Michael såg sin kontaktperson på konsultföretaget som ett nödvändigt ont. 

Jag är lika mycket team med [kontaktperson på konsultföretag] som jag skulle varit med en person 

på Arbetsförmedlingen, alltså en person som försöker ge mig ett jobb. Vi är inte ett team. 

(Michael) 

Mary säger att hon inte kände någon som helst koppling till sitt konsultföretag. Hon tyckte att 

hennes kontaktperson där var frånvarande och till slut ville hon helst ta avstånd från dem. 

Det var nästan så att jag till slut ville ha så lite kontakt med dem som möjligt för att jag var så 

irriterad. (Mary) 

Samtliga respondenter hade dessutom nästan bara kontakt med konsultföretaget via mail och 

telefon och träffade sällan någon personligen. Yolanda och Paul uttryckte att det kändes 

opersonligt. 

Det känns inte som att man är anställd av [konsultföretag]. (Paul) 
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Yolanda upplevde inte att konsulterna blev sedda som individer, varken av konsult- eller 

kundföretag. Hon upplever inte att någon hade någon uppfattning om vilken personal som var 

bra och vilken som var dålig och att hon bara var en i mängden. Arbetsledarna intresserade sig 

aldrig för individer, utan såg bara till att det skulle finnas en arbetare att utföra jobbet. Att det 

inte spelade så stor roll vem som gör det, bara det blir gjort. 

Jag tycker över lag att det blev ganska mycket att man inte är en individ, man är ju bara 

kvalitetskontrollant 1, 2, 3, 4… Inte att de titulerade oss så, men det var aldrig någon som lärde sig 

ens namn. (Yolanda) 

Yolanda upplevde inte att någon från ledningshåll någonsin engagerade sig i just henne. 

Jag vill gärna att en chef, och det behöver inte vara den högsta chefen men projektledaren eller 

någonting, som känns engagerad i mig och vad just jag gör. Och inte att de ska veta min 

livshistoria och allt det där, men någon som ser till mig och inte bara ‘du där’. (Yolanda) 

Mary upplevde lite samma sak, till exempel att det stod fel namn på kontraktet, vilket hon 

tyckte kändes oseriöst. Respondenterna berättar också att konsultföretagen de varit anställda 

via sällan gjorde några ansträngningar för att göra att konsulterna kände sig mer som en del av 

dem, och om företagen mot all förmodan arrangerade något ville ingen av respondenterna 

delta. Yolandas konsultföretag anordnade aldrig några aktiviteter, vilket gjorde att hon aldrig 

kände sig inkluderad av dem. Michael fick en inbjudning till ett mingel med konsultföretaget, 

men känner inte att han ville delta för att han inte känner någon där och inte upplever att han 

har någon relation till dem. Mary hade hört om andra konsultföretag där det anordnades 

seminarier, frukostar och liknande, men hennes konsultföretag ordnade inget sådant. Hon 

berättar också om känslan av att inte vara en del av organisationen förstärktes när hon skulle 

sluta på sitt uppdrag. 

Jag tycker att det var lite fånigt, för även om jag inte hade varit hos dem så lång tid så var det 

liksom bara ‘bra jobbat, hejdå’ och så fick jag skriva på pappret. De kunde inte ens ge något litet 

symboliskt som uppskattning för att jag faktiskt hade varit anställd av dem. Att jag hade varit en 

del av deras företag. Och det tyckte jag var så himla torrt, att ge ett sådant avsked. Det tyckte jag 

var jättefånigt faktiskt. Det är ju som att de inte ens vill anstränga sig någonting för sina anställda. 

(Mary) 

När det gäller relationen till kundföretag ser det däremot olika ut. Mary trivdes bra på sitt 

kundföretag, där hon var på heltid i sex månader. Hon fick bra kontakt med medarbetarna, 

även om hon säger att hon hela tiden hade i bakhuvudet att hon inte skulle bli kvar där. David 
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säger däremot att han aldrig lärde känna någon, vilket han tror beror på tillfälligheten då han 

mest hade extrajobb och sällan stannade längre än några veckor. Han beskriver relationen 

med kollegorna som neutral och den enda kontakten de hade var genom instruktioner för 

jobbet.  

De vet inte om jag kommer att försvinna om ett tag, så den ansträngning att verkligen försöka få 

mig att känna mig som en del av arbetsstyrkan är inte riktigt värt det. Och det är väl vad man får 

förvänta sig som bemanningsanställd. (David) 

Yolanda hade ingen kontakt med den ordinarie personalen på kundföretaget alls och tyckte att 

det var dålig sammanhållning bland de andra konsulterna, så hon ansträngde sig inte och höll 

sig mest för sig själv. Även Paul vittnade om att det på vissa kundföretag kunde vara fattig 

kontakt med de andra medarbetarna, även om det var bättre på andra kundföretag. David 

tyckte att tillfälligheten präglade relationen till kundföretagen mycket. 

Man blev liksom aldrig erfaren eller rutininvand, utan det var lite som att vara lärling på varje 

ställe. Man var mer en hjälpreda än en riktig anställd. (David) 

Yolanda saknade att det fanns aktiviteter som kunde stärka arbetsgruppen. Hon jämför med 

sitt nuvarande jobb där medarbetarna bland annat äter ihop en gång i månaden, vilket hon 

tyckte gjorde att de kändes mer som ett team och en “familj”. 

Man blir mer motiverad att göra ett bra jobb, än om det är någon man inte har någon relation med 

alls. (Yolanda) 

Inte heller David fick några inbjudningar till sociala aktiviteter på kundföretaget. Han 

upplever inte att några aktiva ansträngningar för att bli en del av organisationen gjordes. 

David reflekterar över negativa konsekvenser av dålig sammanhållning på arbetsplatsen. 

På andra, mer långvariga anställningar så faller det sig ju naturligt att man lär känna dem man 

arbetar med och blir närmre och litar mer på dem och blir mer synkad. Det kanske är en nackdel 

med bemanning också, att personalen liksom aldrig blir synkade och bara gör saker på rätt sätt 

tillsammans. Att lista ur hur man jobbar med den här personen… Så det kanske är negativt ur 

effektivitetssynpunkt. (David) 

Flera respondenter upplevde att det var skillnad på den inhyrda och den ordinarie personalen. 

Michael säger till exempel att de andra gick på möten som han inte skulle gå på, utan han var 

den enda anställde som satt kvar på kontoret. Vad det är för möten vet han knappt. Paul lade 
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på sina uppdrag märke till en skillnad i attityd, där han upplevde att den ordinarie personalen 

var tryggare i och med att de hade säkrare anställning. 

Det känns som att de inte riktigt hade samma press på sig. Om man jobbat där länge liksom, så kan 

de fika lite längre. (Paul) 

Mary upplevde dock att kundföretaget försökte att inte göra skillnad på henne och den 

ordinarie personalen, även om det ibland hände. 

