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Sammanfattning 

Författare: Elis Lindahl och Jesper Johansson 

Titel: Den tudelade tillhörigheten - En studie om organisationstillhörighet bland 

bemanningskonsulter 

I denna studie studerar vi, utifrån ett sociologiskt perspektiv, hur bemanningsanställda 

konsulter med en heltidstjänst inom tjänstesektorn upplever organisationstillhörighet. Dels 

gentemot de bemanningsföretag de är anställda av, dels gentemot den uppdragsgivare de 

arbetar hos. Vidare studerar vi hur konsultchefer, som företräder ett bemanningsföretag, 

arbetar för deras respektive konsulter ska känna sig tillhörande deras bemanningsföretag. Med 

åtta genomförda kvalitativa intervjuer, sex stycken med konsulter och två stycken med 

konsultchefer, har vi samlat in det empiriska materialet. Detta material har sedan analyserats 

utifrån studiens teoretiska ramverk som utgörs av Hogg & Terrys teori om social 

identitetsstrategi samt Alvesson och Willmotts teori om organisationskontroll genom 

identitetsstyrning. Resultatet av studien visar att konsulterna upplever 

organisationstillhörighet i varierande utsträckning gentemot respektive parter som både utgörs 

av inkluderade och exkluderade faktorer. Det framgår även att konsultcheferna aktivt arbetar 

för att få konsulterna att uppleva tillhörighet gentemot bemanningsföretaget, bland annat 

genom olika typer av kommunikation samt evenemang som anordnas för konsulterna. Trots 

att konsulterna i vissa avseenden upplever sig vara exkluderade hos uppdragsgivaren, känner 

de uteslutande en starkare tillhörighet gentemot denne istället för bemanningsföretaget. De 

avgörande faktorerna som leder till denna upplevelse framgår i resultatet och utgörs av: 

utförande av arbetsuppgifter, vart de tillbringar sin arbetstid samt genom de kontakter som 

knyts med kollegor och chefer på arbetsplatsen.  

 

Nyckelord: bemanninganställda, bemanningsföretag, konsulter, konsultchefer, 

uppdragsgivare, tillhörighet 
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Ordlista 

Arbetsgivare: När vi använder denna formulering syftar vi på bemanningsföretaget som 

konsulten är anställd av. Rent juridiskt är bemanningsföretaget arbetsgivare, trots att 

konsulterna arbetar på andra arbetsplatser. Konsulterna skriver anställningsavtal med och är 

bunden till bemanningsföretaget. Bemanningsföretaget har det yttersta ansvaret för 

konsulterna och betalar ut deras lön. 

Uppdragsgivare: Formuleringen syftar på kunden som hyr in arbetskraft från 

bemanningsföretaget. Det är hos uppdragsgivaren som konsulterna arbetar och utför sitt 

tillfälliga uppdrag. Det kan förekomma att vi även använder formuleringarna “kundföretaget” 

eller “inhyrande företaget” med tanke på uppdragsgivarens relation till bemanningsföretaget 

som är leverantör av arbetskraft. 

Konsulter: Konsulterna är den inhyrda personalen som arbetar hos uppdragsgivaren, men är 

anställd av bemanningsföretaget. 

 

Konsultchef: Konsultchefen är anställd hos bemanningsföretaget och har det yttersta ansvaret 

för konsulten som är ute på uppdrag hos uppdragsgivaren. Det är konsultchefen som 

upprätthåller den regelbundna kontakten med konsulten och uppdragsgivaren. 
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1. Inledning 

I den inledande fasen av kapitlet presenteras bakgrunden till valt ämne och varför vi valt att 

göra en studie inom det. Vidare presenteras problemformulering, syfte, frågeställning samt en 

disposition över studiens innehåll. 

1.1 Bakgrund 

“Man känner sig väldigt utbytbar” 

Detta är rubriken på en publicerad intervju som gavs ut av Dagens Arena, där journalisten 

Niklas Wennergren berättar om sin upplevelse som bemanningskonsult. Han upplever att det 

är en stor skillnad i att gå på ett fast schema till skillnad från att inte göra det och att det råder 

en osäkerhet kring hur länge han som konsult får stanna på en arbetsplats. Han berättar att 

situationen som bemanningsanställd på arbetsplatsen innebär att den inhyrda personalen får en 

ställning där det kan vara svårt att säga vad man tycker och tänker. Samtidigt menar Niklas att 

om han som konsult får ett fast schema på arbetsplatsen stärks ställningen och att han känner 

sig mer som en fast anställd. Utsattheten som konsult innebär att Niklas upplever att han 

ständigt måste bevisa varför han är värd sin plats på arbetet, det i större utsträckning än de fast 

anställda. Han menar att konsultanställningen leder till en form av osäkerhet där en konstant 

rädsla för att göra fel är närvarande. (Dagens arena, 2013) 

 

Ovanstående utgör ett exempel på hur en konsult kan uppleva sin anställningsform, en 

anställningsform som har blivit allt vanligare på arbetsmarknaden. Det har konstaterats att 

användandet av bemanningspersonal inom organisationer har ökat och kommer fortsätta att 

öka då organisationer strävar efter att bli mer flexibla och mer kostnadseffektiva (Slattery et 

al., 2010). 

 

Dagens organisationer är utsatta för en kraftig konkurrens, bland annat på grund av 

globaliseringen av den internationella marknaden. Organisationen måste kunna hantera 

hastiga svängningar och den osäkerhet som råder på marknaden. Ett sätt för organisationer att 

hantera den rådande osäkerheten är att flytta över den till de anställda medarbetarna. Eftersom 

organisationer i största möjliga mån måste vara flexibla krävs det av de anställda att de i sin 

tur också är det. De måste vara beredda på att till exempel byta jobb, arbetsuppgifter och 

flytta till annan ort. Numera har en fjärdedel av alla förvärvsanställda människor i Sverige 

någon form av tillfälliga anställningsavtal, vilket gör att de inte har en fast ställning på 

arbetsmarknaden. (Olofsdotter, 2008) 
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Då bemanningsföretag tillgodoser uppdragsgivarens behov av arbetskraft i form av tillfällig 

personal, innebär det att bemanningspersonalen i fråga upplever en känsla av osäkerhet. 

Konsulters uppdrag varierar ofta i längd och det innebär i många fall arbete på olika 

arbetsplatser. Det kan i sin tur leda till att konsulten inte upplever tillhörighet på arbetsplatsen. 

De upplever snarare utanförskap, vilket kan innebära att konsulten går miste om sociala 

relationer med ordinarie anställda. (Olofsdotter, 2008) Bemanningsföretagen måste ha en 

överkapacitet av konsulter för att kunna tillgodose uppdragsgivarens behov, vilket innebär att 

konsulter måste vara “stand-by” och rycka in när det behövs (Allvin et al., 2003). Det här är 

alltså en problematik nära förknippad med den rådande situationen som tidigare beskrevs där 

organisationer i allt större utsträckning måste vara flexibla och därmed även deras anställda. 

Dessa anställningar som i allt större utsträckning utgörs av konsulttjänster. 

 

Konsultcheferna företräder bemanningsföretaget i sammanhanget. De har ansvar för de 

uthyrda konsulterna och det är även de som har kontakt med uppdragsgivaren. Konsultchefen 

ansvarar bland annat för att hålla i medarbetarsamtal, lönediskussioner, semesterhantering och 

rekrytering av ny personal. (Olofsdotter, 2006) En konsultchef ska ha ständig kontakt med de 

uthyrda konsulterna och det innebär att de arbetar som en mellanhand för 

bemanningsföretaget och uppdragsgivaren (Olofsdotter, 2008). 

 

Denna studie kommer att fokusera hur konsultanställningar upplevs på ett individuellt plan, 

samt hur aktörer inom bemanningsbranschen arbetar på ett individanpassat sätt för att behålla 

konsulterna inom företaget. I studien är vi intresserade av att studera konsulternas egna 

upplevelser av situationen. Vi är också intresserade av att studera bemanningsföretagets 

åtaganden och konsultchefens arbete gentemot sina uthyrda konsulter. Studien kommer därför 

inte fokusera på bemanningsbranschen ur ett makroperspektiv och hur dess roll har förändrat 

arbetsmarknaden. Inte heller varför företag använder bemanningsanställda ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

1.2 Problemformulering 

På grund av att konsulter har en arbetsgivare i form av ett bemanningsföretag, en 

uppdragsgivare som man arbetar hos samt det faktum att anställningen ofta har en begränsad 

karaktär. Torde det vara en svår situation att samtidigt känna tillhörighet till både arbetsgivare 

och uppdragsgivare. Utifrån den ovan beskrivna situationen som konsulten har, tror vi att 

konsultchefen står inför en svår utmaning. Det vill säga problematiken att få konsulterna att 
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känna tillhörighet gentemot det bemanningsföretag som konsultchefen företräder. Denna 

problematik kan uppstå i synnerhet då bemanningsföretagets konsultchef inte är närvarande 

på den arbetsplats där konsulten arbetar. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att, på individnivå, undersöka hur konsulter upplever sin arbetssituation. Dels 

gentemot arbetsgivaren som i detta fall är bemanningsföretaget, dels gentemot 

uppdragsgivaren som i detta fall är den organisation eller företag som konsulten arbetar hos. 

Uppsatsen syftar även till att belysa hur en konsultchef som företräder bemanningsföretag kan 

arbeta för att hålla en god kontakt och en god relation med den uthyrda konsulten, i syfte att 

denne ska känna sig som en del av bemanningsföretaget. Utifrån studiens syfte formulerades 

två frågeställningar: 

 

Hur upplever konsulter tillhörighet gentemot arbetsgivare respektive uppdragsgivare? 

 

Hur kan konsultchefer arbeta för att få uthyrda konsulter att känna tillhörighet till det 

bemanningsföretag som denne företräder? 

1.4 Studiens disposition 

I nästkommande kapitel presenteras tidigare forskning inom studiens område. Genom att ha 

studerat diverse forskningsartiklar har vi identifierat en kunskapslucka som väckt vårt 

intresse. Denna kunskapslucka ämnar vi att studera och försöka fylla med hjälp av nytt 

empiriskt material som vi inhämtar på egen hand. I studiens tredje kapitel presenteras valda 

teorier som kommer att appliceras på de empiriska material som vi inhämtar. Dessa två teorier 

är Hogg & Terrys (2001) teori om “social identitetsstrategi” samt Alvesson & Willmotts 

(2003) teori om “organisationskontroll genom identitetstyrning”. I studiens fjärde kapitel 

presenteras den metodologiska ansats som kommer ligga till grund för hur studien kommer att 

genomföras. Här redovisas även våra etiska överväganden och avgränsningar som vi måste ta 

hänsyn till i genomförandet av en trovärdig studie. I studiens femte kapitel presenteras 

resultaten, samt en analys av det empiriska material vi samlat in. I studiens sjätte kapitel 

återfinns en diskussion kring analys och resultat i förhållande till våra frågeställningar, 

tidigare forskning och teori. Där presenteras även vår sammanvävda reflektion samt 

implikationer för framtida forskning inom ämnet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning av relevans för uppsatsens problemområde. De 

ingående avsnitten handlar om: bemanningsbranschen, anställningsvillkor, 

bemanningskonsulter, konsultens upplevelse av organisationstillhörighet samt om 

konsultchefen. Efter denna genomgång följer en sammanfattning. Genomgången av tidigare 

forskning inleds med studier om bemanningsbranschen på makronivå, för att sedan på 

individnivå uppehålla sig vid studier om konsulter och konsultchefers arbetssituation. 

2.1 En översikt av bemanningsbranschen 

Som en utgångspunkt för kommande redogörelse ges här en kortfattad beskrivning av 

bemanningsbranschens karaktärsdrag. Detta i syfte att skapa en grundläggande förståelse för 

bemanningsbranschen, dess sätt att fungera och varför behovet av inhyrd personal finns.  

1993 års avskaffande av Arbetsförmedlingens monopol, samt av den fyramånadersgräns som 

tidigare reglerat uthyrning av enskilda personer till företag, möjliggjorde en ökande etablering 

av bemanningsföretag (Granberg, 2011).  

 

Personaluthyrningen kännetecknas i de flesta fall av att den uthyrda konsulten utför ett 

specifikt arbete för det inhyrande företaget, även kallad uppdragsgivare. I Sverige ses 

bemanningspersonal som en anställd liknande andra anställda inom organisationen och 

omfattas därmed av svensk arbetslagstiftning. Detta trots att den inhyrda anställda är anställd 

av bemanningsföretaget och inte av uppdragsgivaren. (Olofsdotter, 2008) 

 

På arbetsmarknaden fungerar bemanningsföretagen som en förmedlare av tjänster och detta 

menar Olofsdotter (2008) bildar en “trepartsrelation” mellan bemanningsföretagen, 

uppdragsgivare och anställda. Genom bemanningsföretaget förmedlas tjänster som tillgodoser 

både den anställdas och uppdragsgivarens behov avseende efterfrågan respektive tillgång av 

arbetskraft. I Figur 1 visas schematiskt relationerna mellan uppdragsgivare och 

bemanningsföretag. Det framgår här att gränserna dem emellan inte främst ska ses som 

rumsliga, utan snarare som kontaktmässigt definierade. 
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Figur 1. Samverkan mellan bemanningsföretag och 

uppdragsgivare (Kundföretag) Källa: Grimshaw et 

al. 2005, hämtad från Olofsdotter, 2008, s.11 

 

Den ökande användningen av bemanningspersonal sker inte bara inom de traditionella 

områdena som till exempel lager och industri utan även i områden som kräver större 

kvalifikation och utbildning (Slattery et al., 2010). Garsten (2008) beskriver hur 

bemanningsföretagen marknadsför sig som en hjälp till spännande tjänster, möjlighet till 

arbete och karriär. De använder sig ofta av attraktiva slogans som hjälpmedel, till exempel 

“Vi öppnar dörrar till en värld av spännande jobbmöjligheter”. Detta lockar människor att 

söka deras tjänster. 

2.2 Bemanningskonsulten 

Här nedan redogörs kort för studier om bland annat hur en konsults identitet utformas, hur 

dennes anställningsvillkor fungerar, samt hur konsulter upplever organisationstillhörighet. 

 

En studie gjord av Walter (2012) visar att en anställning som konsult kan ha betydelse för hur 

individens yrkesidentitet utformas. Som anställd konsult finns det förväntningar om att denne 

ska uppvisa vissa typer av färdigheter, attityder och beteenden. Det är viktigt att konsulten har 

en förmåga att vara flexibel, samtidigt som denne ska kunna anpassa sig i förhållande till 

uppdragsgivarens krav och tillfälliga behov. Utöver detta bör konsulten framstå som en 

prestigelös och tillförlitlig anställd gentemot bemanningsföretaget. En konsult måste även 

känna sig bekväm med att konsultchefen övervakar och utvärderar arbetsprestationen ute hos 

uppdragsgivaren. Dessa aspekter som konsulten har att förhålla sig till leder till att denne får 

en viss syn på arbetslivet överlag. Konsultens uppfattning om arbetsmarknaden är att den 



 11 

kräver flexibilitet och kortsiktigt anställningstänkande, vilket leder till att denne agerar 

därefter. 

 

Ett annat kännetecken för konsulter uthyrda till uppdragsgivare har att göra med formell 

struktur. Tsoukalas (2003) förklarar att denna används för att särskilja konsultens ställning 

jämfört med de fast anställda. Strukturen upprätthålls ofta genom olika formaliteter. Till 

exempel att chefer hos uppdragsgivaren måste underteckna konsultens tidrapporter och att 

konsulten regelbundet måste göra avstämningar med sin konsultchef på bemanningsföretaget. 

Konsulterna deltar oftast inte heller i möten på arbetsplatsen eller i sociala aktiviteter som 

anordnas. I de flesta fall har konsulten en eller väldigt få arbetsuppgifter som denne är 

specialiserad inom. Kraven på arbetsutförandet är oftast hårdare i jämförelse med de anställda 

på företaget. Att hantera få arbetsuppgifter, ha kravet på sig att vara högpresterande samt att 

alltid utföra ett bra arbete utgör också tydliga skillnader mellan fast anställda och konsulter. 

2.2.1 Bemanningskonsulters anställningsvillkor 

Inhyrningen av personal gör det möjligt för de inhyrande företagen att vara flexibla och kunna 

styra bemanningen efter behov, vilket gör det möjligt att planera och sänka personalkostnader. 

Genom att det inhyrande företaget kan ställa krav på de företag som erbjuder uthyrd personal, 

uppstår en konkurrens mellan bemanningsföretagen där förmånliga priser för personal 

förhandlas fram (Kantelius, 2012). Vidare visar studier gjorda av Håkansson & Isdorsson 

(2012) att det förekommer stor variation av uppdragslängd; det kan röra sig om dags-, vecko-, 

månads- eller årsuppdrag. Studien visar även att företag bland annat inom logistikbranschen 

kan ha bemanningsanställda under ett par månaders tid men att de anställs en dag i taget. 

Detta leder till att en stor osäkerhet uppstår rörande den bemanningsanställdas tid på 

företaget. Osäkerheten påverkar hur konsulter upplever tillfredställelse av arbetet och 

engagemang i organisationen, men även bristande välmående och oönskat beteende, vilket en 

belgisk studie gjord av De Cuyper et al. (2007) visar. I Sverige tillämpas däremot andra regler 

gällande personaluthyrning, vilka ska innebära en ökad säkerhet för konsultanställda. 

Personaluthyrningen i Sverige kännetecknas i hög grad av de kollektivavtal som finns knutna 

till bemanningsanställningarna. Kollektivavtalen ger den uthyrda personalen ett stort mått av 

trygghet. Både ekonomiskt och anställningsmässigt. Inom de större bemanningsföretagen är 

den vanligaste anställningsformen tillsvidareanställning. Däremot är det, förutsatt att vissa 

premisser uppfylls, tillåtet att ge tidsbegränsade anställningar. Detta till exempel vid en hög 

arbetsbelastning eller vid provanställningar. Med tanke på att uppdragsgivare ofta anlitar 



 12 

inhyrd personal när de har ett extra stort behov av arbetskraft, kan de ofta tillämpa klausulen 

om “hög arbetsbelastning”. Dessutom hör det till vanligheterna att bemanningsföretagen till 

en början provanställer sina konsulter under en sex månader lång period. (Håkansson et al., 

2007) 

 

Som nämnts omfattas den svenska bemanningsbranschen av kollektivavtal som ger uthyrd 

personal en hög grad av ekonomisk trygghet i sina respektive anställningar. De får nämligen, 

via kollektivavtalet, en garantilön som motsvarar minst 80 % av månadslönen om de saknar 

uppdrag. Detta oavsett vilken tillgång bemanningsföretaget har på uppdrag, eftersom det är 

bemanningsföretagets skyldighet att tillhandahålla uppdrag. (Storrie, 2007) Uthyrd personal 

som omfattas av kollektivavtalet ska i princip få samma ersättning och arbetsvillkor som de 

personer som är anställda inom uppdragsgivarens verksamhet. (§ 2 Anställning, Avtal för 

tjänstemän i bemanningsföretag, 2013) 

2.2.2 Organisationstillhörighet 

Konsultens upplevda organisationstillhörighet kan variera vilket påvisas från en studie gjord 

av Tsoukalas (2003). Hans studie fokuserar på tre huvudområden, vilka är: social gemenskap 

och individualisering, blandad arbetskraft och lojalitet samt lärande, kompetensutveckling och 

organisatorisk glömska. I studien har han djupintervjuat bemanningspersonal och 

verksamhetschefer på arbetsplatsen. Studien visar att konsulten upplever en starkare 

tillhörighet till uppdragsgivaren som denne arbetar hos än till bemanningsföretaget. Det 

förekommer dock vissa undantag, till exempel om konsulten har varit anställd hos 

bemanningsföretaget en längre tid eller om konsulten arbetar i projektform. Andra faktorer 

som kan påverka känslan av tillhörighet är uppdragets längd. Om längden på uppdraget är av 

“mellanlängd”, en till tre månader, blir integrationen hos uppdragsgivaren begränsad för 

konsulterna. Detta även om ett större antal inhyrda konsulter finns hos uppdragsgivaren kan 

det skapa konflikter mellan de fast anställda och konsulterna vilket också leder till bristande 

integration. (Tsoukalas, 2003)  

 

En studie om socialt stöd bland uthyrd personal gjord av Isaksson och Bellaagh (1999) 

påvisar skillnader mot resultatet i Tsoukalas studie. De har i sin studie undersökt hur personal 

som ofta byter arbetsplats upplever sina arbetsplatsförhållanden. I deras intervjustudie 

framgår att flera bemanningsanställda individer upplever det som positivt att träffa nya 

människor och att det är socialt utvecklande. Samtidigt upplever flera av dem brister i 
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kontinuiteten gällande relationer och i tillhörighet. Detta beskrivs som påfrestande och att det 

leder till en känsla av utanförskap. De bemanningsanställda individerna menar bland annat att 

det är svårt att etablera en position i den hierarki som råder på arbetsplatsen. Det finns över 

huvud taget en upplevd avsaknad av personligt värde bland konsulterna. 

2.3 Konsultchefen 

Rollen som konsultchef innebär en tudelad arbetsgång där denne måste vara medveten om och 

ta hänsyn till de behov och krav som ställs från såväl uppdragsgivare som konsulter. Detta 

innebär att konsultchefen hamnar i en position mellan dessa två aktörer och kan på så sätt 

uppleva en känsla av att bli utlämnad och klämd. Olofsdotter (2006, s.9-10) presenterar fyra 

olika kategorier i vilka konsultchefernas arbetsuppgifter kan delas in. Den första kategorin är 

matchning vilket innebär att konsultchefen ansvarar för rekrytering av nya konsulter. Denna 

rekrytering görs i samråd med den tänkta uppdragsgivaren. Tillsammans med 

uppdragsgivaren utformar konsultchefen en kravspecifikation som används i den så kallade 

matchningen av nya konsulter. Den andra kategorin av ansvarsområde är försäljningsansvar, 

vilket innebär att konsultchefen förväntas sälja in konsulter och konsultuppdrag till både nya 

och befintliga kunder. Den tredje kategorin är relationsutveckling som innebär att 

konsultchefen upprätthåller kontakten med konsulten och konsulternas uppdragsgivare. Till 

uppgiften hör även ansvaret att aktivt verka för att stärka och utveckla dessa relationer. Den 

fjärde kategorin är personalansvar, vilket innebär att konsultchefen har ett övergripande 

personalansvar för de uthyrda konsulterna samt ett ansvar att fungera som ett stöd för dem. 

 

Ansvarskategorierna relationsutveckling och personalansvar kan hanteras på olika sätt av 

konsultchefen. Garsten (1999) presenterar i sin studie olika tillvägagångssätt för hur en 

konsultchef kan arbeta för att upprätthålla relationer med sina konsulter samt hur denne kan 

hantera personalansvarsfrågan. Bemanningsföretag försöker kompensera konsultens osäkra 

och tillfälliga arbetssituation genom att knyta denne närmre sin organisation. Detta bland 

annat genom att anordna sociala tillställningar som fester, after-work och mingel för alla 

konsulter inom bemanningsföretaget. Det för att konsulterna ska få tillfällen att lära känna 

varandra. Konsultchefen försöker även i många fall, när det gäller kommunikation med 

konsulter, kombinera månadsavstämningarna med någon form av social aktivitet. 

Konsultchefer betonar ofta vikten av att samla alla sina konsulter med jämna mellanrum just 

för att de ska känna en gemenskap och en tillhörighet. Hur konsulterna själva upplever dessa 

sammankomster är en intressant aspekt som Garsten (1999) presenterar i resultatet av sin 
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studie. De menar att den här typen av träffar i många fall inte är speciellt givande. Istället 

upplevs de som ganska trista eftersom konsulterna bara har en ytlig relation till sina 

konsultkollegor. Dessutom har de ofta en begränsad uppfattning om vad kollegorna arbetar 

med, eftersom de inte nödvändigtvis arbetar för samma uppdragsgivare. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Här ovan har bemanningsbranschen, dess, uppkomst, utformning och de ingående aktörerna 

presenterats. Bemanningsbranschen verkar inte bara inom de traditionella områdena som lager 

och industri utan har även etablerat sig i mer kvalificerade arbeten som kräver utbildning. 

Vidare har beroendeförhållandena mellan aktörerna och deras samverkan beskrivits, liksom 

även bemanningskonsulten och de förväntningar som finns på denne. Konsulten förväntas ha 

vissa typer av färdigheter och beteenden och visa anpassning till uppdragsgivarens krav och 

tillfälliga behov. Det framkommer även att det finns skillnader mellan konsulter och fast 

anställda på arbetsplatserna. Skillnaderna blir tydliga bland annat genom uppdelning av 

konsulter och fast anställda, då företagen anordnar sociala aktiviteter och har möten på 

arbetsplatsen. Konsulter upplever också att det är svårt att skapa långvariga relationer på 

arbetsplatsen detta på grund av deras tillfälliga anställningsform. För att kompensera 

konsulternas tillfälliga anställning finns det upprättade kollektivavtal dessa betryggar 

konsultens anställningssituation. I den forskning som presenterats rörande tillhörighet framgår 

att det råder delade meningar om hur organisationstillhörighet bland konsulter upplevs. 

Konsultchefen måste därför ha både konsulternas och uppdragsgivarens intressen i åtanke, då 

denne har ansvar gentemot båda dessa aktörer. Detta innebär bland annat personalansvar, 

upprätthållande av relationer och att knyta konsulterna närmare den egna organisationen. 

 

I denna uppsats fokuseras på de två områden som rör konsulter och konsultchefen, eftersom 

den syftar till att undersöka hur konsulter upplever sin arbetssituation och hur en konsultchef 

kan arbeta för att konsulterna ska känna sig involverade i bemanningsföretaget. Då den 

tidigare forskningen vi tagit del av visar att konsulter upplever en delad 

organisationstillhörighet, samt att konsultcheferna förväntas arbeta för att upprätthålla goda 

relationer, utgör detta grunden för den fortsatta studien. Fortsättningsvis kommer inte den 

tidigare forskning som berör bemanningsbranschen i stort att användas. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Här presenteras först teorin om social identitetsstrategi (Hogg & Terry, 2001) och sedan 

teorin om organisationskontroll genom identitetsstyrning (Alvesson & Willmott, 2002). Dessa 

två teorier har valts för att vi anser dem vara tillämpbara i förhållande till det empiriska 

material vi avser att inhämta. Teorierna tar upp relevanta aspekter när det gäller upplevelsen 

av tillhörighet, vilket studien syftar till att undersöka. 

3.1 Social identitetsstrategi 

Teorin om social identitetsstrategi är ett teoretiskt perspektiv som handlar om relationer 

mellan självuppfattning och gruppbeteende. Detta perspektiv är en kombination av följande 

delteorier: teorin om social identitet och teorin om självkategorisering. 

3.1.1 Teorin om social identitet 

Det var Henrik Tajfel 1972 som först introducerade begreppet social identitet. Syftet var att 

förklara individens medvetenhet om att denne tillhör vissa sociala grupper. Utgångspunkten i 

teorin om social identitet är att en individ genom sociala kategorier (till exempel nationalitet, 

politisk åskådning, organisation eller arbetsgrupp) upplever grupptillhörighet. Upplevelsen av 

grupptillhörighet avgörs av vilken kategori individen anser sig själv tillhöra. Gruppens 

egenskaper ska alltså vara överensstämmande med de egenskaper individen själv anser sig ha. 

Individer är medlemmar i en mängd sociala grupper som utgörs av olika kategorier där vissa 

kategorier är viktigare än andra. Kategorierna finns närvarande i den individuella 

medlemmens medvetande som en social identitet, vilken både beskriver och bestämmer 

dennes attribut som en medlem av gruppen. Det vill säga hur man borde tänka och känna samt 

hur man förväntas agera. Beroende på vilken grupp individen upplever att denne tillhör bidrar 

detta till en definition av vem individen är i förhållande till de karaktärsdrag som hör till och 

definierar kategorin. (Hogg & Terry, 2001, s. 1-3) 

3.1.2 Teorin om självkategorisering 

Självkategoriseringsteorin bygger på Tajfels teori om social identitet och utvecklades av J.C. 

Turner och hans kollegor under andra halvan av 1980-talet. Teorin om självkategorisering är 

snarlik teorin om social identitet men den förklarar mer ingående hur den pågående processen 

av social kategorisering utgör den kognitiva grunden för gruppbeteende. Genom social 

kategorisering av sig själv och andra söker individen efter grupper där gruppens medlemmar 

strävar efter liknande mål. (Hogg & Terry, 2001, s.3-5) Teorin undersöker den kognitiva 
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process i vilken individer upplever sig själva som medlemmar i sociala grupper. Genom att 

identifiera gruppers likheter och skillnader avgör individen vilken grupp denne känner 

tillhörighet till (Hogg & Terry, 2001, s 18). 

3.2 Organisationskontroll genom identitetstyrning 

Alvesson & Willmott (2002) menar att dagens organisationer använder identitetstyrning för 

att uppnå kontroll inom organisationen. Författarna förklarar att dagens sätt att hantera 

ledarskap bland chefer snarare handlar om att hantera de anställdas “insida”, det vill säga 

förväntningar, farhågor och ambitioner, snarare än deras direkta beteende och prestationer. 

(Alvesson & Willmott, 2002, s.620) 

 

Det finns enligt Alvesson & Willmott (2002, ss.629-632) nio olika sätt att skapa 

identitetsstyrning inom en organisation. Dessa är: 

 

Att direkt definiera individen 

En tydlig koppling görs mellan individens karaktärsdrag som visat sig bestående över 

tid och som skiljer individen från andra personer. På detta sätt placeras individen i den 

sociala kontexten och organisationen vet vad man kan förvänta sig av denne i sin 

specifika roll. Ju tydligare individens roll är definierad, desto mindre vag blir 

innebörden av den, vilket gör att individuell tolkning av rollen minimeras. Detta 

resulterar i att individen förväntas agera ett sätt som är knutet till rollen. Exempelvis 

en mellanchef styr sina underordnade, men följer direktiv från högre instanser.  

 

Definiera en individ genom att definiera andra 

En individs identitet kan indirekt påverkas av hur andra i samma grupp definierar sig. 

Definitionen kan också påverkas av andra grupper, ofta i syfte att identifiera vad 

gruppen som individen tillhör inte ska definieras som. Detta påvisas genom ett 

exempel där konkurrerande grupper definierar varandra med icke önskvärda 

egenskaper och visar på detta sätt hur deras grupp inte ska definieras. 

 

Bidra med ett specifikt vokabulär av motiv 

De anställda uppmuntras att förstå innebörden av sitt arbete genom att ledningen 

utformar ett ramverk av ett specifikt språk innehållande centrala ordval och historier 

som är knutna till verksamheten. De allställda uppmuntras att använda sig av det 
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specifika språket för att skapa mening i arbetet. Genom ett visst vokabulär av motiv 

som inkluderar arketyper och berättelser samt en uppsättning av referenspunkter 

etablerar ledningen en uppfattning om vad som är relevant och viktigt för en individ 

att göra i sitt arbete. 

 

Förtydliga moral och värderingar 

För att styra en individ i den riktning som organisationen önskar, används tydliga 

moraliska riktlinjer och värdegrunder. Detta i syfte att individen ska kunna identifiera 

sig med dessa och på så sätt styras i de riktlinjer organisationen har etablerat. 

Självstyrande arbetsgrupper skapar ofta starka band till organisationen och genom det 

identifierar de sig med organisationens värderingar. Om en medlem i gruppen inte vill 

låta sig styras av dessa riskerar den att identifieras som en dålig “lagspelare”  

 

Kunskap och färdigheter 

Konstruktionen av kunskap och färdigheter är centrala resurser för att reglera 

individernas identitet i ett organisationssammanhang, där kunskap definierar 

individen. Detta definierar vad en individ är kapabel att göra, eller förväntas kunna 

göra. Utbildning och yrkestillhörighet är effektiva verktyg i konstruktion av 

organisationsidentitet. För att exemplifiera: Den omfattande användningen av 

ledarskapsutbildning inom organisationer lyfter fram självbilden hos personer som 

nyligen blivit befordrade till chefer. Detta är ett sätt för organisationer att presentera 

“framgångshistorier” för sina anställda i hopp om att de ska bli inspirerade och följa 

organisationens ledord i ännu större utsträckning. 

 

Gruppkategorisering och anknytning 

Ett effektivt sätt att styra individers identitet är att utveckla och tillskriva individer 

olika sociala kategorier. En vanlig uppdelning som görs är “vi” och “dem”. På detta 

sätt skapas sociala gränser som visar anknytning och tillhörighet till organisationen. 

Genom dessa sociala gränser knyts individen närmare organisationen och kan på så 

sätt identifiera sig som en medlem av den. 
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Hierarkisk position 

I de flesta organisationer utarbetas en tydlig struktur där individerna delas in i sociala 

positioner. Även det relativa värdet mellan grupper lyfts fram och upprätthålls med 

hjälp av symbolik. För att, på individnivå, kunna besvara frågan “Vem är jag?” är det 

centralt att känna till om man är överordnad eller underordnad sina kollegor på 

arbetsplatsen. Hierarkin i organisationer är ofta formellt utformad, men 

statuspositionering i olika grupper och funktioner kan också vara centralt för att 

definiera identitet. Vissa progressiva organisationer undviker att påvisa den 

hierarkiska ordningen för att istället lyfta fram samtliga anställda som lika 

kompetenta. 

 

Etablera och klargöra tydliga regler 

Att etablera idéer och normer som ett naturligt sätt att genomföra uppgifter på innebär 

att organisationen kan utveckla standards och regler. Dessa blir normala och 

nödvändiga riktlinjer som individen anpassar sig efter för att organisationen ska 

fungera. I många organisationer finns det outtalade koder som används för att 

individer ska bete sig korrekt och vara den typiska “lagspelaren”. Exempelvis ställa 

upp för sin organisation och sina kollegor utan att klaga. Genom att följa regler och 

normer inom organisationen skapas en kollektiv identitet som underlättar arbetet. 

 

Definiera sammanhanget 

Genom att definiera omgivningen i vilken organisationen verkar samt vilka 

förutsättningar som råder, kan organisationen identifiera sig själv som en aktör. En 

organisation kan genom att beskriva de förhållanden som gäller inom det aktuella 

verksamhetsområdet skapa eller omforma sin identitet.  

3.3 Sammanfattning av teori 

Här ovan har redogjorts för hur en individ upplever grupptillhörighet genom att identifiera sig 

med sociala kategorier, vilka olika grupper representerar. Genom identifikation med dessa 

kategorier väljer individen vilka grupper denne känner tillhörighet gentemot. Det har även 

redogjorts för den process i vilken en individ kategoriserar och definierar sig själv i relation 

till olika slags grupper. Vidare har förklarats hur organisationer använder identitetsstyrning 

för att skapa kontroll inom organisationen. Denna identitetsstyrning kan upprätthållas genom 

nio olika strategier i syfte att få individen att känna tillhörighet gentemot organisationen. 
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Valet av teorin om social identitetstrategi kommer sig av att vi vill skapa en förståelse för hur 

konsulter identifierar sig själva i sin arbetssituation, vilken organisation (bemanningsföretag 

eller uppdragsgivare) dessa identifierar sig med och varför. Användandet av teorin om 

identitetsstyrning syftar i denna uppsats till att skapa en förståelse för hur en konsultchef 

arbetar för att få dennes konsulter att se sig själva som en del av bemanningsföretaget. 