Det mest konkreta var väl när de hade konferens och jag var den enda som var kvar. Men annars 

var de trevliga. Jag fick sommarpresent som alla andra, jag fick vara med på alla möten och sådana 

saker, typ påskbord på företaget. Jag kände mig väldigt omhändertagen av dem ändå. (Mary) 

Michael fick följa med på kundföretagets årliga julmiddag vilket kändes bra, även om det inte 

var tänkt så från början. Den var egentligen bara för fast anställda på hans avdelning, men när 

en plats blev tom dagen innan blev han tillfrågad. Även i vardagen tycker han att han är del i 

det sociala på arbetsplatsen. 

Jag är inkluderad när vi äter tårta när någon ska sluta, även om det känns lite märkligt eftersom jag 

inte har någon aning om vem det är som ska sluta. (Michael) 

Michael kommenterar dock att hans arbetsuppgifter inte kräver något samarbete eller 

interaktion med kollegorna, vilket ger en begränsad relation till kundföretaget. Men så 

berättar han om en situation som ändrade dynamiken på kundföretaget. Den ordinarie 

personalen fick besked om att halva avdelningen skulle varslas, vilket han säger gjorde att de 

började kännas mer som jämlikar. Michael kunde nu känna igen sin egen osäkerhet i dem. 

Plötsligt vara alla på avdelningen potentiellt där tillfälligt. 

Jag är inte längre den enda med osäker anställning där. Jag var ju egentligen bara inhopp, och det 

är jag ju fortfarande, men nu kan man tänka sig att det är fler än jag som får gå vid jul. (Michael) 

Paul tror också att arbetssituationen gör mycket för relationen till kundföretaget. Han tror 

också att det är lättare att ty sig till personer med samma bakgrund eller arbetsuppgifter. 

Därför var det vanligt att det fanns grupperingar på vissa uppdrag, där konsulter ofta hamnade 

i samma grupp. 

När man käkade lunch till exempel, så satt konsulterna vid ett bord, vissa av de anställda vid andra 

bord… /.../ Det känns inte som att jag skulle gå och sätta mig med någon vid chefsbordet liksom… 

(Paul) 
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Michael och Mary är de respondenter med heltidsuppdrag, som sträcker sig från tre till sex 

månader. Ingen av dem hade under den tiden en företagsmail eller sattes upp på maillistan, 

vilket innebar att de inte fick samma information som den ordinarie personalen. Det märktes 

speciellt mycket när det gällde sociala utskick. 

Jag sattes aldrig upp därför att jag var tillfällig. Så det var lite tråkigt, för jag fick aldrig någon 

inbjudan till när de skulle ha påskmiddag eller någon speciell fika. Jag fick ju gå på det, folk sa ju 

till mig att det var, men jag var ingen egen liksom. Så att där kände jag väl ibland att jag var lite 

bortglömd, att jag inte var med. (Mary) 

Tillfälligheten präglade dock inte bara det sociala på jobbet. 

Det var samma sak med datakort jag hade. Det sattes bara upp en period i början, sen fick jag byta 

lösenord och förlänga för att det var några månader till. De gjorde hellre liksom lite i taget, än att 

sätta upp för typ ett år när jag antagligen inte skulle vara där efteråt. (Mary) 

Att känna att man hör hemma i organisationen som konsult menar David är underordnat, 

något som även de andra respondenterna Michael, Paul, Mary och Yolanda uttrycker. Det 

verkar vara extra lätt att göra avkall på om ens konsultuppdrag är deltids- eller extrajobb, till 

exempel vid sidan om studierna, som för David, Paul och Yolanda. Men även Michael som 

har konsultuppdraget som sin heltidssysselsättning är det sekundärt, trots att han gärna hade 

velat ha en bättre relation till sitt jobb. 

Jag vill bara ha ett jobb för att betala mat och hyra, men det hade såklart varit betydligt roligare… 

Den lilla samhörigheten som bildats, typ korsord på lunchen och så, gör ju att arbetet mycket 

roligare. Hade det varit mer samhörighet hade det varit mycket roligare att gå till jobbet. Nu är det 

mycket att bara tag sig igenom. Till de små oaserna där det är pauser och så. Det hade varit mycket 

roligare om man hade mer kontakt med kollegorna. (Michael) 

Mary tycker att relationen till sin arbetsgivare blir viktigare ju mer långsiktigt en ser. 

Hade jag inte trivts på [kundföretaget] hade det inte varit någon katastrof eftersom det var ett 

tidsbegränsat uppdrag. Men i mitt fasta jobb nu är det ju jätteviktigt. Ju mer långsiktigt desto 

viktigare är det att trivas bra. (Mary) 

 

5.4 Övergripande resonemang 

 

När respondenterna själva får sammanfatta hur identifikationen till konsult- och kundföretag 

ser ut får jag olika svar. Både Paul och Michael identifierar sig mest med sina kundföretag för 
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att de har mest kontakt med kollegorna där. Mary uttrycket att hon har låg identifikation till 

alla organisationer, men landar till slut på kundföretaget eftersom hon kände mer att hon 

jobbat åt dem än åt konsultföretaget. 

Det har nog mycket med det där med värderingar och trivsel att göra. Att [kundföretagets] 

värderingar passade bättre med mina. Jag trivdes bra där och det var de jag jobbade för på riktigt. 

Och de var de jag ville tillhöra, mer än [konsultföretaget]. (Mary) 

David säger att han identifierar sig mest med konsultföretaget, även om han inte beskriver den 

som stark. Det berodde mycket på att han hade arbetskläder med konsultföretagets logotyp på 

samt att han hoppade runt mycket mellan olika kundföretag. 

Man får inte chans eller anledning att knyta an till kundföretagen för att du är där mycket kortare 

än på [konsultföretaget]. Att jobba för [konsultföretaget] var konstant, medan kundföretagen mest 

var ‘du är här ett par veckor’. (David) 

Yolanda tänker först svara konsultföretaget men tar sedan avstånd från att identifiera sig med 

varken kund- eller konsultföretag. Hon känner inte att hon knutit an till någon av 

organisationerna. 

Det var aldrig att man kände sig där. (Yolanda) 

Respondenterna fick även frågan vad som är viktigast för att kunna identifiera sig med en 

arbetsgivarorganisation. Yolanda tyckte att det viktigaste var att ha möjlighet att utvecklas på 

sitt jobb. Hon vill därför ha en arbetsledare som är engagerad i de anställda med möjlighet att 

få feedback och konstruktiv kritik. Det upplevde hon inte att hon fick under tiden som 

konsult. 