Samtliga nio kategorier ingår i teorin som förklarar hur en organisation arbetar för att styra en 

individ inom organisationen. Av dessa nio kategorier kommer vi, i analysdelen, att tillämpa 

fyra: Att direkt definiera individen, Förtydliga moral och värderingar, Gruppkategorisering 

och anknytning samt Etablera och klargöra tydliga regler. Det eftersom konsultchefer arbetar 

mot extern personal, vilket innebär att alla kategorier inte är tillämpbara i vår studie. Vi har 

ändå valt att i detta kapitel presentera alla nio kategorierna för att ge en helhetsbild av den 

valda teorin. 

4. Metod 

I detta kapitel redovisas den metodologiska ansats som valts i genomförandet av studien. Vi 

har valt en kvalitativ forskningsansats då vi anser den vara bäst lämpad för att uppnå studiens 

syfte: att undersöka hur individuella konsulter upplever sin arbetssituation, samt att undersöka 

hur en konsultchef som företräder bemanningsföretag arbetar för att hålla en god kontakt och 

en god relation med den uthyrda konsulten. Kapitlet inleds med en beskrivning av den 

metodologiska ansatsen, för att sedan presentera insamlingen av empiriskt material. Vidare 

hur vi kommer att analysera det empiriska materialet. Kapitlet avlutas med ett diskuterande 

avsnitt i vilket metodens överväganden och begränsningar presenteras samt hur vi tagit 

hänsyn till de etiska aspekterna.   

4.1 Metodologisk ansats 

Den kvalitativa forskningsansatsen innebär att forskaren själv interagerar med fältet och 

därigenom försöker skapa en förståelse för de fenomen som finns inom det (Aspers, 2011, 

s.14). Vår datainsamlingsmetod är intervjuer, vilka innebär just att forskaren tar sig ut i fältet 

och talar med dess aktörer. Det i syfte att skapa en förståelse för aktörerna med avseende på 

vad känner, tycker och gör. Detta blir därför en lämplig ansats för att uppfylla vad studien 

syftar till (Aspers, 2001, s.33).  

 

Vidare kommer den hermeneutiska traditionen att tillämpas i fasen där det insamlade 

empiriska materialet analyseras. Den hermeneutiska traditionen innebär att delarna av 
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materialet förstås utifrån en helhet samt att helheten förstås genom delarna. En del av den 

hermeneutiska traditionen utgörs av den hermeneutiska cirkeln, vilken används som ett sätt att 

förstå hur kunskapen om en del ökar kunskapen om helheten och vice versa. Genom att vi 

bearbetar vårt insamlade material utifrån denna process kan en djupare förståelse för 

aktörernas mening skapas. Delarna i vårt fall utgörs av det material som vi samlat in under de 

kvalitativa intervjuerna. Helheten utgörs av den tidigare forskning vi tagit del av samt teorin, 

vilka beskriver fältet ur ett makroperspektiv. Genom att koppla det empiriska materialet till 

tidigare forskning och teorier utgör dessa tillsammans den hermeneutiska cirkeln där delarna 

och helheten kompletterar varandra. Detta skapar en fördjupad förståelse för fenomenet vi 

ämnar undersöka. (Aspers, 2011, s.25, 40) Även det faktum att vi har en viss förförståelse och 

förkunskap om fältet skapar förståelse för aktörerna. Förförståelsen och förkunskapen är 

grundad dels i vardagsförståelse, dels i teoretisk förståelse. Vår vardagsförståelse om fältet 

utgörs av att vi båda har personlig erfarenhet av bemanningsbranschen. Den teoretiska 

förförståelsen utgörs av att vi tagit del av relevant vetenskaplig teori och på så sätt har vi ett 

objektivt forskningsperspektiv (Aspers, 2011, s.38).  

4.2 Förstudie 

I den förberedande fasen av uppsatsarbetet utfördes en förstudie, det vill säga en mycket 

mindre omfattande version av den förestående undersökningen som görs för att testa om valda 

teorier, metod, syfte samt frågeställningar fungerar (Aspers, 2011, s. 16). Under förstudien 

utfördes en cirka 30 minuter lång, kvalitativ intervju med en bemanningsanställd 

tjänstemannakonsult. Intervjun var av semistrukturerad karaktär. Denna innebär att forskaren 

med hjälp av en intervjuguide bestämt vilka områden som ska behandlas och har ett antal 

tydligt formulerade frågor. Dock har informanten en förhållandevis stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte heller ställas i den ordning som utformats i 

intervjuguiden (Bryman, 2002, s.301). Efter den genomförda intervjun behandlades materialet 

med hjälp av transkribering, kodning och analys. Genom bearbetning av det empiriska 

materialet kunde vi utvärdera de frågor som ställts och se vilka av dem som var mer eller 

mindre användbara. Vi fick även tillfälle att testa våra valda teorier i syfte att utvärdera om de 

gick att koppla till det insamlade materialet och om de kunde besvara våra tänkta 

frågeställningar. Efter förstudiens genomförande kunde vi konstatera att intervjuguiden 

behövde utökas med fler frågor som har en tydligare koppling till valda teorier. Dessutom 

kunde vi konstatera att de teorier som valts inte var tillämpbara i den utsträckning som vi hade 

förväntat oss.    
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4.3 Insamling av empiriskt material 

Inom den kvalitativa forskningen kan empiriskt material samlas in på en mängd olika sätt. 

Detta kan bland annat göras genom deltagande observationer, fokusgrupper och kvalitativa 

intervjuer. Trots att kvalitativa intervjuer är en tidskrävande process är det den metod som 

används mest inom kvalitativ forskning. Detta eftersom metoden är flexibel och går att 

anpassa efter forskarens tidsmässiga förutsättningar, vilket för oss inneburit att vi kunnat 

planera intervjuerna utifrån ett tidschema som passat både oss och informanterna. (Bryman, 

2002, s.251, 299-300) 

 

Valet av datainsamlingsmetod togs med hänsyn till studiens syfte samt till de angivna 

frågeställningarna. Kvalitativa intervjuer framstår som lämpliga då studien syftar till att 

belysa hur konsulter upplever sin arbetssituation och mer specifikt deras upplevelser av 

organisationstillhörighet, samt hur konsultchefer arbetar för att få konsulter att känna 

tillhörighet till bemanningsföretaget som de företräder. Genom kvalitativa intervjuer kan en 

djupare förståelse för dessa frågor nås. 

 

Insamlingen av det empiriska materialet gjordes genom åtta kvalitativa intervjuer. Två av 

dessa intervjuer genomfördes med konsultchefer och resterande sex med konsulter. 

Anledningen till att vi valt en ojämn fördelning i antalet intervjuer mellan konsultchefer 

respektive konsulter är att vi tror oss kunna få en tillräckligt god uppfattning om 

konsultchefens roll med hjälp av två intervjuer. Vår grundtanke med den kvalitativa studien 

var från början att intervjua tio personer. Då vi haft svårigheter att komma i kontakt med 

informanter samt att några valde att hoppa av med kort varsel, resulterade detta i åtta 

intervjuer. Trots det anser vi att vårt insamlade material är tillräckligt omfattande för studiens 

syfte. Detta då vi identifierat att ett tydligt mönster där samtliga konsulter beskriver sina 

upplevelser på ett liknande sätt. Detta förklaras av Aspers (2011, s.99) som mättnad av en 

kategori. Vilket innebär att undersökningen inte behöver fler empiriska fall för den 

vetenskapliga förklaringen. Vidare förklarar han att mättnaden uppnås när inget ytterligare 

empiriskt material förändrar bilden och således inte påverkar forskarens slutsats (Aspers, 

2011, s.200-201).   

 

Datainsamlingen tillgick på samma sätt som den tidigare beskrivna förstudien. 

Semistrukturerade intervjuer tror vi kan få konsultcheferna och konsulterna att ge mer 

värdefulla svar än om vi hade begränsat dem med mer strikt formulerade frågor. Med tanke på 
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att vi är intresserade av att studera deras individuella upplevelser vill vi att de får möjlighet att 

uttrycka sig så fritt som möjligt, samtidigt som vi genom ett visst mått av struktur säkerställer 

att vi får ett empiriskt material som är av relevans för uppsatsens frågeställningar. 

4.3.1 Intervjuguide 

Syftet med en intervjuguide är att den ska fungera som en typ av lista över vilka områden och 

frågor som ska beröras i en intervju. En intervjuguide utformas utifrån vilken struktur 

intervjun har. Vid strukturerade intervjuer finns det tydligt utformade frågor som ska ställas i 

en viss ordningsföljd. I ostrukturerade intervjuer fungerar intervjuguiden mer som en 

minneslista över områden som ska beröras. Vid semistrukturerade intervjuer, som görs i 

denna studie, fungerar intervjuguiden som en strukturerad lista över frågor som ska beröras 

under intervjuerna. (Bryman, 2002, s.304)  

 

I förberedelserna inför kvalitativa intervjuer är det viktigt att ställa sig frågan: ”Vad måste jag 

veta för att besvara mina olika frågeställningar?”. Det betyder att forskaren måste skaffa sig 

en uppfattning om vad informanterna upplever som viktigt i förhållande till de 

frågeställningar som studien ämnar undersöka. Frågorna som utformas i intervjuguiden ska 

således, utifrån informanternas perspektiv, täcka de områden som är intressanta för studien. 

Ett antal kriterier är viktiga vid utformandet av en intervjuguide, bland annat dessa: att skapa 

ordning i teman samt att frågorna som rör temat följer varandra på ett bra sätt, att det 

utformade frågorna inte är för specifika, att inte ställa frågor så att de blir ledande, se till att ha 

en bra inspelningsfunktion samt att genomföra intervjun i en ostörd miljö som lugn och 

avskild. (Bryman, 2002, s.302) Genom att ta dessa aspekter i beaktande när intervjuguiden 

utformas skapas en trovärdighet hos informanterna gentemot studien, varför vi tagit hänsyn 

till dem när våra intervjuguider tagits fram. (Se bilaga 3 & 4).  

4.3.2 Urval och avgränsningar 

Valet av informanter representerar såväl ett strategiskt urval som ett slags 

bekvämlighetsurval. Att använda ett strategiskt urval innebär att forskarna väljer ut ett antal 

kategorier som ska vara styrande vid valet av informanter. En kategori som varit betydelsefull 

för urvalet i denna studie är att informanterna ska vara anställda vid bemanningsföretag som 

tillsätter tillfälliga uppdrag hos kunder, det vill säga inte hos renodlade rekryteringsbolag. 

Kategorin bemanningsföretag som tillsätter tillfälliga uppdrag har styrt vårt urval då vi antar 

att dessa företag har ambitionen att behålla sina konsulter inom den egna organisationen. 

Genom detta strategiska urval kom vi i kontakt med två bemanningsföretag. Från ett av dessa 
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företag intervjuades två konsultchefer. Anledningen till att valet föll på det ena 

bemanningsföretaget är att vi är bekanta med både företaget och med ett antal anställda inom 

det. Så till vida är det här även fråga om ett bekvämlighetsurval. (Trost, 2011, s.138) 

 

En annan kategori som påverkat urvalet är att informanterna ska vara heltidsanställda 

konsulter med uppdrag inom tjänstesektorn. En avgränsning till denna kategori har alltså 

gjorts, på grund av att vi antagit att vi kunnat få mer relevant information från konsulter som 

har ett heltidsuppdrag än vad vi skulle få från konsulter som arbetar deltid. Detta eftersom 

konsulter som arbetar heltid i större utsträckning befinner sig på arbetsplatsen, vilket kan leda 

till att de får en tydligare uppfattning om sin uppdragsgivare. En annan motivering till denna 

avgränsning är att deltidskonsulter möjligtvis uppfattar sitt uppdrag som ett “extraarbete” och 

därmed inte känner lika stort engagemang eller behov av tillhörighet på arbetsplatsen 

respektive på bemanningsföretaget. 

 

Då vi i vår bekantskapskrets alltså har en person som arbetar som heltidskonsult inom 

tjänstesektorn via ett bemanningsföretag, har denna kontaktats. Genom denna person har vi 

sedan kommit i kontakt med andra konsulter i denna persons krets av kollegor. Att arbeta 

utifrån denna typ av urval kallas snöbollsurval, det vill säga att forskaren genom sin första 

informant får kontakt med resterande informanter. Urvalet börjar småskaligt för att sedan 

växa och bli större (Trost, 2011, s.141). Anledning till att dessa urvalsprinciper tillämpats är 

att vi inte velat gå via bemanningsföretag för att komma i kontakt med konsulterna. Det är 

viktigt att informanterna vid intervjun upplever sig vara oberoende i förhållande till 

arbetsgivaren och att de inte känner sig begränsade med avseende på hur de tror sig kunna 

besvara frågorna, vilket skulle kunna bli fallet om de vore ”utsedda” av sina respektive 

konsultchefer till att delta i intervjun. Detta skulle kunna påverka studiens validitet negativt.  

 

Nedan presenteras de informanter som deltog i studien. För att informanter och företag ska bli 

vara anonyma är alla namn fingerade. Alla konsulter är heltidsanställda inom tjänstesektorn 

och konsultcheferna arbetar på företag som hyr ut konsulter till densamma. Dessa namn och 

företagsnamn kommer senare att användas i resultat- och analysdelen. 

 

Konsulter  

“Olle”, 24 år gammal. Har studerat ekonomiprogrammet. Är Anställd av bemanningsföretaget 

“Arbetsbyrån” och är uthyrd konsult till “Banken AB”. Han har ett uppdrag som sträcker sig 
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över ett år. På “Banken AB” arbetar “Olle” med bedömning av lån till kunder. “Banken AB” 

har ett par hundra anställda i Sverige.  

 

“Martin”, 25 år gammal. Har studerat ekonomiprogrammet. Han är nu anställd av 

bemanningsföretaget “Arbetsbyrån” och är uthyrd konsult till “Banken AB”. Han har ett 

uppdrag som sträcker sig över ett år. På “Banken AB” arbetar “Martin” med bedömning av 

lån till kunder.  

 

“Carolina”, 26 år gammal. Har studerat nationalekonomi. Hon är nu anställd av 

bemanningsföretaget “Arbetsbyrån” och är uthyrd konsult till “Banken AB”. Han har ett 

uppdrag som sträcker sig över ett år. På “Banken AB” arbetar “Carolina” med bedömning av 

lån till kunder.  

 

“Sören”, 24 år gammal. Har studerat personalvetare. Han är nu anställd av 

bemanningsföretaget “Konsulttjänst” och är uthyrd konsult till “Medlemsklubben”. Han har 

ett uppdrag som sträcker sig över ett halvår. “Sören” arbetar med i en typ av kundtjänst där 

han ger “medlemsklubbens” medlemmar service.  

 

“Edvin”, 26 år gammal. Har studerat personalvetare. Han är nu anställd av 

bemanningsföretaget “Konsulttjänst” och är uthyrd konsult till “Medlemsklubben”. Han har 

ett uppdrag som sträcker sig över ett halvår. “Edvin” arbetar med i en typ av kundtjänst där 

han ger “medlemsklubbens” medlemmar service.  

 

“Kent”, 26 år gammal. Har studerat personalvetare. Han är nu anställd av 

bemanningsföretaget “Konsulttjänst” och är uthyrd konsult till “Medlemsklubben”. Han har 

ett uppdrag som sträcker sig över ett halvår. “Kent” arbetar med i en typ av kundtjänst där han 

ger “medlemsklubbens” medlemmar service.  

 

Konsultchefer 

“Isabella”, 24 år gammal. Har studerat personalvetare. Arbetar nu som konsultchef på 

bemanningsföretaget “Konsulttjänst”. Detta har hon gjort i cirka åtta månader. “Isabella” hade 

tidigare en annan tjänst på företaget, men blev efter avslutade studier erbjuden tjänsten som 

konsultchef. Hon trivs väldigt bra i rollen som konsultchef på “Konsulttjänst”.  
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“Alma”, 23 år gammal. Har studerat personalvetare. Arbetar nu som konsultchef på 

bemanningsföretaget “Konsulttjänst”. Detta har hon gjort i cirka ett år. “Alma” hade tidigare 

en annan tjänst på företaget, men blev efter avslutade studier erbjuden tjänsten som 

konsultchef. Hon trivs väldigt bra i rollen som konsultchef på “Konsulttjänst”.  

4.3.3 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Två av dessa med konsultchefer och resterande sex med 

heltidsanställda konsulter. Studien omfattar två olika bemanningsföretag som anställer 

konsulter inom tjänstesektorn. Intervjuerna tog cirka 40 till 50 minuter. Anledningen till att 

tiden varierar beror på att några av konsulterna blev intervjuade under deras respektive 

lunchrast. Detta innebar att vi fick anpassa oss efter deras tidschema, vilket resulterade i att 

intervjuerna fick kortas ned något. Målet vi hade inför studien var att genomföra tio 

intervjuer. På grund av oförutsedda avhopp från informanter, vilket ledde till en kraftig 

tidsbrist för oss, blev antalet intervjuer åtta. Trots detta är vi nöjda med det insamlade 

materialet och anser att det är fullt tillräckligt för att kunna presentera ett resultat.  

Platsen för intervjuerna bestämdes tillsammans med de intervjuade. Konsultcheferna bjöd in 

oss till deras kontor och konsulterna bjöd vi in till platser nära i anslutning till deras 

respektive arbetsplatser.  

 

Inför respektive intervju berättade vi om studiens syfte, hur intervjun kommer att genomförs 

och vilka områden som kommer beröras. Innan intervjuerna påbörjades berättade vi även att 

vi tillämpar vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer beskrevs även i missivbrevet 

som i förväg skickats ut till informanterna, missivbrevet innehöll även allmän information om 

intervjuerna till exempel längd, syfte och kontaktinformation (Bilaga 1 & 2). Efter att de 

etiska riktlinjerna beskrivits hämtade vi samtycke för att spela in samtalen. När detta godkänts 

påbörjades intervjuerna. Vid samtliga intervjuer var vi båda närvarande. Detta innebar att vi, 

mellan varandra, delade upp de olika områden som intervjun skulle beröra, men att vi 

samtidigt kunde ställa kompletterande frågor på varandras områden. Intervjuerna delades upp 

i de olika delarna genom de utformade intervjuguiderna (Bilaga 3 & 4). Genom att dela upp 

intervjuerna kunde den ena lyssna samtidigt som den andra intervjuade. Det innebar att det 

skapades utrymme för reflektion under samtalen, vilket ledde till att kompletterande frågor på 

de olika delarna kunde utformas och ställas på ett bra sätt.  
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Under intervjuerna användes två intervjuguider. Dels en för konsulterna och dels en för 

konsultcheferna, vilka innehåller frågor till respektive område som vi ville beröra. Frågorna 

ställdes inte alltid i samma ordningsföljd. Det i hänsyn till att samtalen skulle vara flytande 

och inte bli “fråga-svar” intervjuer, men även för att informanterna under samtalet själva kom 

in på områden som besvarade de utformade frågorna på förhand, vilket gjorde att de inte 

behövde ställas.  

4.4 Dataanalys och kodning 

Alla genomförda intervjuer spelades in med en ljudupptagningsfunktion, vilket underlättade 

den senare transkriberingen. Transkribering innebär att det inspelade materialet överförs 

ordagrant från tal till text. Allt som sägs, till exempel hummande eller om det förekommer en 

paus då informanten tänker, behöver inte nödvändigtvis vara med i transkriberingen. 

Forskaren får överväga om det anses relevant för kontexten. (Aspers, 2011, s.156) 

Transkriberingarna utfördes i nära anslutning till respektive avslutad intervju. Anledning till 

att vi valde att arbeta på detta sätt, var att intervjuerna fortfarande skulle finnas “färskt” i 

minnet, vilket gör att det blir enklare att transkribera (Aspers, 2011, s.158). Forskaren bör 

alltid transkribera sina egna intervjuer. Det för att denne under arbetets gång kan komma på 

användbara idéer samt även börja fundera över potentiella koder som kan användas (Aspers, 

2011, s.159). Därför delades arbetet med transkriberingarna upp mellan oss där vi valde att 

transkribera fyra intervjuer var. Eftersom vi båda närvarat under alla utförda intervjuer, kunde 

vi på ett enkelt sätt dela dem på hälften. När arbetet med transkriberingarna var klart, läste vi 

igenom varandras texter. Det för att, innan kodningsarbetet påbörjades, skapa en överblick av 

materialet. 

 

Den kodningsmetod som applicerades på vårt insamlade material är av den deduktiva 

ansatsen. Det innebär att vi, i egenskap av forskare, letar efter delar av det empiriska 

materialet som kan kopplas till teoretiska begrepp från den valda teorin. Således har de 

teoretiska begreppen från de valda teorierna översatts till en kod, vilken används i fältet. Det 

innebär att meningen av det insamlade materialet skapas i en tolkningsprocess där ett ord eller 

ett stycke, genom kodning tolkas. Kodens mening är skapad utifrån kunskap om fältet, 

frågeställningarna och teorin. (Aspers, 2011, s.168-169) Det finns ingen uttalad gräns för hur 

många teman eller koder tillhörande dessa som en studie kan innehålla; det är upp till 

forskaren att avgöra vad som är relevant eller inte (Aspers, 2011, s.173). Teorin översätts till 

koder och skapar genom detta en struktur över vilka koder som ska ingå i kodningsschemat. 
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Koderna fungerar som en guide när forskaren ska koda det insamlade empiriska materialet 

(Aspers, 2011, s.174). 

 

Vår kodningsprocess inleddes med att utforma specifika teman kopplade till teorin om 

konsulterna respektive konsultcheferna. De teman vi utformade för att få ut önskat empiriskt 

material gällande konsulter lyder som följer: Tillhörighet till bemanningsföretaget, 

Tillhörighet till uppdragsgivaren, Upplevelse av konsultchefens kommunikation samt Vill 

identifiera sig med och tillhöra.  Eftersom Tillhörigheten till bemanningsföretaget respektive 

uppdragsgivaren kan ta uttryck på olika sätt, utformades underkategorier till dessa två teman. 

Det finns även underkategorier under temat om Vill identifiera sig med och tillhöra för att 

göra skillnad på bemanningsföretaget och uppdragsgivaren (Se bilaga 5). 

De teman vi utformade för att få ut önskat empiriskt material gällande konsultchefer lyder 

som följer: Definition av konsulten, Uttrycka förväntningar, Relationsbyggande arbete samt 

Riktlinjer gällande kommunikation. Vi har inte valt att använda några underkategorier som 

hör till dessa teman (Se bilaga 6). 

 

Under kodningsprocessen tillämpades den så kallade marginalmetoden, vilken innebär att 

materialet kodas med olika färger till respektive tema. Utgångspunkten i denna metod innebär 

att materialet skrivs ut och där efter kodas. Vi använde ett liknande tillvägagångssätt digitalt, 

alltså att vi färgade koderna direkt på datorn. (Aspers, 2011, s.185) Detta för att eventuella 

misstag enkelt skulle kunna redigeras i efterhand. Att färgkoda var ett effektivt sätt att göra en 

första gallring av relevant material. Efter att ha färgkodat materialet, plockade vi ut de mest 

kärnfulla citaten och la in den under lämpliga underkategorier i kodningsnyckeln. Vi är 

medvetna om att vi, i resultatet, valt att presentera en stor mängd citat. Detta motiveras genom 

att upplevelserna från informanterna liknar varandra och därmed kan styrka studiens 

reliabilitet. Med tanke på att en stor mängd citat presenteras, har vi valt att redovisa dem så 

kärnfullt som möjligt. Det för att mängden text i resultatet inte ska ha för stort omfång. Vissa 

kärnfulla citat kan vara svåra att förstå när de är plockade från sin kontext. Därför har vi, när 

vi presenterar citaten i kapitel 5, kompletterat dem med en förklaring i syfte att skapa en 

tydlig förståelse. 

4.5  Validitet och reliabilitet 

Både validitet och reliabilitet är viktigt att försöka optimera vid samhällsvetenskapliga 

undersökningar. Validitet, eller giltighet, rör frågan om studien har mätt det som den avser att 
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mäta. Det är därför viktigt att frågorna som ställs under en kvalitativ intervju är utformade 

efter det område som studien ämnar undersöka (Trost, 2011, s.133-134) För att stärka 

validiteten i vår studie utformades två intervjuguider. En för konsulter och en för 

konsultchefer med olika beröringsområden och formulerade frågor (Bilaga 3 & 4). Genom att 

använda en intervjuguide minimeras risken för att frågor som inte är relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar används. Som tidigare nämnts i avsnittet om urval och 

avgränsningar, har vi på egen hand tagit kontakt med konsulterna som intervjuas. 

Det i syfte att stärka studiens validitet då vi vill undvika att dessa känner sig påverkade av 

sina respektive konsultchefer när de svarar på våra intervjufrågor. 

 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, rör frågan om resultaten från en studie blir lika om denna 

replikeras. Därför är det viktigt med transparens, det vill säga att analysfasen redovisas. 

Reliabiliteten i en studie beror av huruvida resultatet har påverkats av slumpen eller 

tillfälligheter. (Bryman, 2002, s.43) Även om en kvalitativ studie i princip är omöjlig att 

standardisera, vilket är ett av kriterierna för att en studie ska ha god reliabilitet, finns det några 

aspekter inom kvalitativa studier som kan tas i beaktning. Bland annat att frågorna som ställs 

till informanterna vid de olika intervjuerna, ställs på ett liknande sätt, detta i syfte undvika 

slumpinflytande. Ett slumpinflytande kan till exempel vara en felsägning eller 

missuppfattning. Om en sådan situation uppstår är det viktigt att forskaren noterar detta för att 

det inte ska påverka analysfasen och på så sätt resultatet (Trost, 2011, s.131-133). För att 

stärka reliabiliteten kommer vi båda närvara under de intervjuer som genomförs. Intervjun 

kommer att spelas in och anteckningar kommer att göras löpande. Detta i syfte att kunna 

identifiera och undvika slumpinflytande från eventuella missförstånd och felsägningar. 

4.6 Metodologiska överväganden och begränsningar 

Det framgår tidigare i texten varför vi valt en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Här 

följer en motivering till varför vi uteslutit andra metoder och varför de inte lämpat sig för 

utformandet av vår studie.  

 

Vi anser att en kvantitativ studie inte hade varit genomförbar för att uppfylla studiens syfte. 

Anledningen är att vi, med stor sannolikhet, inte hade lyckats fått kontakt med den typ av 

informant vi är intresserade av att studera. Detta eftersom vi har gjort en så pass specifik 

avgränsning. För att exemplifiera: De krav vi har på konsulternas förhållanden är att de ska ha 

en heltidsanställning inom tjänstesektorn via ett bemanningsföretag. Vi bedömer att vi inte 
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skulle ha möjlighet att komma i kontakt med tillräckligt många konsulter med den typen av 

anställning för att göra en omfattande kvantitativ studie.  

 

Då studiens syfte även fokuserar på individuella upplevelser krävdes en mellanmänsklig 

kontakt till våra informanter. Dessa upplevelser kan vara svåra att kvantifiera i siffror så som 

en kvantitativ forskningsansats kräver vilket gjorde att valet naturligt föll på en kvalitativ 

forskningsansats (Trost, 2011, s.26). Vi ville inte att informanterna skulle känna sig 

begränsade av ett antal svarsalternativ, utan snarare att de skulle kunna uttrycka sig med egna 

ord. 

 

Valet att koda materialet deduktivt istället för induktivt var för oss självklart. Detta eftersom 

vi utifrån våra valda teorier, hade en tydlig uppfattning om vad vi ville utvinna och presentera 

från det insamlade empiriska materialet. Att tillämpa en induktiv ansats innebär snarare att 

koder uppkommer genom att forskaren finner dem i materialet (Aspers, 2011, s.168-169). 

 

Utifrån de metodologiska val som gjorts samt de begräsningar som följer dessa är vi 

medvetna om att vårt resultat inte kommer kunna generaliseras till någon övrig population 

som inte ingår i studien.  

4.7 Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper tagits i beaktning. Dessa 

principer utgörs av fyra krav: Det första kravet är informationskravet vilket innebär att 

forskaren/forskarna måste klargöra studiens syfte för informanten samt hur genomförandet av 

studien ser ut (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär 

att informanten måste ge sitt samtyckte för att delta i studien och godkänt villkoren som gäller 

för deltagandet. Ett samtycke från informanten måste till exempel inhämtas innan en intervju 

påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-10). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket 

innebär att uppgifter om personer i en undersökning ska hanteras med största möjliga 

konfidentialitet och att eventuella personuppgifter ska förvars så att ingen obehörig person 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13). Det fjärde kravet är nyttjandekravet 

vilket innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). 
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För att ta hänsyn till dessa fyra krav i vår studie har vi skickat ut information till våra 

informanter (Se bilaga 1 & 2) som klargör studiens syfte och hur denna genomförs. Under 

intervjutillfällena har vi informerat informanterna om intervjuns upplägg och de villkor som 

gäller för ett deltagande. Innan intervjuerna påbörjats har vi inhämtat samtycke från 

informanterna. I behandlingen av det insamlade materialet har vi bytt ut alla namn och 

företagsnamn för att säkerställa att det som framkommer i intervjuerna inte ska kunna kopplas 

till en enskild person eller företag. Detta görs genom att döpa om identiteter till fingerade 

namn, till exempel: “Informant X, Företag Y och Z”. Efter att det inspelade materialet 

bearbetats har det raderats från vår inspelningsfunktion, vilket minimerar risken för att det 

hamnar i obehörigas händer.  

5. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys av det insamlade empiriska 

materialet. Studiens syftar till att, på individnivå undersöka hur konsulter upplever sin 

arbetssituation. Dels gentemot bemanningsföretaget, dels gentemot uppdragsgivaren. 

Dessutom undersöks hur konsultchefer som företräder bemanningsföretaget arbetar för att 

hålla en god kontakt och god relation med den uthyrda konsulten. För att uppnå studiens syfte 

har det empiriska materialet deduktivt analyserats och således kodats, tematiserats och 

kategoriserats utifrån teorin om social identitetsstrategi som den formulerats av Hogg & Terry 

(2001) och Alvesson & Willmotts (2002) teori om organisationskontroll genom 

identitetsstyrning. Den första teorin har använts för att tematisera det empiriska materialet 

som berör konsulter och den andra för det empiriska materialet som berör konsultchefer. 

Respektive teman presenteras nedan i delkapitel 5.1 och 5.2. 

 

Inledningsvis presenteras resultatet av konsulters upplevda arbetssituation. Därefter 

presenteras konsultchefens arbete med kontakt och relation till konsulten på ett likadant sätt.  

5.1 Konsulternas upplevda arbetssituation  

För att beskriva konsulternas upplevda arbetssituation har det empiriska materialet 

tematiserats utifrån fyra teman. Dessa är: Tillhörighet till bemanningsföretaget, Upplevelse av 

konsultchefens kommunikation, Tillhörighet till uppdragsgivaren, samt Vill identifiera sig 

med och tillhöra. I de teman som beskriver tillhörighet till bemanningsföretaget och till 

uppdragsgivaren finns tre kategorier som beskriver olika typer av tillhörighet.  
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5.1.1 Tillhörighet till bemanningsföretaget  

I detta tema beskrivs hur konsulten upplever tillhörighet till det bemanningsföretag denne är 

anställd i. Ur konsulternas beskrivningar om bemanningsföretaget identifierar vi olika typer 

av tillhörighet. Från dessa har vi utformat tre kategorier: faktiskt eller strukturell tillhörighet, 

upplevd tillhörighet samt relationer. Kategorierna används för att beskriva hur konsulterna är 

eller känner sig tillhörande bemanningsföretaget samt hur deras relationer med och inom 

bemanningsföretaget uttrycks.  

 

Den faktiska eller strukturella tillhörigheten innebär hur konsulterna beskriver de objektiva 

förhållandena som råder, vilka gör att de är tillhörande bemanningsföretaget. Detta har 

ingenting med individuella upplevelser att göra, utan hur den faktiska strukturen är utformad. 

Alltså de åtaganden bemanningsföretaget gör för att knyta konsulterna till sig och som visar 

att de faktiskt är anställda hos bemanningsföretaget. 

 

Olle: “Det är väl egentligen när det kommer till formaliteter. Till exempel. 

arbetstider, vi rapporterar ju per timme.” 

 

Martin: “Så det är väl egentligen tänkt att om det är något som man inte trivs med 

eller så. Det är då man ska ta kontakt. Annars är det liksom ingenting, jag 

tidrapporterar bara till dem.” 

 

Kent: “Ehm... Ja det är väl de som betalar ut min lön.”  

 

Konsulterna beskriver här den formella relationen med bemanningsföretaget, vilken av utgörs 

att timmarna rapporteras till dem samt att de betalar ut konsulternas lön. 

 

Sören: “Ja. Vi hade en kick-off i augusti där vi spelade bowling, drack lite öl och 

käkade.”  

 

Edvin: “Ja absolut då kan det ju vara att man blir inbjuden till allt från enklare 

after works till mastigare grejer då. till exempel någon kick-off när det har börjat 

något nytt gäng...” 
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Konsulterna beskriver även att bemanningsföretaget officiellt anordnar olika former av 

sociala sammankomster som till exempel after work eller kick-offs när nya konsulter har 

börjat hos uppdragsgivaren. Dessa sammankomster är något som konsulterna blir inbjudna till 

av deras respektive konsultchef.   

 

Den upplevda tillhörigheten handlar snarare om hur konsulterna beskriver sina egna, 

individuella upplevelser av tillhörighet gentemot bemanningsföretaget.  

 

Sören: “Men Konsulttjänst tycker jag väl ändå.. De är väldigt mån om sitt 

varumärke och... Så att konsultchefen har jag alltid... Om vi pratar egen 

erfarenhet, alltid gjort liksom sitt bästa för att vi ska, och jag ska känna att jag 

är... Alltså̊ hon finns där för mig som konsult. Och att jag ska känna liksom.. 

Känna mig välkommen där också i och med att hon ibland styr sådana där 

aktiviteter [...] Man ska inte förringa det team building faktiskt leder till.” 

 

Sören beskriver att han känner sig välkommen hos sitt bemanningsföretag. Detta tack vare att 

hans konsultchef har visat sin tillgänglighet gentemot honom, men även för att hon anordnar 

aktiviteter utanför arbetstid, vilket Sören uppskattar.  

 

Carolina: “Ja det har jag (skratt). Vi har... Det har varit någon bio som jag inte 

tyckte var så spännande.” 

 

Olle: “När Arbetsbyrån bjuder in till något är jag inte jättesugen på̊ att träffa 

några helt andra.”  

 

Martin: “Det är inte lika roligt tycker jag. Eftersom jag inte känner mig så, jag 

känner inte kopplingen till min arbetsgivare Arbetsbyrån.” 

 

Carolina: “Och jag känner nog ganska starkt att jag inte vill ha så jättemycket att 

göra med mitt bemanningsföretag.” 

 

Konsulterna beskriver att de inte har något intresse av att delta i sociala aktiviteter som 

bemanningsföretaget arrangerar. Olle förklarar att han inte känner något behov av att träffa 

andra konsulter. Martin förklarar att han inte vill delta på grund av att han inte känner någon 
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koppling till sitt bemanningsföretag. Vidare beskriver Carolina att hon medvetet har tagit 

avstånd från sitt bemanningsföretag, då hon inte vill ha så mycket med dem att göra.  