För att jag ska vilja ge mycket och prestera, det är väl mycket samma som med identifikation, är 

det här med att ha en ledare som ser till ens styrkor och kan placera ut en på saker som den vet 

passar en och ser svagheter och vad man vill vidareutveckla. (Yolanda) 

David tycker att det viktigaste är att få uppskattning för det jobb han utför. För honom är 

beröm och feedback viktigare än lönen och beskriver att det gör att han vill fortsätta anstränga 

sig och ger en ökad arbetsmoral. Han upplevde dock att det var sällan han fick återkoppling, 

men berättar om en gång när konsultföretaget ringt upp och sagt att han hade gjort bra ifrån 

sig. Han vill gärna ha mer sådant. 
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Att det verkligen känns att det man gör är bra och att det är viktigt att det görs och att det är viktigt 

att det görs bra, då kan jag identifiera mig mycket med ett företag och känna mig hemmahörande 

och sådär. Att det finns ett värde i mig. (David) 

Mary säger att organisationens värdegrund, bemötande från ledningen och trivsel på 

arbetsplatsen är det mest grundläggande, baserat på hennes erfarenhet som konsult. 

Jag kände ju att jag gav mer i mitt jobb än jag fick tillbaka. Och känner man så om sin arbetsgivare 

vill man ju inte vara kvar. Jag känner ju inte att jag varken i bemötande eller uppskattning tillbaka 

det jag förtjänande. Eller lönemässigt. (Mary) 

Michael säger att det som avgör om han knyter an till en organisation eller inte helt klart är 

om man trivs med kollegorna. 

Det är väl människorna som jobbar där som på något sätt blir det man identifierar sig med. Så ju 

mer kontakt med har med dem, ju mer man kommer överens med dem, ju mer man känner att man 

är på samma nivå, desto mer identifierar jag mig med företaget. (Michael) 

Även Paul tycker att relationen till kollegorna är central och understryker att det känns viktigt 

att få delta i teambildande aktiviteter, som till exempel personalfester. Han tycker att det 

känns konstigt när han som konsult inte får vara med på sådant, trots att kollegor som han 

träffar ofta får gå. Han säger också att han gärna vill ha en egen plats, för att känna sig mer 

hemma i organisationen. På ett av kundföretagen tilldelades han aldrig något eget skrivbord, 

utan fick flytta runt till där det fanns ledigt. Det betyder att han fått ta med sig nödvändigt 

material hem och sedan ta med sig det igen nästa arbetsdag. Paul säger att det förstärker 

känslan av tillfällighet, och menar att det kändes bättre när det på ett annat kundföretag fanns 

skåp avsedda för konsulterna där de kunde lämna sina saker. 
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6. Analys 

 

Här analyseras resultatet av den fem intervjuerna kopplat till social identity approach och 

forskning på organisationsidentitet. Analysen är precis som teori- och resultatkapitlet uppdelat 

i organisationsidentitetens tre kategorier: självkategorisering och etikettering, identifikation 

med mål och värderingar samt känsla av tillhörighet och medlemskap. 

 

6.1 Självkategorisering och etikettering 

 

Mot bakgrund av self-categorization theory kan jag se att mina respondenter har svårt att 

kategorisera sig som medlemmar i sina arbetsgivarorganisationer. Alla uttrycker antingen att 

de tar avstånd från att vara del av organisationen, att de känner sig avvisade eller att de 

upplever en ambivalens. En konsult beskriver hon kände sig mer som ett anställningsnummer 

än som en person och upplevde inte att hon hade någon relation till organisationerna hon 

jobbade i, utan hon kom dit, jobbade och åkte hem. En annan uttryckte att han hade svårt att 

kategorisera sig som en anställd i någon av organisationerna, för att han menade att det är 

skillnad om man är säkert anställd och planerar att stanna på ett företag en längre tid. Då vill 

finns mer motivation att investera mer. 

Rollen som bemanningsanställd verkar innebära vissa hinder för den kognitiva 

processen att kategorisera sig som medlem i en organisation. Respondenterna vittnade om 

naturliga begränsningar där tillfällighet och utbytbarhet spelade mycket stor roll. Det skapar 

en distans till organisationerna som kommer med att inte vara fast anställd. 

Tillfällighet är något som alla respondenter upplevde. Mest talande var den respondents 

konsultuppdrag som förlängdes två veckor i taget under tre månader. Han hade detta uppdrag 

som sin enda försörjning, men eftersom han aldrig visste hur om han skulle få förlängt kände 

han att det var svårt att lägga ner något större engagemang i företaget. Han jämför med att 

vara fast anställd, något som han strävade efter. Konsulten menar på att det hade känts mer 

som hans företag, om han hade haft en säker, långsiktig anställning. Att benämna något som 

sitt företag är tecken på stark självkategorisering. Den här konsulten upplevde med andra ord 

att det var svårt att kategorisera sig som medlem i en organisation när uppdraget präglas av 

osäkerhet och tillfällighet. 

Två respondenter upplevde att de inte riktigt räknades som delar av företaget genom hur 

de beskrev sin roll. En konsult sade sig vara mer som en tillfällig hjälpreda än en “riktig 
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anställd” och en annan kallar konsulter för “låtsasanställda”. Han menade på att företagen inte 

engagerar sig inte i sina anställda för att de är en kortsiktig lösning och en reaktion på ett 

behov som behöver fyllas. Det är med andra ord inte en investering i människor som 

tillsammans bygger ett företag, enligt respondenten. En känsla av att inte räknas tyder på låg 

identifikation. 

Ett annat viktigt karaktärsdrag i konsultrollen för respondenterna tycks vara utbytbarhet. 

Alla fem tar upp detta. Det innebär en upplevelse av att inte vara unik eller viktig för 

organisationen, utan konsulten kan lätt ersättas med en annan arbetare. Därav namnet på 

uppsatsen, då en respondent uttryckte att han trodde att konsultföretaget hade hundra stycken 

som honom att ringa om inte han kunde ta jobbet. Det fanns alltid någon som kunde ersätta 

hans insats.  

Ingen av respondenterna kände sig som viktiga delar av organisationerna de jobbade i 

på grund av denna utbytbarhet. En respondent uttryckte att han kunde få dåligt självförtroende 

av detta, exempelvis när någon han kände fick er jobb än honom. Utifrån social identity 

approach riskerar det att skapa en känsla av att exsistensen i organisationen saknar mening, 

vilket i sin tur leder till svag identifikation. 

En annan respondent kände sig inte alls viktig för konsultföretaget, eftersom de aldrig 

visade någon uppskattning. Ur socialpsykologisk synvinkel tyder det på att hon inte fick den 

stimulans hon kände ett behov av. På kundföretaget kände hon att hon gjorde ett bra jobb, 

men hon upplevde inte att hon riktigt nådde upp till sin fulla potential. Hon fick ofta 

arbetsuppgifter som hon var överkvalificerad för, uppgifter som var lätta och som vem som 

helst kunde klara av. 

Detta är en uppfattning som delas av samtliga respondenter. Arbetsuppgifterna kallades 

av respondenterna för “apgöra” och ”slit- och slängarbete” och de menade att man inte 

behövde kunna så mycket för att klara jobbet. En respondent menar att konsulter ibland tycks 

ha lägre status än de andra medarbetarna på grund av detta, eftersom konsulter på hans 

uppdrag ofta fick göra det som ingen annan ville göra. Att vara del av en grupp inom 

organisationen som förutom att vara utbytbara utan dessutom står långt ner i hierarkin 

påverkar känslan av tillhörighet negativt. 