 

Relationer förklarar hur konsulterna upplever relationen till med bemanningsföretaget och till 

konsultchefen. Det beskrivs hur kontakten med bemanningsföretaget fungerar och 

anledningen till att kontakt upprätthålls. 

 

Martin: “Nu har jag varit där i närmare tre månader och jag har pratat i telefon 

en gång med dem. Efter en vecka eller så, då ringde de och kollade så att allt stod 

bra till. Sen har jag käkat lunch en gång. Men utöver det så har det inte varit 

någon kontakt. [...] De har ju sagt att ju mindre jag hör från dem, desto bättre går 

det.” 

 

Edvin: “Där skulle jag säga att man hade tätare kontakt i början, alltså̊ typ 

veckovis kanske.”  

 

Konsulterna beskriver här kontakten med sitt bemanningsföretag och sin konsultchef. De 

förklarar att kontakten är mer frekvent i inledningen av konsultanställningen, för att sedan 

skötas mer sporadiskt. Kontakten sker antingen via telefon eller via lunchmöten. Det har även, 

från bemanningsföretagets sida, förmedlats att ju mindre kontakt de har, desto bättre går det 

för konsulten ute hos uppdragsgivaren.  

 

Kent: “Jag försöker bibehålla en positiv relation till henne (konsultchefen) för att 

hon ska kunna ge mig goda referenser i framtiden.”  

 

Sören: “Men jag har ju känt att Medlemsklubben är en arbetsplats jag skulle 

kunna tänka mig att jobba för. Därför har jag ju känt att det är ju viktigt också̊ att 

hallå en god relation med sin konsultchef. I och med att det är en framtida 

referent.” 

 

Carolina: “Ja, jag känner väl ingen anledning till att jag skulle göra det 

eftersom.... Jag vet inte. Alltså det som är med bemanningsföretaget såklart, det 

gäller väl att hålla god fot med dem så man inte sumpar den chansen om det skulle 

vara någonting sen.” 
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Olle: “Framförallt att man håller kontakten med Arbetsbyrå och inte bara 

konsultchefen. För man vet aldrig att när den här tiden är slut så kanske det är 

dags för något nytt.” 

 

Konsulterna beskriver att det är viktigt att upprätthålla en god relation till 

bemanningsföretaget och till konsultchefen, bland annat för att kunna använda dem som en 

framtida referent men också för att kunna säkra en fortsättning på bemanningsföretaget om 

detta skulle bli nödvändigt. 

5.1.2 Upplevelse av konsultchefens kommunikation 

I konsultchefens arbete ingår många skilda åtaganden, bland annat att ansvara för sina uthyrda 

konsulter och upprätthålla en kontinuerlig kontakt med dem. I detta avsnitt beskriver 

konsulterna deras upplevelse av hur konsultchefen hanterar denna typ av kontakt, vilken typ 

av kontakt de har med konsultchefen samt hur denna ser ut.   

 

Carolina: “Så skulle jag ringa och ha problem så tror inte jag att det skulle vara 

någon fara. Och det är såhär: ”Ring när ni vill". Och: ”Hör av er till oss!". Jag tror 

att hon uttryckte någon gång att hon inte vill tjata på oss heller, utan att vi ska få 

vara på jobbet och jobba liksom. Och känna oss delaktiga där.” 

 

Sören: “Konsultchefen hör egentligen inte av sig så mycket personligen så. Utan 

det är mer standardutskick. Och det var hon ganska tydlig med i början också, att 

vi hörs egentligen så mycket som du vill. Du får ringa när du vill.” 

 

Edvin: “Ne jag har inte känt av att vi ska höras en gång per veckan eller något 

sådant, utan i fall jag känner att jag skulle behöva prata med konsultchefen så kan 

jag bara ringa eller maila.” 

 

Kent:“Nej, det har inte min konsultchef, några riktlinjer så. Utan är det några 

frågor så hörs vi av.”  
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Olle: “Hon kommer nog bara ringa och stämma av om ett tag igen och se att 

allting fortsätter. Men efter det, det har jag i alla fall hört från andra. Att då 

pratas man inte vid så mycket, om allting är bra.” 

 

I dessa citat beskriver konsulterna hur deras kontakt med konsultchefen ser ut. De respektive 

konsultcheferna har klargjort för konsulterna att de finns tillgängliga att kontakta när 

konsulterna själva vill. Konsultcheferna har förmedlat att om det skulle vara något 

konsulterna undrar över, behöver hjälp med eller om de har några problem, ska de kontakta 

dem. Konsulterna menar att de inte har någon kontinuerlig, personlig kontakt med 

konsultcheferna, utan att kontakten sker via standardiserade utskick som når ut till alla 

berörda konsulter. Carolina förklarar även att detta beror på att konsultchefen har uttryckt att 

hon inte vill störa konsulten i arbetet ute hos uppdragsgivaren.  

5.1.3 Tillhörighet till uppdragsgivaren 

I detta tema beskrivs hur konsulten upplever tillhörighet till den uppdragsgivaren denne 

arbetar hos. Under temat finns det tre kategorier: faktiskt/strukturell tillhörighet, upplevd 

tillhörighet samt relationer. Kategorierna används för att beskriva hur konsulterna är eller 

känner sig tillhörande uppdragsgivaren samt hur deras relationer med och inom 

uppdragsgivaren uttrycks.  

 

Den faktiska eller strukturella tillhörigheten innebär hur konsulterna beskriver de objektiva 

förhållandena som råder, vilka gör att de är tillhörande uppdragsgivaren. Detta har ingenting 

med individuella upplevelser att göra, utan just hur den faktiska strukturen är utformad. Här 

fokuseras de åtaganden uppdragsgivaren gör för att involvera respektive exkludera 

konsulterna i arbetet på arbetsplatsen. 

 

Sören: “Absolut! Just arbetsuppgifterna så.. Där gör man ju egentligen.. Det är 

ingen skillnad på... Eller jag som konsult på medlemsregistret gör ju exakt samma 

arbetsuppgifter som de som är tillsvidareanställda på Medlemsklubben.”  

 

Martin:“Alltså arbetsdelaktigheten känns jättebra, jag gör samma saker som de 

anställda liksom”  
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Edvin: “Att det finns nästan ingen mailkorrespondans eller motsvarade som bara 

går internt.” 

 

Konsulterna beskriver här hur de upplever sig vara delaktiga i arbetet som utförs hos 

uppdragsgivaren. De förklarar att det inte görs någon skillnad mellan de fast anställda och 

konsulterna i utförande av arbetsuppgifter. Vidare menar Edvin att han som konsult får ta del 

av all information som företaget skickar ut via e-post.  

 

Kent: “Uppdragsgivaren har även teamforum att ett arbetslag då, ses en gång i 

månaden och gör någon rolig aktivitet, och det är inte vi konsulter med på.”  

 

Martin: “Man får inte ta del av alla arbetsvillkor och fördelar som kanske 

uppdragsgivaren erbjuder sina anställda” 

 

Olle: “Och att man inte riktigt ingår, ibland blir det sådana här saker som, de här 

saker gäller inte externa (Konsulter) eller ni får inte vara med på det här för ni är 

externa. Det är liksom småsaker som man märker av.”  

 

Carolina: “Ehm, för man får ju oftast inte göra några beslut när man är konsult, 

utan du får mer göra materialet för det, eller handlägga materialet till exempel. 

Mer enkla uppgifter skulle jag tro!” 

 

I dessa citat framkommer det däremot att konsulterna inte får ta del av alla förmåner som 

uppdragsgivaren erbjuder sina anställda, att konsulterna inte ingår i alla möten och aktiviteter 

som anordnas samt att vissa av konsulterna inte får vara med i vissa typer av beslutsfattande.  

 

Den upplevda tillhörigheten handlar snarare om hur konsulterna beskriver sina egna, 

individuella upplevelser av tillhörighet gentemot uppdragsgivaren. Denna kategori rör bland 

annat hur konsulterna upplever sig vara inkluderade respektive exkluderade på arbetsplatsen.  

 

Martin: “Framförallt hon som är chef för min avdelning och för mig. Jag tycker 

hon är väldigt bra för hon är väldigt inkluderande och hon säger det själv att hon 

ser oss som heltidsanställda liksom”  
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Carolina: " “Jag vill att ni ska känna er som att ni är ordinarie, även on ni inte är 

det". Och nu har det varit tal om kick-off och hon har verkligen försökt få med 

oss.”  

 

Olle: “Det känns ju mer som att jag går till uppdragsgivaren, varje dag så känns 

verkligen det mer som det riktiga jobbet. Och det enda som inte hör till dem är ju 

att man får lönen från annat håll.” 

 

Här beskriver konsulterna hur de upplever sig vara inkluderade hos uppdragsgivaren, bland 

annat av chefer som menar att konsulterna ska känna sig som ordinarie anställda. Det nämns 

även att uppdragsgivaren upplevs som arbetsgivaren, trots det faktum att konsulten egentligen 

är anställd av ett bemanningsföretag. Carolina berättar att deras chef hos uppdragsgivaren 

tydligt bjudit in henne till en kick-off som anordnats. 

 

Edvin: “...eftersom konsulterna gärna får till exempel inbjudningar med mail om 

sådana händelser att nu ska vi på julmiddag. Då kommer jag ihåg när sådana 

saker har hänt att det väcks frågor och diskuteras i fikarum och så vidare. Men 

gäller det oss då, och då syftar man på konsulterna [...] Ja, precis. Nej det brukar 

ju vara att man får ta reda på̊ det i så fall. Det är inget som framgår.”  

 

Kent: “Sen var det en fest tidigare under hösten där det var lite otydlig om 

konsulter var inbjudna eller inte. Men då tog jag mig friheten och anmälde mig till 

den, även om det inte var sagt.” 

 

Konsulterna beskriver hur de upplever sig vara exkluderade hos uppdragsgivaren. Edvin och 

Kent menar att inbjudningarna till olika evenemang eller sociala aktiviteter de får av sin 

uppdragsgivare kommer via e-post och att dessa är otydliga i informationen. Därför uppstår 

diskussioner mellan konsulter som rör huruvida konsulter är medräknade i dessa typer av 

evenemang. De förklarar att detta är något som konsulterna själva får ta reda på.  

 

Relationer förklarar hur konsulterna upplever relationen med uppdragsgivaren i form av 

kollegor och chefer på arbetsplatsen. Dessa relationer beskrivs utifrån bemötandet gentemot 

konsulterna, hur de värderas samt hur den kollegiala sammanhållningens upplevs. 

 



 38 

Sören: “Jo men det är lite samma där faktiskt med kollegorna. Det speglar ändå 

av sig. Väldigt glad stämning ofta. Och jag tycker inte att man gör några 

skillnader alls på att man är konsult. Eller om man är liksom anställd av 

“konsulttjänst”. Det är ingen som lägger någon värdering i det eller ens tänker på 

att det är så.”   

 

Olle: “Och jag har fått väldigt bra mottagande. Och sen chefen samma sak där, 

väldigt proffesionellt rakt igenom.”  

 

Konsulterna beskriver att det inte görs någon skillnad på om de är konsulter eller fast 

anställda. De värderas eller bemöts inte annorlunda för att de inte är internt anställda. Vidare 

beskriver Olle att han har fått ett väldigt bra mottagande och att hans närmsta chef hos 

uppdragsgivaren agerar professionellt.  

 

Kent: “Men samtidigt upplever jag att om man vet att det är kortsiktigt så känner 

jag inte samma engagemang att bygga relationer hos uppdragsgivaren.”  

 

Kent: “Svårt att svara på det, men nu har jag arbetat på den här arbetsplasten i 

ett år och jag tror inte det har hänt mig någon gång att det är en fast anställd som 

har frågat mig om vi ska gå och ta en fika.[...] jag har ju egentligen bäst relation 

med andra konsulter.” 

 

I citaten beskriver Kent att han inte känner något behov av att bygga relationer hos 

uppdragsgivaren om anställningen är kortsiktig. Vidare berättar han att han inte har några nära 

relationer med de fast anställda på arbetsplatsen, utan att han istället har en starkare relation 

med andra konsulter som också arbetar hos uppdragsgivaren.  

5.1.4 Vill identifiera sig med och tillhöra 

I denna del förklarar konsulterna vilken organisation, det vill säga bemanningsföretaget 

respektive uppdragsgivaren, de vill identifiera sig med eller tillhöra, respektive inte identifiera 

sig med eller tillhöra.  

 

Sören: “Även chefer som kommer och pratar med mig, vilket jag tycker är jättekul. 

Så egentligen känns det som att jag är anställd här på Medlemsklubben. Som att 
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det egentligen inte finns en mellanhand i det här fallet… Om man säger såhär, jag 

identifierar mig mer som Medlemsklubbenanställd än som konsult. Det tycker jag. 

 

Martin: “Det som jag har sagt, man är ju på uppdragsgivaren, man är på den 

platsen och det är där man knyter kontakter. Det är ju deras jobb man lär sig. Det 

är ju de jag ser varje dag, och då känns det ändå naturligt. även om jag inte är 

fast anställd så känns det som om det är där tillhörigheten finns.” 

 

Edvin: “Vad ska man säga, alltså jag identifierar egentligen Medlemsklubben som 

arbetsgivare. Just för att det är där man har majoriteten av kontakten och det är 

också där man spenderar all tid som man arbetar..” 

 

Olle: “Men det känns ju mycket mer som om man är anställd av banken, det gör 

det ju.”  

 

Kent: “Jag har ju en ambition att få arbeta vidare hos min uppdragsgivare och 

jag känner en större vilja att lägga krut socialt där, det gör jag. [...] Jag 

identifierar mig ju bara som anställd hos uppdragsgivaren.” 

 

Konsulterna förklarar varför de identifierar sig med uppdragsgivaren. De nämner bland 

annat att de utför sina faktiska arbetsuppgifter där, att de tillbringar sin tid där och att de 

har kollegorna där. Konsulterna upplever även att de skulle vilja vara direktanställda av 

sina uppdragsgivare eller att de hoppas, på sikt att, få den chansen. 

 

Martin: “ Så Bemanningsföretaget känns egentligen bara som ett medel för att få 

komma in till min uppdragsgivare” 

 

Edvin: “Ja det skulle ju vara bemanningsföretaget i så fall. Det är ju som tidigare 

i fall om frågan var jag jobbar, så säger jag aldrig Arbetsbyrån då. Just för att jag 

identifierar mig inte någon som jobbar för ett bemanningsföretag. Eller det är ju 

det jag gör men jag känner inte att jag jobbar för dom egentligen utan jag gör det 

på pappret”. 
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Martin och Edvin beskriver varför de inte identifierar sig med respektive bemanningsföretag 

samt varför de inte upplever någon form av tillhörighet. Martin beskriver hur han ser på 

bemanningsföretaget och dess roll i situationen. Edvin förklarar att han har svårigheter att 

identifiera sig med sitt bemanningsföretag eftersom han inte utför några arbetsuppgifter som 

hör till deras verksamhet. Han menar även att den enda relationen han har till dem är att det 

finns ett anställningsavtal som säger det. 

5.2 Konsultchefernas arbete 

För att beskriva konsultchefens åtagande att upprätthålla kontakten med konsulterna samt att 

få dem att känna tillhörighet gentemot bemanningsföretaget de företräder, har vi tematiserat 

det empiriska materialet utifrån fyra teman: Definition av konsultrollen, Uttrycka 

förväntningar, Relationsbyggande arbete och Riktlinjer gällande kommunikation. 

 5.2.1 Definition av konsultrollen  

Att definiera konsulten innebär att den potentiella arbetstagarens roll definieras. Det i syfte att 

förklara vad konsultrollen innebär. Genom att göra det blir individen medveten om de 

förväntningar som är kopplade till rollen.  

 

Alma: “Även lite kring hur det är att vara konsult över huvud taget. Många vet 

inte det. Eller vad det innebär…Att man har som två̊ arbetsgivare, kan man säga”

  

Alma: “Så man måste vara lite beredd som konsult. Så lite prestigelöshet på något 

sätt.”  

 

Alma: “Man måste vara lite flexibel och anpassningsbar helt enkelt.” 

 

Isabella: “Ja, absolut. Det primära är om de är konsultmässiga. [...]  Mm. Jag 

skulle säga att man är: väldigt flexibel, man kan, just för att någon ska vara 

konsult så kanske man byter uppdrag.”  

 

Isabella: “Och jag har säkerhetsställt att personen har rätt kompetens utifrån vad 

den kunden vill att de ska kunna. Så att det är ju en "perfect match" innan jag 

lämnar ifrån mig personen.” 
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Konsultcheferna definierar vad rollen som konsult innebär. Detta är något som 

konsultcheferna förklarar för de blivande konsulterna inför en anställning. Konsultcheferna 

beskriver vilka förväntningar de har på sina konsulter rent generellt, men också vilka 

förväntningar kunderna har på dem. Isabella förklarar att konsulterna förväntas vara 

konsultmässiga, vilket innebär att de är flexibla. Alma menar även att de måste vara 

anpassningsbara och prestigelösa. Att vara anställd som konsult innebär att svara för två 

arbetsgivare, vilket också klargörs för konsulterna.  

5.2.2 Uttrycka förväntningar 

Uttrycka förväntningar kan innebära förväntningar som konsultchefer formulerar rent 

generellt, internt inom bemanningsföretaget. Det kan också innebära förväntningar som 

konsultchefer uttrycker direkt till konsulter vid kontakt med dem. 

 

Isabella: “Att vi som bemanningsföretag har förväntningar på dig men även det 

kundföretaget har som förväntningar. Och att man är liksom, man har två 

arbetsgivare och att man måste vara “promoter” för båda. Att man tänker sig för 

lite där.”  

 

Isabella: “Men lojal, omtänksam. Som konsult kan man nog inte gå och vara den 

här ledande typen och köra över folk, utan man måste vara ganska lojal och 

liksom...”  