Konsulterna uttrycker även att de saknar att ha utvecklingsmöjligheter, och en respondent går 

så lång som att säga att hon inte vill ta nya uppdrag eftersom hon inte känner att hon erbjuds 

den utveckling och stimulans hon längtar efter som konsult. En annan tycker att bristen på att 

känna sig delaktig i organisationen sänkte arbetsmoralen markant. Hon menade att hon gjorde 

så lite som möjligt utan att få kritik för det. Att konsulten inte kände sig delaktig sänkte 
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därmed arbetsmoralen som sänkte arbetsprestationen, och detta är ett tydligt exempel på 

effekter av låg identifikation. 

Istället för att kategorisera sig som medlemmar i konsult- och kundföretagen verkar 

dock alla respondenter ha format sig en bild av konsultrollen som de har lättare att identifiera 

sig med. De uttryckte att passar en person inte in i mallen trivs hen inte som konsult och 

antingen blir av med jobbet eller slutar självmant. En respondent kallar till exempel sig själv 

för kameleont, och tror att det är något han har tränats i genom att jobba som konsult. Han har 

lärt sig passa in på olika arbetsplatser och lära känna nytt folk, förmågor som passar väl ihop 

med konsultrollen. En annan respondent beskriver att hon upplevde att konsulten inte skulle 

stå ut så mycket, utan den skulle göra ett bra jobb, men inte mer eller mindre än det. 

En konsult tycker att föreställningen om att en konsult måste vara på ett visst sätt för att 

passa in i rollen bekräftas av en situation som uppstod på ett uppdrag. Hon berättar om en 

kollega från samma konsultföretag som till slut fick sluta för att kundföretaget var missnöjda 

med hennes prestation. Eftersom hon inte var speciellt självgående eller initiativtagande 

upplevde kundföretaget att hon inte passade in och fick till slut avsluta sitt uppdrag. När sedan 

respondenten jag intervjuade började uppstod en kontrast eftersom kundföretaget tyckte att 

hon var naturligt självgående och ”konsultaktig”. Det bekräftar att det finns en norm för hur 

konsulter ska vara och bete sig, egenskaper som gör det lättare för en konsult att identifiera 

sig med rollen eftersom individen enligt self-categorization theory ofta väljer att knyta an till 

en grupp som hen har flest likheter med. 

Andra egenskaper som respondenterna tyckte var centrala hos en konsult var lyhördhet, 

servicekänsla och flexibilitet. En respondent menade på att man inte skulle ge sig på att jobba 

i bemanningsbranschen om man har ett behov av rutiner och tydliga ramar. Han menade att 

det ligger i konsultens natur att inte riktigt höra hemma någonstans. 

I slutändan verkar respondenterna acceptera att ett visst utanförskap ingår i att vara 

konsult där ens funktion i organisationen snarare är tillfällig. Flera respondenter säger att de 

aldrig strävade efter att bli en del av någon av organisationerna och att konsulterna bara var en 

kugge i hjulet. En respondent var mycket medveten om detta och reflekterade över att det 

ligger i konsultrollen att inte blir fullt inkluderad på ett kundföretag. Hon berättar om 

situationer då hon inte räknats in som del av arbetsgruppen, till exempel när hela avdelningen 

utom hon åkte på konferens. Hon säger att hon förstår att de inte lägger energi på henne för att 

hon bara är där tillfälligt och inte är anställd av kundföretaget. 

En annan observation är det faktum att ha arbetskläder med arbetsgivarens logotyp på. 

Två respondenter hade båda arbetskläder med konsultföretagets logotyp på, vilket markerade 
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organisationstillhörighet. En respondent upplevde det som negativt att det skapade en 

upplevelse av distans mellan konsulter och ordinarie personal medan en annan tyckte att det 

förstärkte känslan av identifikation med konsultföretaget. Att ha arbetskläder med logotyp 

påverkade med andra ord olika aspekter av organisationsidentifikation hos båda 

respondenterna, men jag kan inte utveckla något vidare resonemang på den punkten eftersom 

jag har för lite material.  

Ett annat intressant tema är strävan efter att bli fast anställd. Alla respondenter kan se 

fördelar med att jobba som konsult, men samtliga uppger att de önskar en fast anställning på 

obestämt tid. En respondent uttrycker att jobbet får mer mening som fast anställd och att det 

är mer motiverande att göra bra ifrån sig. Som konsult tyckte han aldrig att hans ambition och 

anstängningar spelade någon roll. En annan konsult ser fram emot att ha en fördjupad kontakt 

på sin arbetsplats med mer säkerhet och möjlighet att göra sig hemmastadd.  Tre respondenter 

uttrycker också att de gärna velat ha möjlighet att avancera i sitt yrkesliv, något som de inte 

upplever att de kan göra som konsult.  

 En respondent av fem uttycker att han över lag är väldigt negativt inställd till rollen som 

konsult. Han säger att konsultföretag är en “sista utväg” och hoppas på en 

tillsvidareanställning så att han slipper oroa sig över hur han ska få nästan uppdrag. Han sade 

sig endast trivas med sitt jobb de stunder han glömde bort att han var bemanningsanställd. 

Det här är en tydlig mur som gör det svårt för konsulterna att identifiera sig med någon 

av organisationerna. Det finns en underton av ofrivillighet i konsultrollen som kan vara 

problematisk. Det kan även tolkas som en ambivalent identifikation, där individen både 

känner sig dragen till och avvisad av organisationen. Samtliga respondenter vill ha en fast 

anställning och tre uppger att de trivdes bra på sina kundföretag, men samtidigt finns en 

medvetenhet kring att det inte är möjligt att bli del av kundföretagen. Respondenterna 

upplever en distans mellan arbetsgivarna och individen. Det blir ett vakuum. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla intervjupersoner har svårt att kategorisera 

sig som medlemmar i organisationerna. Antingen finns där en klar icke-identifikation eller en 

ambivalent identifikation. Det verkar enligt respondenterna även finnas naturliga hinder för 

identifikation i rollen, som främst baseras på tillfällighet och en känsla av att vara utbytbar. 

Istället har respondenterna skapat sig en bild av vad det innebär att vara konsult, en roll 

som de verkar ha lättare att kategorisera sig inom. Konsulten ska till exempel vara flexibel, 

serviceinriktad, tillgänglig, anpassningsbar, lyhörd och självgående. Kontentan blir att passar 

individen inte in i den rollen trivs hen inte. Kanske blir man till och med avskedad, som en av 

respondenterna blev vittne till. 
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Rollen innebär för en respondent även att inte vara fullt inkluderad på varken konsult- 

eller kundföretag. Det bekräftas av att ingen respondent känner sig inte som en viktig del av 

organisationerna. De upplever heller ingen stimulans genom utmanande uppgifter eller 

uppskattning från arbetsgivare, men framförallt inte eftersom det finns mycket begränsade 

möjligheter att utvecklas. Respondenterna säger att det leder till dåligt självförtroende och att 

det sänker arbetsmoralen. 

Slutligen uttrycker samtliga respondenter en strävan efter en fast anställning, en 

situation som ur självkategoriseringssynpunkt skapar ett vakuum där konsulterna både dras till 

och känner sig avvisade av organisationerna. Två respondenter säger att de känner sig som 

”låtsasanställda”, det vill säga en upplevelse av att inte vara anställd på riktigt.  

 

6.2 Identifikation med mål och värderingar 
 

Samtliga respondenter uttryckte svårigheter med att dela både konsult- och kundföretagens 

mål och värderingar, mycket på grund av att de inte var medvetna om dem. Ingen av dem 

upplevde att detta var del i någon introduktion eller utbildning, mer än på sin höjd i 

informationsmaterial som delats ut. En respondent menade att det inte var viktigt i hans 

arbete, där han inte var inkluderad i att jobba tillsammans med de andra medarbetarna för att 

föra företaget framåt. 

Den information som fanns att tillgå var ofta praktiska instruktioner för uppförande och 

arbetsuppgifter, exempelvis hur mycket konsulten skulle prestera, hur många samtal de skulle 

ta emot eller hur många ordar som skulle betas av. En konsult säger utöver det att det enda 

han visste om kundföretagets mål var att de ville tjäna pengar, en annan fick bara information 

om hur han skulle lösa dagens arbetsuppgifter och en tredje visste bara att målet var att fylla 

alla förfrågningar de hade. Endast en respondent upplevde en konflikt mellan hennes 

personliga och organisationens värderingar. Hon kände att hennes värderingar inte alls stämde 

överens med konsultföretaget, vilket gjorde att hon tydligt uttryckte att hon tog avstånd från 

organisationen och inte ville fortsätta jobba där efter avslutat uppdrag. 

I ljuset av social identity approach är mål och värderingar en central del i 

organisationsidentitet eftersom det är meningsskapande på ett väldigt konkret plan. Att inte 

dela en organisations mål och värderingar kan lämna en individ med otillfredsställda 

socialpsykologiska behov. Det skapar distans till organisationen och arbetet saknar mening. 

En del av respondenterna tog dock upp att de tyckte att det var mindre viktigt att dela 

organisationernas mål och värderingar som konsult. Två av dem menade att det inte spelade 
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så stor roll för dem i deras situation, vilket innebar att jobba extra vid sidan om studierna. En 

konsult säger att han inte riktigt bryr sig om företaget, och då gör det inte så mycket att 

företaget inte bryr sig om honom. Två av respondenterna menade att det var sekundärt 

eftersom de ansåg att det var viktigare att tjäna pengar för att kunna betala mat och hyra. De 

upplevde att de inte kunde välja arbete utefter identifikation, utan tog det som erbjöds. Med 

andra ord verkade en säker anställning gå före identifikation, även om det upplevdes som 

optimalt och önskvärt att dela mål och värderingar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ingen konsult sade sig vara speciellt medveten om 

mål och värderingar och det var inget som inkluderades i introduktion. De mål de var 

medvetna om var endast kortsiktiga, praktiska mål och ingen konsult förväntades vara mer 

insatt i detta. Eftersom inga respondenter uttryckte att de kunde sympatisera eller relatera till 

varken konsult- eller kundföretagens mål och värderingar leder det till en låg identifikation 

som riskerar att sänka tillfredställelsen med jobbet, till följd av en känsla av att ens exsistens i 

organisationen saknar mening. Dock upplevdes detta över lag som sekundärt i rollen som 

konsult. Ett par respondenter uttrycker att det är önskvärt, men sätter att ha ett jobb och 

pengar i första rummet. 

 

6.3 Känsla av tillhörighet och medlemskap 

 

Intervjuerna visar att respondenterna kände svag tillhörighet till och medlemskap i 

konsultföretagen. Detta till stor del för att de hade för lite kontakt med dem. Alla hade endast 

sporadisk kontakt med en kontaktperson via mail och telefon, och mycket sällan sker möten 

fysiskt. Det upplevdels opersonligt och skapade inte en känsla av gemenskap. Respondenterna 

upplevde sällan att konsultföretagen gjorde några ansträngningar för att göra att konsulterna 

kände sig mer som en del av dem, och om företagen mot all förmodan arrangerade någon 

social aktivitet ville ingen av respondenterna delta. En respondent uttryckte att kontakten med 

konsultföretaget mest var ett nödvändigt ont och jämförde kontakten på konsultföretaget med 

en handläggare på Arbetsförmedlingen, det vill säga en extern person som förmedlar jobb, 

och inte en del av ett team. 

Detta tyder enligt social identity approach på en icke-identifikation, något som även 

återfinns flera andra respondenters beskrivningar av konsultföretaget. En respondent säger att 

hon inte kände någon som helst koppling till sitt konsultföretag, eftersom hennes 
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kontaktperson där var frånvarande och till slut blev hon så irriterad att hon inte ville ha 

kontakt med dem alls. 

I vissa fall var det till och med så att respondenterna inte upplevde att de blev sedda som 

individer. En respondent säger att konsultföretaget inte hade någon uppfattning om vilken 

personal som var bra och vilken som var dålig, att en bara var en i mängden och att ingen 

lärde sig ens namn. Exempelvis upplevde en konsult att det stod fel namn på hennes kontrakt. 

När jobbet inte är motiverande och saknar mening är det svårt att identifiera sig och en 

respondent efterfrågade att det fanns någon i ledningsposition som visste vem hon var och 

kändes engagerad i hennes prestation. 

Relationen till kundföretagen å andra sidan såg olika ut för respondenterna. Vissa av 

respondenterna trivdes bra, men fortfarande fanns tecken på en ambivalent identifikation. 

Detta verkar bero på tillfälligheten som gjorde det svårt att investera känslomässigt 

långsiktigt, något som respondenterna var medvetna kom som en del av konsultrollen. Två 

respondenter uttryckte däremot klar icke-identifikation till kundföretagen eftersom de inte 

hade mycket lite kontakt med andra medarbetare. 

Något som stärker en organisationsidentitet är sociala, teambildande aktiviteter eftersom 

det skapar en starkare känsla av ”vi” i organisationen. Två respondenter saknade detta helt på 

sitt kundföretag. En av dem sade sig veta av andra arbetserfarenheter att det är viktigt för att 

trivas på jobbet, eftersom det ökar motivationen att göra ett bra jobb. 

För att fortsätta på temat ”vi” kunde jag se att flera respondenter upplevde att det var 

skillnad på den inhyrda och den ordinarie personalen. Det kunde vara att all personal utom 

konsulter deltog i möten eller åkte på konferens. Konsulterna fick i vissa fall inte samma 

mailutskick eftersom de inte sattes upp på maillistan. En konsult märkte även en skillnad i 

attityd, då han som konsult upplevde sig vara mer pressad att göra ett bra jobb och den 

ordinarie personalen ofta fikade längre än den inhyrda personalen. Det här skapar en känsla av 

”vi” och ”dem” som är avgörande i processen för självkategorisering. I det här fallet kan det 

vara destruktivt eftersom det innebär att respondenterna får svårare att kategorisera sig som 

medlemmar i organisationen. 