 

Isabella: “Vi har ju en ganska, när man skriver avtal här hos oss. Så går vi alltid 

igenom förväntningar. Både vad konsulterna har förväntningar på mig som chef 

och vad jag har för förväntningar på dem.” 

 

Alma: “Eftersom vi ändå har varit tydliga med förväntningarna som vi har. Så 

uppfyller de inte det så är det ju något som vi tar upp igen.” 

 

Här beskriver konsultcheferna de förväntningar som hör till konsultrollen. Det är både 

förväntningar från bemanningsföretaget, men också från uppdragsgivaren. De förklarar att 

rollen som konsult innebär att vara ambassadör för både bemanningsföretaget och 

uppdragsgivaren, vilket det är viktigt för konsulten att tänka på. Isabella förtydligar detta 

genom att förklara att konsulter inte kan komma till en uppdragsgivare och ta en ledarroll, 
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utan att de ska visa lojalitet. De förväntningar som finns på konsulterna går konsultchefen 

igenom med dem under avtalsskrivningen. Då frågar även konsultchefen vad konsulterna har 

för förväntningar på henne som chef. Om det visar sig att förväntningarna från 

bemanningsföretaget eller uppdragsgivaren inte uppfylls, uttrycks detta till den berörda 

konsulten i syfte att påminna denne om vad som avtalats.  

5.2.3 Relationsbyggande arbete 

Det relationsbyggande arbetet utgörs av konsultchefernas åtaganden gällande att få 

konsulterna att känna tillhörighet och anknytning till bemanningsföretaget, men även för att 

konsultcheferna ska tydliggöra sin tillgänglighet.    

 

Alma: “Varje gång om de kommer ut på ett nytt uppdrag så ringer jag alltid och 

kollar upp om de mår bra och trivs på̊ arbetsplatsen. Att de blir behandlade på 

ett bra sätt.” 

 

Alma: “Ofta är det ganska tidigt i processerna för att se att de känner sig sedda 

och trygga och sådär innan.” 

 

Alma: “Jag finns ju tillgänglig när jag inte är på möten, så finns jag tillgänglig 

via telefon och det vet alla mina konsulter.” 

 

Isabella: “Och så gör jag en liten avstämning. Eller egentligen bara umgås och 

bildar en bra relation.” 

 

Isabella: “Att både visa att man finns där, åka ut och träffa dem ganska ofta.”  

 

Isabella “...när vi har konsultkontakt hela tiden försöker vi alltid vara det här 

bemanningsföretaget som bryr sig och verkligen vill utveckla dem också.” 

 

Konsultcheferna berättar här att de, gentemot konsulterna, tydligt förklarar sina åtaganden 

som chefer. Vidare förklarar de att de stämmer av med konsulterna hur arbetet går hos 

uppdragsgivaren och hur de trivs på arbetsplatsen. Alma menar att detta är något som alltid 

gås igenom i början av ett nytt uppdrag för att konsulten ska känna sig trygg. Isabella 

förklarar att hon ofta åker ut och träffar sina konsulter. Både för att stämma av, men även för 
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att få tid att umgås med dem. De vill genom kontakten med konsulterna visa att 

bemanningsföretaget de företräder är måna om konsulterna. Både relationsmässigt, men även 

deras utveckling rent prestationsmässigt.  

5.2.4 Riktlinjer gällande kommunikation 

Riktlinjer gällande kommunikation riktar fokus på konsultchefens förväntningar när det gäller 

hur kommunikationen mellan dem och konsulterna bör fungera. Det kan till exempel handla 

om hur ofta de hörs av och på vilka premisser. 

 

Alma: “Jag lägger nog mer över det på dem. Men alltså jag försöker förmedla 

att jag finns där om de behöver mig.”   

      

Alma: “jag förväntar mig att de kontaktar mig om de har något problem eller 

någon fundering.” 

 

Isabella: “Jag skulle säga att det är ganska mycket eget ansvar och upp till dem 

själva. Att om de inte trivs så får de kontakta mig [...] Och då förväntar jag mig 

att när jag är ute där och lunchar eller fikar att de säger det till mig.”  

 

Isabella: “Nej alltså jag har krav på̊ att de träffar mig som chef, för det tycker 

jag att man ska göra.[...] Jag är chef och det tycker jag verkligen att man ska 

sätta av tid för.”  

 

Konsultcheferna förklarar att de överlåter ansvaret för kommunikation till deras respektive 

konsulter. Att det i första hand är konsulterna som förväntas kontakta dem om det skulle vara 

något som de vill ta upp. Som chef menar Isabella att hon kräver att konsulterna avsätter tid 

för att träffa henne. Till exempel när hon bjuder konsulterna på lunch eller vill fika med dem. 
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6. Diskussion  

I den inledande delen av diskussionen sammanfattas resultatet av studien som sedan kopplas 

till de formulerade frågeställningarna:  

 

Hur upplever konsulter tillhörighet gentemot arbetsgivare respektive uppdragsgivare? 

 

Hur kan konsultchefer arbeta för att få uthyrda konsulter att känna tillhörighet till det 

bemanningsföretag som denne företräder? 

 

Diskussionskapitlet är därefter uppdelat i fyra delar där den första delen diskuterar resultatet 

rörande konsulter som deltagit i studien, i den andra delen resultatet rörande konsultcheferna, 

medan de respektive resultaten i den tredje delen kopplas ihop i en sammanvävande 

diskussion. Resultatet kommer i dessa delar att ställas i relation till den tidigare forskningen 

och det teoretiska ramverk som presenterats i kapitel 2 respektive 3. I den sjätte och 

avslutande delen presenteras implikationer för vidare forskning.  

6.1 Sammanfattning av resultatet  

Detta avsnitt syftar till att summera resultatet av vårt insamlade empiriska material. Således 

sammanställs de olika delarna som tidigare presenterats till en sammanfattande helhet. 

Eftersom studiens ena frågeställning riktar sig mot konsulter och den andra mot konsultchefer, 

delas presentationen av resultatet upp i två delar: en som berör konsulterna och en som berör 

konsultcheferna. 

6.1.1 Konsulter 

När konsulterna pratar om tillhörighet gentemot respektive bemanningsföretag, beskriver de 

olika typer av tillhörighet till dem. De pratar bland annat om att de registrerar sina arbetade 

timmar hos bemanningsföretagen, samt att det är bemanningsföretagen som betalar ut deras 

löner. Vidare beskriver konsulterna att bemanningsföretagen anordnar träffar för sina 

anställda konsulter. Det är dessa faktorer som beskriver den faktiska tillhörigheten gentemot 

bemanningsföretagen och tydliggör det faktum att konsulterna är anställda hos dem. 

Ytterligare en faktor som gör att konsulterna är bundna till bemanningsföretagen är kontakten 

med sina närmaste chefer, det vill säga konsultcheferna. Den här kontakten är dels till för att 

konsulterna ska uppleva en trygghet så till vida att de känner att de kan vända sig till sina 
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konsultchefer vid eventuella frågor eller problem, dels för att konsulterna kontinuerligt 

förväntas stämma av arbetsgången med sina konsultchefer. 

 

De faktorer som gör att konsulterna är bundna till de respektive bemanningsföretagen, leder 

generellt inte till någon upplevd tillhörighet bland konsulterna. De menar att de inte känner 

någon starkare koppling eller samhörighet med bemanningsföretagen. Inte heller att de har 

något egentligt intresse av att dela på de aktiviteter som anordnas för dem. Detta för att de inte 

känner något behov av att ha en relation med andra konsulter inom bemanningsföretaget. 

Däremot menar de att det kan vara fördelaktigt att upprätthålla en god relation med 

konsultcheferna. Detta i syfte att få goda referenser eller ett nytt konsultuppdrag när deras 

befintliga uppdrag löper ut och de kanske inte har lyckats hitta någon annan sysselsättning.  

 

Konsulternas faktiska tillhörighet gentemot uppdragsgivarna när det gäller inkluderande 

faktorer har visat sig utgöras av: arbetsdelaktighet, närvarande kollegor och chefer, att de 

utför arbetsuppgifter på arbetsplatsen och att dessa liknar dem som de internt anställda 

kollegorna utför. De exkluderande faktorerna utgörs av att konsulterna inte omfattas av alla 

arbetsvillkor och fördelar, att de inte får närvara vid alla möten och aktiviteter samt att de i 

vissa fall har en begränsad möjlighet att fatta beslut. 

 

När konsulterna beskriver sin upplevda tillhörighet gentemot uppdragsgivarna förklarar de att 

de känner sig inkluderade på arbetsplatsen eftersom chefer och kollegor inte gör någon 

skillnad på konsulter och internt anställda. Vidare hävdar de att de upplever uppdragsgivaren 

som den faktiska arbetsgivaren. Trots detta upplevs en viss osäkerhet kring vilka aktiviteter 

hos uppdragsgivaren en konsult är inkluderad i. Detta är något som konsulterna upplever att 

de själva måste ta reda på. En av konsulterna, Kent, menar även att han inte känner något 

incitament att bygga relationen på arbetsplatsen om uppdraget kommer att ha en kortsiktig 

karaktär, vilket har lett till att han prioriterar relationerna med andra konsulter som arbetar på 

samma arbetsplats. Han beskriver även att han har arbetat hos uppdragsgivaren i över ett år, 

men att det trots det inte har hänt att någon internt anställd frågat honom om han till exempel 

vill ta en kaffe i fikarummet.  

 

Konsulterna upplever likväl att de känner sig som en anställd hos uppdragsgivaren. 

Anledningen till detta är bland annat att de tillbringar sin arbetstid hos uppdragsgivaren och 

att det är där de knyter kontakter. De beskriver identifikationen med bemanningsföretaget som 
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en typ av medel för att få komma till sin uppdragsgivare. När de pratar om anställningen, 

menar de att denna är en formalitet som finns på anställningsavtalet, men inte i praktiken. När 

konsulterna pratar med utomstående om sin anställning nämns inte bemanningsföretaget som 

en arbetsgivare, utan bara uppdragsgivaren.  

 

Trots att konsulterna i vissa avseenden exkluderas hos uppdragsgivaren och det faktum att 

konsultchefer arbetar för att konsulterna ska känna tillhörighet till bemanningsföretaget, 

upplever konsulterna en starkare tillhörighet till deras respektive uppdragsgivare. Vilket också 

besvarar studiens första frågeställning.  

6.1.2 Konsultchefer 

När konsultcheferna pratar om hur de arbetar gentemot sina konsulter för att få dem att känna 

sig som en del av bemanningsföretaget, framkommer det att konsultcheferna förklarar för 

deras blivande konsulter vilka förpliktelser som är kopplade till anställningen. Det görs i syfte 

att tydliggöra vad rollen som konsult på deras bemanningsföretag innebär. Konsultcheferna är 

tydliga med att förklara för konsulterna att det är viktigt att vara ambassadör både för 

bemanningsföretaget och för uppdragsgivaren. Konsulten måste visa lojalitet och kan 

exempelvis inte komma till uppdragsgivaren och ta en ledande roll.  

 

Vidare under avtalsskrivningen går konsultchefer och konsulter igenom de förväntningar 

respektive part har på varandra. Det i syfte för att avtalets omfattning och förpliktelser ska 

framgå tydligt. Då konsulten svarar för två arbetsgivare är det viktigt att göra klart för 

konsulten vad denne kan förvänta av sin närmaste chef, i detta fall konsultchefen.  

 

En stor del av konsultchefens arbete utgörs av att skapa en bra relation till konsulterna. De vill 

säkerställa att konsulterna trivs på deras respektive uppdrag och uppdragsgivare och visa att 

de i egenskap av chefer bryr sig om sina anställda. Likaså vill de visa att de är tillgängliga och 

att konsulterna kan vända sig till dem om det är några problem eller frågor som uppkommer. 

Konsultcheferna beskriver att de med jämna mellanrum stämmer av konsulternas 

arbetssituation och trivsel hos uppdragsgivaren. Det kan ske genom att de antingen åker ut 

och träffar sina respektive konsulter på arbetsplatsen eller att de träffas över en lunch. 

Konsultcheferna förklarar även att de ofta träffar sina konsulter bara för att umgås med dem 

och visa att de i egenskap av chefer är måna om sina konsulter.  
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Eftersom konsultcheferna inte själva träffar konsulterna dagligen på arbetsplatsen läggs 

mycket av ansvaret över på konsulterna själva. Det är upp till konsulterna att höra av sig till 

konsultchefen om de har några frågor. En av konsulterna som intervjuades berättade att deras 

konsultchef uttryckt att denne inte vill vara ”tjatig”, utan låta konsulterna sköta arbetet hos 

deras uppdragsgivare på ett självständigt sätt. Samtidigt tydliggjorde hon att hon finns 

tillgänglig om det är något de behöver prata om. 

 

Konsultcheferna går framför allt igenom merparten av förväntningarna under 

avtalsskrivningen och håller inledningsvis en tätare kontakt med konsulten i syfte att 

säkerställa trivsel på arbetsplatsen, för att sedan sköta kontakten mer sporadiskt. Detta 

sammantaget besvarar studiens andra frågeställning. 

6.2 Diskussion om konsulternas upplevda arbetssituation  

Då konsulternas faktiska arbetsgivare utgörs av ett bemanningsföretag och således deras 

närmaste chef av en konsultchef, finns det olika strukturella faktorer som måste upprätthållas. 

Tsoukalas (2003) förklarar att de strukturer som finns för att knyta konsulterna till 

bemanningsföretaget – och på så sätt särskilja dem från fast anställda – bland annat utgörs av 

att konsulterna tidrapporterar de arbetade timmarna hos uppdragsgivaren till deras respektive 

bemanningsföretag. Ett annat strukturellt sätt att knyta konsulterna till sig är att konsulterna 

regelbundet stämmer av arbetsgången med konsultcheferna. När vi under våra intervjuer har 

berört detta ämne med konsulterna, har de återkommande berättat att tillhörigheten gentemot 

bemanningsföretaget åstadkommes på detta sätt. De beskriver att de rapporterar in deras 

arbetade timmar till bemanningsföretagen, vilka omsätts till den lön de får utbetald. 

Konsulterna gör avstämningar med deras respektive konsultchefer vilket också stämmer 

överens med vad Tsoukalas (2003) förklarar.  

 

Ytterligare en faktor som Garsten (1999) förklarar knyter konsulterna till 

bemanningsföretaget på ett mer personligt plan, är de olika sociala aktiviteter som 

bemanningsföretaget anordnar för sina konsulter. I likhet med den tidigare forskning som 

Garsten (1999) presenterar, berättar de intervjuade konsulterna om att de fått inbjudningar till 

den här typen av aktiviteter. De nämner att de bland annat fått inbjudningar till biokvällar och 

team building-kvällar. De flesta konsulterna uppfattar dessa träffar som ointressanta för att de 

inte ser någon mening med att medverka. Dels för att de inte känner någon koppling till 

bemanningsföretaget, dels för att de inte vill träffa några andra konsulter som de inte har 
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någon relation till. Däremot berättar en av konsulterna, Sören, att han ser dessa typer av 

aktiviteter som väldigt givande, då han får en chans att lära känna sina konsultkollegor bättre.  

Studiens resultat kan ses som både bekräftande och dementerande utifrån Garstens (1999) 

tidigare forskning, vilken visar att konsulter generellt inte uppskattar dessa typer av aktiviteter 

bland annat för att de har en begränsad uppfattning om vad kollegorna arbetar med. Å ena 

sidan, precis som konsulterna i vår studie uttrycker, känner de inte något behov av att ha en 

relation till andra konsultkollegor inom bemanningsföretaget. Å andra sidan menar konsult 

Sören att han uppskattar dessa aktiviteter då han anser team building vara viktigt.  

 

Mot bakgrund av Hogg & Terrys (2001) teori om social identitetsstrategi kan vi uttyda att de 

intervjuade konsulterna som ingår i vår studie har svårigheter att socialt kategorisera sig som 

medlemmar av bemanningsföretaget. Detta trots det faktum att det finns tydliga strukturella 

faktorer som gör dem till medlemmar och inbjuder dem till medlemskap. Konsulterna tar 

avstånd från bemanningsföretaget i egenskap av arbetsgivare, men också till övriga kollegor 

inom det, vilka de inte har någon relation till. Konsulterna beskriver att de får inbjudningar till 

aktiviteter utanför arbetet vilka skulle kunna leda till att en relation till de övriga kollegorna 

skulle kunna bildas. Trots det väljer de att avstå, då de inte har något intresse av det. Detta 

menar Garsten (1999) bland annat kan bero på att de inte har någon uppfattning om vad 

kollegorna arbetar med. 

 

Hogg & Terry (2001) gör gällande att en individ kategoriserar sig med grupper vars 

egenskaper överensstämmer med de egenskaper individen själv anser sig ha. Utifrån det kan 

vi se en tydlig koppling till konsulternas upplevelser. Vår tolkning, utifrån deras teori, är 

därför att konsulterna inte ser de kategorier som bemanningsföretaget representerar som 

viktiga. Således blir inte gruppen “bemanningsföretagets” egenskaper överensstämmande med 

konsulternas egenskaper och därför ser heller inte konsulterna sig som medlemmar av 

gruppen. Individer kategoriserar sig själva genom att söka efter grupper där gruppens 

medlemmar strävar efter liknande mål (Hogg & Terry, 2001, s.3). Detta kan kopplas till 

konsulternas bristande intresse för att skapa relationer med övriga konsultkollegor, då de inte 

arbetar för samma uppdragsgivare, inte har liknande arbetsuppgifter och därför inte strävar 

efter liknande mål. En konsult som skiljer sig från mängden i vår studie är Sören. Han pratar 

om att team building är viktigt och uppskattar därför dessa träffar som anordnas. När Sören 

pratar om team building syftar han på aktiviteter som enbart involverar konsulter vilka är hans 

direkta kollegor från bemanningsföretaget hos uppdragsgivaren. Eftersom Sören använder 
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termen ”team building” tolkar vi det utifrån teorin som att han identifierar sig med den 

specifika gruppens egenskaper och därför ser sig själv som en medlem av den (Hogg & Terry, 

2001, s.18).  