Men två av respondenterna uttryckte tacksamhet över de gånger de blev inkluderade, till 

exempel när de fick delta i påskmiddag och julbord eller fick sommarpresent som resten av de 

anställda. Att eliminera en känsla av ”vi” och ”dem” genom aktiviteter och handlingar likt 

dessa bäddar för goda förutsättningar för organisationsidentifikation. Intressant var även när 

en konsult förklarade hur klyftan mellan ordinarie personal och honom som konsult minskade 
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efter att halva avdelningen varslades, eftersom han inte längre var den enda med osäker 

anställning längre. Först då kändes alla som medlemmar i samma organisation. 

Men att som konsult känna sig hemmahörande i kundföretaget uttrycker alla 

respondenter som underordnat. Det verkar vara extra lätt att göra avkall på om ens 

konsultuppdrag är deltids- eller extrajobb, till exempel vid sidan om studierna. Men även de 

två konsulter med heltidsuppdrag uttrycker att de inte förväntar sig bli en del av 

organisationerna som konsulter. Respondenterna har helt enkelt inte kategoriserat sig som 

medlemmar i organisationen och då minskar engagemanget och motivationen. 

Sammanfattningsvis är det tydligt att det fanns en stark icke-identifikation hos 

respondenterna när det gällde konsultföretagen. Ingen av dem upplevde att det var 

meningsfullt att knyta an till organisationerna för att de hade för lite kontakt och att det inte 

fanns någon ömsesidigt engagemang. Respondenterna upplevde inte att de var värdefulla 

medarbetare. 

Relationen till kundföretagen varierade och det verkar vara baserat på vilken kontakt 

respondenterna fick med de andra medarbetarna på företaget samt hur väl kundföretaget 

ansträngde sig för att inkludera konsulterna i organisationens ”vi”, till exempel genom sociala 

aktiviteter. 

Ett hinder för organisationsidentifikation var även en känsla av att det var skillnad på 

ordinarie och inhyrd personal. Det gör det svårt för konsulten att kategorisera sig som medlem 

i organisationen och känner därför svag tillhörighet. Alla respondenter upplevde detta, även 

om vissa upplevde att kundföretagen försökte vara inkluderade. 

Avslutningsvis uttryckte alla respondenter att det var underordnat att känna sig hemma i 

en organisation som konsult. Detta är ett tecken på att ingen förväntar sig att räknas eller 

kategorisera sig som medlemmar i organisationen. 

 

5.4 Övergripande resonemang 

 

När respondenterna själva fick svara på vilken organisation de identifierar sig med mest av 

konsult- och kundföretagen fick jag olika svar. Ingen respondent kunde klart och tydligt säga 

en organisation utan alla gav vaga svar, vilket tyder på en ambivalent identifikation. Till slut 

landar tre respondenter på sina kundföretag för att de har mest kontakt med kollegorna där. En 

respondent säger att han identifierar sig mest med konsultföretaget, även om han inte 

beskriver den som stark. Det berodde mycket på att han hade arbetskläder med 
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konsultföretagets logga på samt att han hoppade runt mycket mellan olika kundföretag, vilket 

stärker banden till konsultföretaget. Han menade även att han aldrig fick en chans att knyta an 

till kundföretagen eftersom han var där så korta perioder, men att jobba för konsultföretaget 

var konstant. Slutligen var det en respondent som uttryckte att hon inte identifierar sig med 

varken kund- eller konsultföretag. 

Alla respondenter upplever alltså en svag och negativ identifikation till både kund- och 

konsultföretag. Att alla svarade olika tyder på att det inte finns något självklart svar på vilken 

organisationstillhörighet en konsult i bemanningsbranschen har, vilken ytterligare förstärker 

ambivalensen i identifikation. 

Respondenterna fick även frågan vad som är viktigast för att kunna identifiera sig med 

en arbetsgivarorganisation. Svaren jag fick var möjlighet till att utvecklas, engagemang från 

ledningen, uppskattning, återkoppling, bra bemötande, trivsel, bra kontakt med kollegorna, 

sociala aktiviteter och en bra värdegrund. Ska jag generalisera dessa svar kopplat till social 

identity approach blir det tydligt att konsulterna har ett stort behov av att känna sig sedda och 

bekräftade. 
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7. Avslutning 

 

Jag har undersökt hur konsulter i bemanningsföretag upplever organisationsidentitet hos både 

konsult- och kundföretag. Idén med studien är sprungen ur det faktum att 

organisationsidentitet har de senaste 20 åren vuxit i popularitet hos både teoretiker och 

praktiker, samtidigt som det i Sverige blir allt vanligare att hyra in arbetskraft istället för att 

anställa direkt på företaget. Det finns idag mycket begränsad kunskap om vad som händer 

med organisationsidentiteten när de anställda är tillfälligt där och dessutom har en dubbel 

organisationstillhörighet, både till konsult- och kundföretag. Därför genomfördes den här 

studien för att bidra med kunskap om konsulters upplevelser av organisationsidentitet. 

Kvalitativa intervjuer med fem unga konsulter genomfördes för att studera konsultrollen samt 

relationen till både konsult- och kundföretag. Resultatet analyserades i relation till social 

identity approach och forskning om organisationsidentitet.  

 

7.1 Slutsatser 

 

Studien visar att samtliga respondenter upplever en negativ organisationsidentifikation i form 

av ren icke-identifikation eller ambivalent identifikation där de både kände sig dragna till och 

avvisade av organisationerna. Jag sammanfattar vidare mina slutsatser uppdelat i studiens tre 

frågeställningar. 

 

Hur upplever konsulter i bemanningsbranschen organisationsidentitet? 

Alla respondenter upplever en negativ identifikation till både kund- och konsultföretag. 

Samtliga uttryckte tydligt att det fanns en svag identifikation till konsultföretagen. Ingen av 

dem upplevde att det var meningsfullt att knyta an eftersom de hade så lite kontakt utan 

ömsesidigt engagemang. Respondenterna upplevde inte att de var värdefulla medarbetare. En 

respondent uppgav dock att han identifierade sig mest med konsultföretaget, mycket på grund 

av att han bytte kundföretag ofta. Tre respondenter svarade att kundföretagen erbjöd mest 

identifikation och en ville ta avstånd från båda organisationerna. 

Att alla svarade olika tyder på att det inte finns något självklart svar på vilken 

organisationstillhörighet en konsult i bemanningsbranschen har, vilken kanske ytterligare 

förstärker ambivalensen i identifikation. 
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Relationen till kundföretagen varierade, något som till stor del grundade sig i vilken 

kontakt konsulterna fick med de andra medarbetarna på företaget samt hur väl kundföretaget 

ansträngde sig för att inkludera konsulterna i organisationens gemenskap, till exempel genom 

sociala aktiviteter. 

Istället för en upplevd stark identifikation har respondenterna skapat sig en bild av var 

det innebär att vara konsult, en roll som de verkar ha lättare att kategorisera sig inom. 

Konsulten enligt respondenterna till exempel vara flexibel, serviceinriktad, tillgänglig, 

anpassningsbar, lyhörd och självgående. Kontentan blir att passar man inte in i den rollen trivs 

och passar man inte som konsult. 

En annan viktig del i att respondenterna tycktes ha svårt att kategorisera sig som 

medlemmar i någon av organisationerna är att samtliga respondenter sade sig ha en strävan 

efter en fast anställning. Det skapar ett vakuum där konsulterna både dras till och känner sig 

avvisade av organisationerna. Två respondenter säger att de känner sig som ”låtsasanställda”, 

en upplevelse av att inte vara anställd på riktigt. De erbjöds även få möjligheter att identifiera 

sig på grund av dåligt integrerade mål och värderingar. 

Avslutningsvis uttryckte alla respondenter att det var underordnat att känna sig hemma i 

en organisation som konsult. Detta är ett tecken på att ingen förväntar sig att räknas eller 

kategorisera sig som medlemmar i organisationen. 

 

Vilka förutsättningar har konsulter för att identifiera sig med organisationerna? 

Förutsättningarna för identifikation upplevdes mycket begränsade. Enligt respondenterna 

finnas naturliga hinder för identifikation i rollen, som baseras på två faktorer: tillfällighet och 

en känsla av att vara utbytbar. 

Rollen som respondenterna själva dikterat innebär att inte vara fullt inkluderad på 

varken konsult- eller kundföretag. Det bekräftas av att ingen respondent känner sig som en 

viktig del av organisationerna. De upplever heller ingen stimulans genom utmanande 

uppgifter eller uppskattning från arbetsgivare, men framförallt inte eftersom det finns mycket 

begränsade möjligheter att utvecklas. Respondenterna säger att det leder till dåligt 

självförtroende och att det sänker arbetsmoralen. 

Ingen konsult hade heller speciellt bra förutsättningar att fördjupa meningen med 

existensen i organisationerna genom att integreras i mål och värderingar. Detta inkluderades 

inte i konsulternas introduktion och de mål de var medvetna om var endast kortsiktiga, 

praktiska mål. Eftersom inga respondenter uttryckte att de kunde sympatisera eller relatera till 

varken konsult- eller kundföretagens mål och värderingar leder det till en låg identifikation 
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som riskerar att sänka tillfredsställelsen med jobbet till följd av en känsla av att ens existens i 

organisationen saknar mening. Dock upplevdes detta över lag som sekundärt i rollen som 

konsult. Ett par respondenter uttrycker att det är önskvärt och optimalt, men sätter att ha ett 

jobb och en lön i första rummet. 

Ytterligare ett hinder för organisationsidentifikation var samtliga konsulternas känsla av 

att det gjordes skillnad på ordinarie och inhyrd personal. Det gör det svårt för konsulten att 

kategorisera sig som medlem i organisationen och ger därför svag tillhörighet. 

 

Vilka faktorer är viktiga för en konsult ska identifiera sig som en medlem i en 

organisation? 

Respondenterna får själva svara på detta, eftersom de fick frågan om vad som är viktigast för 

att kunna identifiera sig med en arbetsgivarorganisation. De svarade möjlighet till att 

utvecklas, engagemang från ledningen, uppskattning, återkoppling, bra bemötande, trivsel, bra 

kontakt med kollegorna, sociala aktiviteter och en bra värdegrund. Ska jag generalisera dessa 

svar kopplat till social identity approach blir det tydligt att konsulterna har ett stort behov av 

att känna sig sedda och bekräftade. Praktiskt innebär det att bli inkluderad i sociala aktiviteter, 

få han en stimulerande relation med arbetsgivaren och inte uppleva att det är skillnad på 

ordinarie och inhyrd personal. Jag observerade även att ingen konsult erbjöds möjligheter att 

dela mål och värderingar med organisationen, vilket kan öka identifikation. 

 

7.2 Diskussion 

 

Resultatet av min studie skildrar en verklighet där konsultrollen inte anses vara attraktiv. 

Mina respondenter gav över lag ingen ljus bild av hur det är att jobba som konsult i 

bemanningsbranschen. Det bör påpekas att detta dock inte behöver vara representativt för hela 

branschen. Jag vill citera Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö ur rapporten Hur fungerar 

bemanningsbranschen? som tar upp några aspekter av detta. 

Bedömningen av arbetsförhållandena i bemanningsbranschen jämfört med den i andra branscher 

kan skifta mellan personer. Om en anställning i ett bemanningsföretag är positiv eller negativ 

jämfört med en annan anställning för en enskild individ är avhängigt individens preferenser. För 

vissa människor kan det vara positivt att under en längre eller kortare period arbeta i branschen 

men för andra, som trots allt gör det, är det negativt. (Andersson & Wadensjö 2004, s 49) 
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Det är viktigt att påpeka att denna studie inte går att generalisera till en större population. 

Bemanningsbranschen är dessutom en stor och växande bransch som har många olika 

kategorier arbetare. De fem individer som jag har intervjuat är personer som har tagit jobb där 

man inte kräver speciellt mycket kvalifikationer, till exempel lagerarbete, kvalitetskontroll 

och enklare administration. Att till exempel vara en så kallad expertkonsult som hyrs in i en 

organisation på grund av sin kompetens har antagligen en annan situation än mina 

respondenter. Detta landar det i en fråga om frivillighet och ofrivillighet som Andersson och 

Wadensjö reflekterade över i bakgrundskapitlet (se sida 5-6). 

Jag kan inte heller låta bli att fundera över om resultatet jag har fått fram nu möjligtvis 

skulle kunna vara en reaktion på att den svenska arbetsmarknaden är i ett skifte där 

traditionella anställningsformer inte längre än norm. Fortfarande växer svenskar upp med 

föreställningen om att målet är ett få en fast tillsvidareanställning direkt i en organisation. Det 

var något som samtliga av mina respondenter uttryckte, strävan efter tillsvidareanställning. 

Det är möjligt att arbetsmarknaden håller på att förändras så pass mycket att en fast 

anställning inte längre är vad en arbetare kan förvänta sig. Men för att det ska vara 

fördelaktigt för individen anser jag att villkoren måste förbättras. Just nu verkar det, baserat 

på min studie, som att endast konsult- och kundföretagen gynnas av bemanning, där den 

enskilda konsulten inte blir sedd. 

Under arbetet med denna studie har det blivit allt mer tydligt att konsulterna tycks bli 

tagna för givet av sina arbetsgivare, och om de inte klarar av det går de att ersätta med en ny. 