 

Som anställd konsult hos en uppdragsgivare utför denne i de flesta fall en eller väldigt få olika 

typer av arbetsuppgifter, menar Tsoukalas (2003). Han förklarar att konsulterna således är 

specialiserade inom ett visst område vilket utgörs av specifika arbetsuppgifter. Vidare menar 

han att kraven som ställs på konsulter är hårdare än de som ställs på de fast anställda. Detta 

utgör faktorer som skiljer konsulter från fast anställda på arbetsplatsen. Av vår studie att 

döma, tycks detta inte vara fallet. De intervjuade konsulterna beskriver att de får utföra precis 

samma arbetsuppgifter som de internt anställda kollegorna. Konsulternas beskriver, när det 

gäller den faktiska tillhörigheten gentemot uppdragsgivarna, att de inkluderande faktorerna på 

arbetsplatsen utgörs av arbetsdelaktighet, att de utför arbetsuppgifterna på arbetsplatsen och 

att dessa liknar dem som de internt anställda kollegorna utför samt närvarande kollegor och 

chefer. Däremot när det gäller de särskiljande faktorerna på arbetsplatsen, menar konsulterna 

som intervjuas i vår studie att dessa snarare utgörs av att konsulterna inte omfattas av alla 

fördelar och arbetsvillkor som de internt anställda får ta del av, att de inte får närvara vid alla 

möten och aktiviteter samt att de i vissa fall har en begränsad möjlighet att fatta beslut. Trots 

att det görs skillnader mellan konsulter och fast anställda menar Tsoukalas (2003) att 

konsulterna i de flesta fall upplever en starkare tillhörighet till uppdragsgivaren än till 

bemanningsföretaget.  

 

När konsulterna som intervjuats i vår studie beskriver sin upplevda tillhörighet gentemot 

uppdragsgivare berättar de att de känner sig inkluderade på arbetsplatsen. Detta eftersom 

chefer och kollegor inte gör någon skillnad på konsulter och internt anställda. Alla intervjuade 

konsulter beskriver att de upplever uppdragsgivaren som den faktiska arbetsgivaren. 

Konsulter kan dock i vissa fall uppleva brister i relationerna och tillhörighet till 

uppdragsgivaren. Det kan till exempel innebära att de inte upplever sig vara värdefulla hos 

uppdragsgivaren. Isaksson och Bellaagh (1999) menar att detta kan leda till att konsulterna 

upplever utanförskap. I vår studie uttrycks detta genom att konsulterna upplever en viss 

osäkerhet kring vilka aktiviteter hos uppdragsgivaren en konsult är inkluderad i. De förklarar 

att detta är någonting som de upplever att de själva måste ta reda på. En annan typ av 

utanförskap som beskrivs i intervjuerna är när konsulten Kent berättar att han under sin 
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ettåriga arbetsperiod hos uppdragsgivaren aldrig har blivit tillfrågad av en internt anställd 

kollega att ta en gemensam fikapaus.  

 

Att vara anställd som konsult har betydelse för hur denne utformar sin yrkesidentitet, vilket 

Walter (2012) menar kan leda till att konsulten ser sin situation i arbetslivet som tillfällig. 

Detta leder i sin tur till att konsulten måste vara flexibel och ha ett kortsiktigt tänkande om sin 

anställning, vilket innebär att ett specifikt agerande kan knytas till rollen som konsult. Vår 

studie visar fram exempel på en överensstämmande inställning hos konsulten Kent. Han 

förklarar att han inte känner något engagemang inför att bygga relationer hos uppdragsgivaren 

om han vet att det är ett uppdrag av kortsiktig karaktär. Kent menar att han istället känner en 

starkare relation till sina konsultkollegor på arbetsplatsen. Trots det menar även han och de 

andra intervjuade konsulterna att det är hos uppdragsgivaren de knyter kontakter och utför sitt 

dagliga arbete, vilket gör att de känner sig som en anställd där.  

 

Utifrån teorin om social identitetsstrategi kan vi uttyda att konsulterna har lättare att socialt 

kategorisera sig som medlemmar av gruppen ”arbetsplatsen”, alltså uppdragsgivaren. Det 

trots att konsulterna i vissa avseenden blir exkluderade på arbetsplatsen. Det som gör att 

konsulterna identifierar sig med gruppen och därmed gör att de anser sig vara medlemmar i 

den, är de specifika egenskaper som gruppen har. De identifierar sig med gruppen eftersom de 

utför samma arbetsuppgifter som de internt anställda kollegorna i gruppen. Detta tydliggör 

tillhörigheten. Dessutom tydliggörs medlemskapet i och med att konsulterna förväntas tänka, 

känna och agera likt de interna kollegorna i och med att de utför samma arbete, vilket Hogg & 

Terry (2001) menar är en definition av gruppmedlemskap. Ytterligare en aspekt som kan göra 

att konsulterna kategoriserar sig som medlemmar hos uppdragsgivaren är att chefer och 

kollegor inte gör någon tydlig skillnad på konsulter och internt anställda. Det kan utifrån 

teorin ses som att kategorin ”konsult” inte finns närvarande på arbetsplatsen och därför inte 

heller i konsulternas medvetande. Således formar inte anställningsformen konsulternas 

attribut som medlemmar hos uppdragsgivaren, vilket gör att konsulterna upplever 

uppdragsgivaren som den faktiska arbetsgivaren. (Hogg & Terry, 2001, s.3)  

 

När konsulten Kent förklarar att han inte känner något engagemang inför att bygga relationer 

hos uppdragsgivaren om han vet att det är ett uppdrag av kortsiktig karaktär, kan detta utifrån 

teorin om social identitet ses som ett sätt för Kent att kategorisera sig själv som en tillfällig 

individ på arbetsplatsen på grund av det kortsiktiga uppdrag han har. Att han därför har en 
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starkare relation till de andra konsulterna på arbetsplatsen än till de ordinarie anställda beror 

på att han inte kan identifiera sig med gruppen i den bemärkelsen. Istället kategoriserar han 

sig själv som tillhörande gruppen ”konsulter”, vilket gör att relationen till dem blir starkare 

(Hogg & Terry, 2001, s.3).      

 

Som nämnts särskiljs konsulterna i olika avseenden från internt anställda hos 

uppdragsgivaren, bland annat i arbetsförhållanden men också genom sociala aktiviteter som 

enbart anordnas för internt anställda. Detta kan utifrån teorin ses som att konsulterna 

självkategoriserar sig genom att identifiera likheter och skillnader mellan grupper hos 

uppdragsgivaren. Dessa likheter och skillnader är avgörande för vilken grupp konsulterna 

känner tillhörighet till (Hogg & Terry, 2001, s.18).  

 

Trots att det görs skillnader mellan konsulter och internt anställda hos uppdragsgivaren visar 

resultatet av vår studie att de intervjuade konsulterna känner en starkare tillhörighet till 

uppdragsgivaren än till bemanningsföretaget, vilket kan kopplas till att konsulterna inte ser de 

exkluderande faktorerna som en avgörande kategori i grupptillhörigheten. De avgörande 

faktorerna för tillhörigheten är främst att det är hos uppdragsgivaren som de tillbringar sin 

arbetstid, utför sina arbetsuppgifter och knyter kontakter. Det innebär att dessa faktorer blir de 

avgörande kategorierna som skapar identifikation med och upplevd medlemskap i gruppen 

”uppdragsgivaren”.  

6.3 Diskussion om konsultchefernas arbete 

Konsultchefen har i sitt arbete ett antal ansvarsområden som ingår i rollen. Olofsdotter (2006) 

förklarar att dessa bland annat utgörs av personalansvar och relationsutveckling. 

Personalansvaret innebär att konsultchefen i egenskap av chef har ett övergripande ansvar för 

sina konsulter och ska fungera som ett stöd för dem. Konsultcheferna i vår studie förklarar att 

de, tillsammans med konsulterna, under avtalsskrivningen tydligt går igenom vilka 

förpliktelser som är kopplade till konsultanställningen. Syftet med genomgången är att 

säkerställa att de blivande konsulterna verkligen förstår vad rollen som konsult innebär.  

 

Konsultcheferna förklarar att de under avtalsskrivningen även går igenom vilka förväntningar 

denne har på konsulten, men även vilka förväntningar konsulten kan ha på konsultchefen. Då 

konsulten arbetar ute hos en uppdragsgivare men är anställd av bemanningsföretaget är det 

därför viktigt att denne vet vad som kan förväntas av sin närmaste chef, vilken alltså utgörs av 

konsultchefen. Konsultcheferna förtydligar även för konsulterna att de, i rollen som konsult, 
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är ambassadörer både för bemanningsföretaget och för uppdragsgivaren. De förklarar för 

konsulten att som anställd hos bemanningsföretaget förväntas denne uppvisa ett visst beteende 

och visa lojalitet.  

 

Både sådant som framgår av tidigare forskning och av konsultchefernas beskrivning kan 

kopplas till ”Att direkt definiera individen”, vilket är det första steget i Alvesson & Willmotts 

(2002) teori om organisationskontroll genom identitetsstyrning. De menar att ju tydligare en 

roll definieras desto mindre vag blir innebörden av den, vilket minskar risken för en 

individuell tolkning av rollen. Det resulterar i att individen knyts till rollen och handlar i 

enlighet med de förväntningar som finns bundna till den. Under avtalsskrivningen förtydligar 

konsultchefen vad rollen som konsult innebär. Genom att förtydliga konsultrollen blir den 

definierad och individen således medveten om hur en konsult ska agera. Att konsultcheferna 

väljer att göra detta tidigt i processen kan utifrån teorin ses som ett tillvägagångssätt för 

konsultcheferna att säkerställa att konsulterna, ute hos uppdragsgivaren, inte agerar utanför 

rollbeskrivningen. (Alvesson & Willmott, 2002, s.629) Det faktum att konsultchefen 

förtydligar det förväntade beteendet och ambassadörsrollen kan kopplas till det fjärde steget i 

teorin, vilket är Förtydliga moral och värderingar. Det innebär att en invid styrs i den riktning 

som organisationen önskar genom moraliska riktlinjer och värdegrunder. Genom att 

bemanningsföretaget tydliggör organisationens värderingar blir det enklare för konsulten att 

förhålla sig till dessa och på så sätt identifiera sig som en del av den. (Alvesson & Willmott, 

2002, s.630)  

 

Förutom personalansvaret arbetar konsultchefen aktivt med relationsutveckling. Garsten 

(1999) menar att bemanningsföretag kompenserar konsulters tillfälliga och osäkra 

arbetssituation genom att försöka knyta dem närmare sin egen organisation. Initiativ som att 

anordna fester, after work och mingel för de anställda konsulterna görs för att få dem att 

uppleva tillhörighet, men även för att de ska få chans att träffa andra konsulter inom företaget. 

När det gäller kommunikationen med konsulterna försöker även konsultcheferna kombinera 

de månadsvisa avstämningarna med någon form av social aktivitet. I vår studie berättar 

konsultcheferna om deras arbete med relationsutveckling på ett liknande sätt som Garstens 

forskning visar. De berättar att de åker ut till konsulternas respektive arbetsplatser och 

stämmer av hur deras arbetssituation fungerar. En sådan avstämning kan till exempel innebära 

att de gemensamt äter lunch. Vidare förklarar de att de besöker konsulterna i syfte att bara 

umgås, för att visa att de är tillgängliga. De intervjuade konsulterna bekräftar att 
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konsultcheferna och bemanningsföretaget bjuder dem på olika typer av aktiviteter utanför 

arbetstid. Att konsultcheferna tar sig ut till konsulternas respektive arbetsplatser för att 

upprätthålla kontakt samt bjuder in konsulterna till aktiviteter som specifikt riktas till dem, 

kan kopplas till Alvesson & Willmotts sjätte steg i teorin – Gruppkategorisering och 

anknytning – vilket innebär att individernas identitet styrs genom att tillskriva dem sociala 

kategorier. Konsultcheferna gör på detta sätt en uppdelning mellan ”vi” och ”dem”. Genom 

att göra det skapar de sociala gränser för konsulterna som påvisar anknytning och tillhörighet 

till bemanningsföretaget. Genom denna typ av sociala gränser knyts individen närmare 

bemanningsföretaget och kan på så sätt identifiera sig som en medlem av det. (Alvesson & 

Willmott, 2002, s.630)   

 

Utöver det relationsutvecklande arbetet som presenterats ovan, vilket innebär aktiv och direkt 

kontakt, arbetar konsultcheferna med att indirekt visa tillgänglighet gentemot konsulterna. Det 

innebär att konsultcheferna till stor del lägger över ansvaret på konsulterna för att hålla 

kontakten. Konsultcheferna beskriver i vår studie att de till en början håller en tät kontakt med 

konsulterna, för att sedan sköta kontakten mer sporadiskt. De förklarar för konsulterna att de 

kan höra av sig om de har några frågor eller funderingar. Det är alltså upp till konsulten att 

höra av sig i den utsträckning som denne har behov av. Trots att konsultcheferna lägger över 

ansvaret på konsulterna förmedlar de väldigt tydligt att de är tillgängliga när som helst och att 

konsulterna inte ska tveka om att höra av sig. En av de intervjuade konsulterna i vår studie, 

Carolina, berättar att hennes konsultchef uttryckt sig ungefär som att hon inte vill framstå som 

”tjatig”, utan låta Carolina sköta sitt arbete hos uppdragsgivaren. Detta inger en känsla av 

förtroende hos Carolina, samt att hon får känna sig självständig. Dessa förhållanden kan 

kopplas till det åttonde steget av Alvesson & Willmotts teori, Etablera och klargöra tydliga 

regler. Denna del av teorin innebär att en organisation, bemanningsföretaget i det här fallet, 

etablerar idéer och normer som ett naturligt sätt att genomföra uppgifter vilket leder till att 

organisationen kan utveckla standarder och regler. Dessa direktiv, från konsultchefens sida, 

blir nödvändiga riktlinjer som konsulterna anpassar sig efter för att organisationen ska 

fungera. Då konsultchefer ansvar för ett stort antal konsulter underlättar de uttalade 

riktlinjerna det kommunikativa arbetet. När konsulterna följer dessa riktlinjer etableras en 

fungerande struktur inom organisationen och därmed en kollektiv identitet. (Alvesson & 

Willmott, 2002, s.631) 
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6.4 Sammanvävande reflektioner 

Denna studie har visat att konsulter känner en starkare tillhörighet till deras respektive 

uppdragsgivare. En viktig aspekt som framkommit är att känslan av tillhörighet påverkas av 

var konsulterna utför sina arbetsuppgifter, tillbringar sin arbetstid och knyter kontakter med 

kollegor och chefer. Att samtidigt känna tillhörighet till arbetsgivaren, i detta fall 

bemanningsföretaget, blir därför svårare då de snarare utgör en väg in till uppdragsgivaren. 

Konsultcheferna arbetar emellertid aktivt för att knyta konsulterna till bemanningsföretaget, 

dels arbetsmässigt genom att finnas tillgängliga och visa engagemang för konsulterna och dels 

socialt genom att ordna olika aktiviteter och besöka konsulterna på arbetsplatsen. Detta verkar 

inte, från konsulternas sida, stärka känslan av tillhörighet gentemot bemanningsföretaget. 

Konsulterna menar däremot att det är viktigt att upprätthålla en god relation gentemot 

konsultchefen och bemanningsföretaget. Inte för att identifiera sig som tillhörande det, utan 

för att kunna använda konsultchefen som en framtida referent, alternativt för att få ett nytt 

konsultuppdrag när deras befintliga uppdrag löper ut och de kanske inte har lyckats hitta 

någon annan sysselsättning. 

6.5 Implikationer för vidare forskning  

Då syftet med vår studie var att undersöka hur uthyrda konsulter upplever 

organisationstillhörighet i deras tudelade arbetssituation och den problematik som följer 

denna, samt att undersöka hur konsultchefer arbetar för att få konsulterna att känna 

tillhörighet till bemanningsföretaget, har vi förhoppningar om denna studie bidragit till en 

djupare förståelse för ämnet. Vi är medvetna om att vår undersökning är begränsad då den 

omfattar konsultchefer från ett bemanningsföretag samt anställda konsulter uthyrda till två 

olika uppdragsgivare. Därför skulle en mer omfattande studie om ämnet kunna ge en mer 

generaliserbar bild av upplevd organisationstillhörighet samt av hur konsultchefer arbetar för 

att stärka konsulternas upplevda tillhörighet gentemot bemanningsföretagen. Vårt förslag på 

en sådan studie är en komparativ studie mellan konsulters upplevelser av 

organisationstillhörighet för att kunna påvisa eventuella skillnader mellan olika 

bemanningsföretag och uppdragsgivare. En sådan studie skulle sannolikt kunna ge en mer 

rättvisande bild över bemanningsbranschen som helhet. 
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Bilaga 1 - Missivbrev konsulter 

Vi heter Jesper och Elis. Då vi studerar vår sista termin på Uppsala universitets Personal och 

arbetslivsprogram skriver vi nu vår kandidatuppsats vid den Sociologiska institutionen inom 

området Sociologi med inriktning mot Arbetsliv, Organisation och Personal. 

 

Ämnet vår kandidatuppsats behandlar är att undersöka hur konsultanställda personer upplever 

sin arbetssituation och organisationstillhörighet till bemanningsföretaget vilket man är 

anställd i, respektive det företag man utför sitt dagliga arbete hos. Som avgränsning i studien 

har vi valt att inrikta oss på konsulter med heltidsanställning inom tjänstesektorn. 

Det vore fantastiskt roligt om du har tid och lust att ställa upp på en intervju som tar cirka 45 

minuter. 

 

Vi är medvetna om att det kan vara obekvämt att prata om såväl sin arbetsgivare som sina 

egna upplevelser av arbetstillvaron. Därför vill vi tydligt klargöra att vi som författare 

tillämpar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Dessa innebär: 

 

 Allt deltagande i studien är frivilligt 

 Du kan när som helst avbryta deltagandet i studien 

 Information som framkommer ska ej kunna kopplas till enskilda individer eller företag 

då båda dessa aktörer förblir anonyma i behandlingen av materialet 

 Intervjun kommer att spelas in, för att efter behandling av materialet raderas 

 Allt material hanteras konfidentiellt och ingen utomstående kommer få tillgång till det. 

 Resultatet av studien kommer att publiceras i databasen DiVA 

 

 

Vi skulle verkligen uppskatta ditt deltagande i vår studie. Därför skulle vi vilja boka in en 

intervju med dig någon gång under veckorna 48-49. Om något tillfälle inom denna tidsram 

skulle passa för dig, återkom gärna med dag och tid. I annat fall, ge gärna förslag så ska vi 

göra vårt yttersta för att anpassa oss. Plats för intervjun bestäms gemensamt för att underlätta 

för dig så mycket som möjligt. 

 

Har du några frågor, hör gärna av dig till oss, 

E-post: je.uppsala.cuppsats@gmail.com 

Telefon: Jesper Johansson tfn: 0707294744, Elis Lindahl tfn: 0702779319 

Vår handledare Thomas Öst nås via E-post: thomas.ost@uadm.uu.se 

 

Bästa hälsningar Jesper och Elis. 

 

 

 

 

 



 58 

Bilaga 2 - Missivbrev konsultchefer 

Vi heter Jesper och Elis. Då vi studerar vår sista termin på Uppsala universitets Personal och 

arbetslivsprogram skriver vi nu vår kandidatuppsats vid den Sociologiska institutionen inom 

området Sociologi med inriktning mot Arbetsliv, Organisation och Personal. 

 

Ämnet vår kandidatuppsats bland annat behandlar är att undersöka hur konsultchefer arbetar 

för att få deras konsulter att känna tillhörighet och gemenskap gentemot ert 

bemanningsföretag. Det vore fantastiskt roligt om du har tid och lust att ställa upp på en 

intervju som tar cirka 45 minuter. 

 

Vi är medvetna om att det kan vara obekvämt att prata om såväl sin arbetsgivare som sina 

egna upplevelser av arbetstillvaron. Därför vill vi tydligt klargöra att vi som författare 

tillämpar Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

 

Dessa innebär: 

 

 Allt deltagande i studien är frivilligt 

 Du kan när som helst avbryta deltagandet i studien 

 Information som framkommer ska ej kunna kopplas till enskilda individer eller företag 

då båda dessa aktörer förblir anonyma i behandlingen av materialet 

 Intervjun kommer att spelas in, för att efter behandling av materialet raderas 

 Allt material hanteras konfidentiellt och ingen utomstående kommer få tillgång till det. 

 Resultatet av studien kommer att publiceras i databasen DiVA 

 

 

Vi skulle verkligen uppskatta ditt deltagande i vår studie. Därför skulle vi vilja boka in en 

intervju med dig någon gång under veckorna 48-49. Om något tillfälle inom denna tidsram 

skulle passa för dig, återkom gärna med dag och tid. I annat fall, ge gärna förslag så ska vi 

göra vårt yttersta för att anpassa oss. Plats för intervjun bestäms gemensamt för att underlätta 

för dig så mycket som möjligt. 

 

Har du några frågor, hör gärna av dig till oss, 

E-post: je.uppsala.cuppsats@gmail.com 

Telefon: Jesper Johansson tfn: 0707294744, Elis Lindahl tfn: 0702779319 

Vår handledare Thomas Öst nås via E-post: thomas.ost@uadm.uu.se 

 

Bästa hälsningar Jesper och Elis. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide konsult 

Informera om studiens syfte, intervjun upplägg, etiska riktlinjer samt inhämta samtycke för 

inspelning och intervjuns förutsättning.  

 

1. Inledning 
 Berätta om dig själv, vem är du?  

 Intressen, utbildning, 

 

2. Allmänna frågor om bemanningsföretaget 
 Vilket bemanningsföretag är du anställd i? 

 Hur kom du i kontakt med ditt bemanningsföretag?  

 Vilken typ av bemanningsföretag?  

 Vilken typ av tjänster tillhandahåller de? 

 Lång- eller kortsiktiga uppdrag? 

 Heltid & deltid?  

 Kan du beskriva ditt bemanningsföretag med några korta meningar? 

 

3. Allmänna frågor om uppdragsgivaren 
 Vad är det för typ av uppdrag som du har? 

 Kan du beskriva din uppdragsgivare?  

 Hur uppfattar du dem som uppdragsgivare? 

 Hur är kollegorna och cheferna?  

 Hur är stämningen på arbetsplatsen?  

 

4. Upplevelsen som konsult hos uppdragsgivaren 
 Hur ser du på din arbetssituation som konsult? 

 Känner du delaktighet på arbetsplatsen, (social delaktighet, arbetsdelaktighet)? 

 Varför?  

 Finns det några skillnader rent socialt mellan konsulter och fast anställda? (gemenskap 

i fikarummet, sociala relationer)  

 I så fall hur ser dessa skillnader ut?  

 Hur upplever du din ställning hos uppdragsgivaren?  

 Ställning i arbetsgruppen, hierarkisk ställning, 

 I hantering av arbetsuppgifter, upplever du att konsulter och fast anställda arbetar 

tillsammans? 

 Finns det några skillnader gällande arbetsuppgifter eller utförande av dem?  

 Ingår konsulterna i alla aktiviteter på arbetsplatsen?  

 Möten, Sociala aktiviteter, behörigheter.  

 

Övergång: Fokus riktas mot bemanningsföretaget 

 

5. Konsultens relation till bemanningsföretaget 

 Hur ofta har du kontakt med ditt bemanningsföretag? 

 Vem har du kontakt med?  

 Hur upplever du relationen med det bemanningsföretaget?  

 Hur ser er kontakt ut?  

 E-post, sms, telefonsamtal, träffar 

 På vilka premisser sker kontakten 
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 Löpande, vill x att ni hörs ofta/sällan, kan du påverka hur ofta. 

 Hur ofta vill du att ni ska höras? 

 Känslan inför det 

 Stämmer konsultchefen av hur arbetsgången går?  

 prestation, trivsel.  

 Har du någon kontakt med bemanningsföretaget utöver arbetet? 

 träffar, events, inbjudningar. 

 OM: Inställning till denna typ av aktiviteter?  

 Har du deltagit?  

 Varför?  

 Träffar du andra kollegor inom bemanningsföretaget?  

 Varför?  

 

6. Organisationstillhörighet 
 Hur känns det att vara anställd av bemanningsföretaget men arbeta hos 

uppdragsgivaren?  

 Upplever du svårigheter att identifiera dig med någon av parterna?  

 Varför, på vilket sätt?  

 Vad får dig att känna tillhörighet/identifikation?  

 Upplever att du bemanningsföretaget och uppdragsgivaren arbetar för att få in dig 

gemenskapen?  

 Hur upplever du det?  

 

7. OM: Du upplever alltså att du känner mer tillhörighet till 

bemanningsföretaget/uppdragsgivaren?  

 Varför tror du att det är så? 

 Ev. följdfrågor.  

 

8.  Avslutande frågor 

 Varför är du konsult och inte direktanställd? 

  Tycker du att det finns någon fördel att vara konsultanställd? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide konsultchef 

1. Inledning 
 Berätta om dig själv, vem är du?  

 Intressen, utbildning, arbetstitel 

 

2. Allmänna frågor om bemanningsföretaget 
 Vilket bemanningsföretag är du anställd i? 

 Vilken typ av bemanningsföretag?  

 Vilken typ av tjänster tillhandahåller ni? 

 Lång- eller kortsiktiga uppdrag? 

 Heltid & deltid?  

 Kan du beskriva ditt bemanningsföretag med några korta meningar? 

 

3. Allmänna frågor om konsultchefens arbete 
 Hur länge har du varit anställd som konsultchef? 

 Varför ville du bli konsultchef? 

 Vilka typer av arbetsuppgifter ingår i din roll? 

 Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 Trivs du i rollen som konsultchef? 

 Hur styrs du av din arbetsgivare i ditt sätt att utföra ditt arbete? 

 

4. Kontakt med uthyrda konsulter 
 Hur många konsulter har du ansvar för? 

 Är det en stor variation i deras typ av uppdrag? 

 Hur många uppdragsgivare/företag bemannar du för? 

 Hur fungerar kontakten mellan dig och dina uthyrda konsulter? 

 Hur ofta vill du ha kontakt med konsulterna? 

 Hur säkerställer du att de trivs på arbetsplatsen? 

 Hur kontrollerar du konsulternas prestationer? 

 Hur arbetar ni för att få konsulter att känna tillhörighet till bemanningsföretaget, när 

de arbetar hos en annan arbetsgivare? 

 Ev. Anordnar ni som arbetsgivare någon typ av träffar för konsulterna? 

 Det finns många bemanningsföretag i Sverige idag. Hur arbetar ni för att ses som 

attraktiva ur en potentiell konsults perspektiv? 

 

5. Förväntningar 
 Hur uttrycks de förväntningar som finns när det gäller rollen som konsult inom ert 

bemanningsföretag? 

 Vilka typer av beteenden eller egenskaper är önskvärda när ni anställer en konsult? 

 Många organisationer använder värdeord och riktlinjer för att säkerställa att de 

anställda agerar efter företagets önskemål. Arbetar ni med någon typ av riktlinjer på 

detta sätt gentemot konsulterna? 
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Bilaga 5 - Kodningsnyckel konsult 

Hur upplever konsulter tillhörighet gentemot arbetsgivare respektive uppdragsgivare? 

 

Storlek 14 = Tema, Storlek 12 = Kategori, Kursiv Storlek 12 = Underkategori  

 

Konsult “Olle” 
 

Tillhörighet till Bemanningsföretaget - Grön 
 

Faktiskt/strukturell tillhörighet      
“Dels får man, dom vill ju också hålla kontakten, dom har också bjudit in till småevent, någon 

biokväll just för deras konsulter. Dels för att hålla kontakt och så får konsulterna träffa 

varandra.”      

  

“Det är väl egentligen när det kommer till formaliteter. T.ex. arbetstider, vi rapporterar ju per 

timme.” 

     

Upplevd tillhörighet  
 

Inkluderande/Positivt      

“Men bemötandet från dels rekryteraren och den personen som jag ska ha framtida kontakt 

med har ju varit väldigt positiv.”  

       

“Framförallt att man håller kontakten med Arbetsbyrå och inte bara konsultchefen. För man 

vet aldrig att när den här tiden är slut så kanske det är dags för något nytt.” 

     

Exkluderande/Negativt      

“När Arbetsbyrån bjuder in till något är jag inte jättesugen på att träffa några helt andra.”  

     

Relationer  
 

“Ja det är väl allt från.. Nu har jag inte behövt haft så mycket kontakt, men vi har haft lite 

mailkonakt om det har varit någon enstaka fråga.” 

     

Tillhörighet till Uppdragsgivaren - Röd 
 

Faktiskt/strukturell tillhörighet 
       

Inkluderande/Positivt 
“Väldigt positiv anda verkligen. De gör väldigt mycket saker bland de anställda. Erbjuder allt 

från teaterkvällar stup i kvarten och det är väldigt bra atomosfär på kontoret, helt nytt kontor, 

jättefräscht.”    

 

“Vi har som haft vår utbildningsplan kan man väl säga i ett par veckor och dom har sett till att 

vi ligger efter den och nu är den klar.”  

     

“För jag känner mig så mycket mer. Jag har ju samma uppgifter som dom andra som är där, 

som är anställda av banken. 
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“Ja. Banken AB gör ju mycket saker. Man gör ju alla saker tillsammans. vi får ju även som 

externer vara med på alla möten.” 

    

Exkluderande/Negativt      
“Och att man inte riktigt ingår, ibland blir det sådana här saker som, de här saker gäller inte 

externa (Konsulter) eller ni får inte vara med på det här för ni är externa. Det är som småsaker 

som man märker av.”  

     

Upplevd tillhörighet 
 

Inkluderande/Positivt       
“De verkar vara helnöjda vilket dom också säger.” 

     

“Men det känns ju mycket mer som om man är anställd av banken, det gör det ju.”  

     

“Mitt jobb det är ju på banken. Det är ju inte riktigt på bemanningsföretaget om man säger så. 

Det är ju där, dom känns ju mer som förmedlare.”  

     

Exkluderande/Negativt 
     

Relationer 
       

“Och jag har fått väldigt bra mottagande. Och sen chefen samma sak där, väldigt 

proffesionellt rakt igenom.”  

 

Upplevelse av konsultchefens kommunikation - Blå   
 

“Det har dem som hintat till om att den möjligheten finns absolut. För det har varit flera som 

blivit utköpta. Både som efter uppdragstiden och någon enstaka på en gång eller som efter ett 

par veckor kan man väl säga.”    

      

“Sen ska jag äta lunch med, vad blir det min kontaktperson där som också vill se hur det är.”  

       

“Hon har sagt att ring, om jag undrar något. Ring när som helst.” 

       

“Hon kommer nog bara ringa och stämma av om ett tag igen och se att allting fortsätter. Men 

efter det, det har jag i alla fall hört från andra. Att då pratas man inte vid så mycket, om allting 

är bra.” 

 

Vill identifiera sig med och tillhöra - Gul 
       

Bemanningsföretag 
 

Uppdragsgivare 
“Det känns ju mer som att jag går till uppdragsgivaren, varje dag så känns verkligen det mer 

som det riktiga jobbet. Och det enda som inte hör till dom är ju att man får lönen från annat 

håll.” 

 

“Men såhär, en vanlig dag, så tänker man ju inte riktigt på bemanningsföretaget som 

arbetsgivare utan jag går ju till banken. Och det är det som är mitt jobb” 
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Bilaga 6 - Kodningsnyckel konsultchef 

Hur kan konsultchefer arbeta för att få uthyrda konsulter att känna tillhörighet till 

bemanningsföretaget som denne företräder? 

 

Storlek 14 = Tema  

 

Konsultchef ”Alma”  
 

Definition av konsultrollen - Blå  
 

“Vi har ju ett, när vi anställer en ny konsult så går vi uttryckligen igenom vad vi förväntar oss 

av dom. Under en avtalsskrivning. Där vi är noggranna med att förmedla vad vi förväntar oss. 

Att du presterar på det här sättet liksom.” 

      

“Även lite kring hur det är att vara konsult över huvudtaget. Många vet inte det. Eller vad det 

innebär…Att man har som två arbetsgivare, kan man säga”  

 

“Så man måste vara lite beredd som konsult. Så lite prestigelöshet på något sätt.” 

       

“Man måste vara lite flexibel och anpassningsbar helt enkelt.” 

 

“...Och sen så när vi sitter på avtalsskrivnigen då har vi ju en ganska klar bild över vem 

personen är. Och jag hoppas att den personen då har klart för sig vilka förväntningar som 

ställs.” 

       

“Dom förväntningarna som vi har på den person som söker tjänsten dom står redan i annonsen 

när dom söker jobbet.”     

      

“Vi anpassar oss efter kundens förväntningar och vad de önskar för typ av person.”  

     

Uttrycka förväntningar - Grön     
      

“Eftersom vi ändå har varit tydliga med förväntningarna som vi har. Så uppfyller dom inte det 

så är det ju något som vi tar upp igen.” 

 

Relationsbyggande arbete - Gul  
       

“Jag tror de förmedlar det till våra konsulter också att vi samtidigt som det finns liksom en 

såhär seriös så är det också att vi tar väldigt mycket hand om varandra.” 

      

“Varje gång om dom kommer ut på ett nytt uppdrag så ringer jag alltid och kollar upp om 

dom mår bra och trivs på arbetsplatsen. Att dom blir behandlade på ett bra sätt.” 

     

“Jag hjälper dom när dom behöver mig.”  

 

“Då skickar jag ut en biobiljett, så här du har verkligen gjort ett toppenjobb här.”  

 

“Sen har jag även konsultluncher där jag åker ut och antingen träffar dom på arbetsplatsen, 

plockar upp dom och tar med dom på ett mysigt ställe.” 
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“Ofta är det ganska tidigt i processerna för att se att dom känner sig sedda och trygga och 

sådär innan.” 

       

“Jag finns ju tillgänglig när jag inte är på möten så finns jag tillgänglig via telefon och det vet 

alla mina konsulter.” 

 

“Ja det är ju den här, när jag har dom här luncherna och sådär. Då går vi ofta igenom hur 

exakt det känns på arbetsplatsen.”     

      

“...när det är större bemanningspooler, att dom kommer till kontoret och så har vi en typ after 

work kväll och liksom dom får träffa varandra och sådär.”   

     

“Men vi vill klart att dom ska känna sig trygga hos oss och känna någon sorts samhörighet. 

Det jag ger dom är sommarpresenter, julklappspresenter och ger dom biobiljetter när dom 

gjort bra ifrån sig eller.”  

      

“Utan snarare att vi uppmärksammar dom självklart.” 

     

Riktlinjer gällande kommunikation - Rosa 
       

“Jag har ju kontakt med dom, i alla fall minst en gång per månad. Jag har även, ofta är det 

kring tidsrapportering eller så.“ 

 

“Jag lägger nog mer över det på dom. Men alltså jag försöker förmedla att jag finns där om 

dom behöver mig.”     

      

“jag förväntar mig att dom kontaktar mig om dom har något problem eller någon fundering.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