Jag är övertygad om att det är möjligt att skapa arbetsförhållanden och -villkor där konsulter 

har bättre förutsättningar för att känna en stark organisationsidentitet, vilket skulle gynna 

samtliga parter enligt social identity approach. Det kräver en större ansträngning av 

organisationsledningen, men kan löna sig om man strategiskt ser till att konsulter erbjuds 

socialpsykologisk stimulans. 

Kopplat till att utveckla en strategi riktad mot tillfälliga medlemmar i organisationen 

kan jag se ett behov av att förtydliga konsultrollen. Mina respondenter har förväntningar på 

sin anställning som ingen har dikterat för dem, utan de har formats utifrån omständigheterna. 

Människan har naturligt ett behov av att kategorisera sig enligt social identity approach, och 

konsulter skulle troligtvis bli mer tillfreds om de fick hjälp med att definiera detta. Till 

exempel kan arbetet få mer mening för konsulten genom att aktivt jobba med var 

organisationstillhörigheten ligger, något som respondenterna hade svårt att själva avgöra. 

Men för att förverkliga dessa tankar finns först och främst ett stort behov av att öka 

kunskapen om organisationsidentitet hos tillfälligt anställda. Denna studie ger ett flertal 
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uppslag till vidare forskning på området och jag har flera idéer om studier som tar vid där jag 

slutat. 

 

7.3 Framtida forskning 

 

Jag anser att det första steget är att få mer kunskap om konsulters situation. Jag ser ett behov 

av en större kartläggning för att avgöra hur konsulter förhåller sig till organisationsidentitet 

generellt. Det kan behöva kvantifieras för att sedan ge ett underlag till mer teoriutvecklande 

studier. Ett exempel, som jag anser är viktigt, är att konstatera om det faktiskt är skillnad i hur 

ordinarie och inhyrd personal identifierar sig med en organisation, som min studie antyder. 

Det kan förslagsvis genomföras med fallstudier på företag där skalor för 

organisationsidentifikation används på både ordinarie och inhyrd personal. 

Vidare ser jag ett behov av vidare studier på hur man skapar stimulans och mening för 

konsulter i bemanningsbranschen, med organisationsidentitet som strategi. Jag föreställer mig 

även att det finns ett intresse av att undersöka hur stark respektive svag identifikation kan få 

effekter för konsult- och kundföretag. Har det påverkan på till exempel effektivitet och 

kvalité? Kan man se finansiella effekter? 

Avslutningsvis vill jag säga att det är en spännande tid att intressera sig för 

organisationsidentitet. Det är ett relativt nytt forskningsfält där nya definitioner och perspektiv 

ständigt tillkommer, kritiseras, omdefinieras och avfärdas. Det finns fortfarande outforskade 

områden och forskningsluckor, där den kunskap som genereras inte bara förblir kunskap utan 

även kan omvandlas till strategier att tillämpa i organisationer. Något som är säkert är att 

intresset är starkt för framtida forskning, både bland teoretiker och hos praktiker. 
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Bilaga 

 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Vilket/vilka bemanningsföretag har du tagit uppdrag via? 

2. Hur många uppdrag har du tagit via bemanningsföretag? Vilket/vilka kundföretag? 

Vilken typ av arbetsuppgifter? Hur långa var uppdraget/en? 

3. Har du varit haft någon annan anställningsform, tillsvidareanställd eller vikariat? 

4. Vad är fördelarna med att jobba som bemanningsanställd? 

5. Vad är nackdelarna med att jobba som bemanningsanställd? 

 

Identifikation med mål och värderingar 

6. Hur medveten var du om dina arbetsgivares mål och värderingar? Hur märktes de på 

arbetsplatsen? Informerade arbetsgivarna om detta, till exempel i introduktionen?  

7. Har du känt att arbetsgivarnas mål och värderingar stämmer överens med dina egna? 

Finns det gånger när har det inte gjort det? 

8. Hur viktigt är det för dig att du håller med om vad dina arbetsgivare står för? Är det 

lika viktigt oavsett anställningsform? 

 

Känsla av tillhörighet och medlemskap 

9. Hur ser relationen ut mellan dig och de andra på arbetsplatsen? Är det skillnad mellan 

inhyrd och ordinarie personal? 

10. Har du känt dig inkluderad av dina arbetsgivare? 

11. Hur viktigt är det för dig att känna att du hör hemma i företagen du jobbar på? 

 

Självkategorisering och etikettering 

12. Hur skulle du beskriva vad som karaktäriserar din roll som bemanningsanställd? 

Identifierar du dig mest med bemanningsföretaget eller med kundföretaget? 

13. Finns det grupperingar bland de anställda inom konsult- eller kundföretaget/en? I 

vilken grupp hamnade du? Varför? 

14. Hur hittade du din plats i organisationerna? Har du känt dig som en viktig del av dina 

arbetsgivarorganisationer? Upplevde du dig som del av teamet? 

 

Avslutning 

15. Vilka faktorer skulle du säga är viktigast för att du ska identifiera dig med dina 

arbetsgivare? Vad avgör hur mycket du investerar i dina arbetsgivare? Påverkar det 

faktum att du är tillfälligt anställd? 

16. Trivs du med att vara konsult? Saknar du det/tror du att du kommer att fortsätta? 

17. Tror du att din roll hade förändrats om du hade haft en annan anställningsform? Hade 

det varit någon skillnad i hur mycket du hade investerat i företaget? 

18. Har du något som du vill tillägga



  Pressrealese 

 

 

Bemanningsanställda känner sig exkluderade 

Konsulter i bemanningsbranschen har svårt att knyta an till både konsult- och 

kundföretag och känner sig inte som viktiga medarbetare. Det visar en studie som ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv har undersökt unga konsulters upplevelse av att vara 

medlemmar i organisationer. 

En student vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet har in sin 

kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap genom intervjuer med fem 

unga konsulter i bemanningsbranschen studerat upplevelsen av anställningen kopplat till 

organisationsidentitet. 

Studien visar att konsulterna upplevde svag identifikation till både konsult- och kundföretag, 

mycket baserat på att de endast var på arbetsplatsen tillfälligt och på en känsla av att vara lätt 

utbytbar. Samtliga deltagare i studien uppgav även att ingen organisation försökte introducera 

dess mål och värderingar tillräckligt för att konsulterna skulle ta till sig dem, vilket försvårar 

processen att knyta an till en arbetsplats. 

Det här sänkte självförtroende och arbetsmoral. Istället sade konsulterna att de hade velat att 

arbetsgivarna i högre utsträckning mötte deras behov av att bli sedda som individer, till 

exempel genom att få uppskattning, stimulans, möjlighet till att utvecklas och samhörighet 

med kollegor. Hög identifikation hos anställda i en organisation kan minska risken för 

uppsägningar och utbrändhet samt ökar de anställdas motivation, arbetstrivsel och vilja att 

samarbeta. 

Deltagarna i studien menade dock att de inte förväntade sig att detta skulle uppfyllas i rollen 

som konsult. Istället uppgav alla att de strävade efter en fast tillsvidareanställning där 

organisationsidentitet skulle spela större roll. 
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