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Sammanfattning  
 
I takt med bemanningsbranschens framfart har kundföretag gått från att hyra in konsulter från 
bemanningsföretag för att endast täcka upp vid tillfälliga behov av personal, till att även hyra in 
konsulter under längre perioder. Med utgångspunkt i denna utveckling har författarna undersökt 
om det faktum att konsulter hyrs ut över perioder som varierar i längd, påverkar hur 
konsultchefer uppfattar och utformar arbetet kring sina konsulters motivation. Det teoretiska 
ramverket utgår från tidigare erkända teorier som behandlar motivation. Teorierna har analyserats 
och relevanta faktorer för motivation från dessa har kategoriserats under fyra teman: trygghet, 
gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Dessa teman har legat till grund för studiens 
analys där variationen i den insamlade datan urskilts. Data har samlats in via semistrukturerade 
intervjuer med konsultchefer. Samtliga respondenter är anställda på ett av Sveriges största 
bemanningsföretag som bland annat hyr ut konsulter inom IT, teknik och ekonomi. Resultatet 
visar skillnader i hur konsultchefer uppfattar motivationsbehovet hos konsulter beroende på 
uppdragets tidslängd samt att arbetet kring motivation även anpassas utifrån detta behov. Brist på 
tid och resurser leder till att konsulter som är uthyrda på ett uppdrag längre än sex månader 
prioriteras. Konsultcheferna begränsas således i sitt arbete med att motivera konsulter som är 
uthyrda på ett uppdrag kortare än sex månader. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det finns en mängd olika komponenter som ingår i utformningen av ett framgångsrikt företag. 
Lönsamma produkter, nöjda kunder och goda samarbetspartners är några exempel. Utan 
medarbetarna, som i många fall är den mest betydelsefulla resursen, är ett framgångsrikt företag 
dock svårt att uppnå. Nyckeln till framgång är därmed att ha motiverade medarbetare som 
effektiviserar och driver arbetet framåt genom att göra sitt yttersta. (Flach, 2006) Motiverade 
medarbetare på en arbetsplats kännetecknas av engagemang och ger högre service, kvalitet och 
produktivitet. Dessa medarbetare leder i sin tur till ökad försäljning vilket genererar högre 
ekonomiskt vinst. (Kruse, 2012) 
 
Varje individ på en arbetsplats är unik med sina egna behov och preferenser vilket är något som 
bör tas i beaktning av chefer som vill framkalla motivation bland sina anställda på det mest 
effektiva sättet. Det kan antas att den monetära belöningen är ett viktigt incitament för vissa 
medarbetare medan andra drivs av prövande arbetsuppgifter eller uppskattning från omgivningen. 
Det är således av stor vikt för cheferna på ett företag att förstå vad det är som motiverar de 
anställda. (Porter et al., 2003) 
  
Medarbetarens kön, ålder samt tidigare erfarenheter är exempel på väsentliga variabler som kan 
påverka hur denne reagerar på olika faktorer för motivationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Variabler som dessa understryks av tidigare forskning som visar på hur kvinnor uppfattar de inre 
motivationsfaktorerna, som exempelvis bekräftelse och starka sociala band till kollegor, på ett 
mer motiverande sätt än män. Män däremot, har visat sig bli mer motiverade av yttre faktorer 
såsom belöningar eller hierarkisk status. (Ferssizdis et al., 2010) Studier har visat på hur äldre 
medarbetare, likt kvinnliga medarbetare, blir mer motiverade av inre motivationsfaktorer, och 
yngre medarbetare, likt manliga medarbetare, blir mer motiverade av yttre motivationsfaktorer 
(Inceoglu et al., 2012). Chefen på en arbetsplats ställs inför en både intressant och prövande 
utmaning när denne behöver ta hänsyn till dessa individuella skillnader hos sina medarbetare, för 
att maximera deras arbetsmotivation (Porter et al., 2003).     
  
För konsultchefen på ett bemanningsföretag kan denna utmaning tänkas vara ännu mer påtaglig. I 
takt med bemanningsbranschens framfart har kundföretag gått från att hyra in konsulter från 
bemanningsföretag för att endast täcka upp vid tillfälliga behov av personal, till att även hyra in 
konsulter under längre perioder (Olofsdotter, 2008). Uppdragslängden som en konsult är uthyrd 
på är således väldigt varierande, där vissa konsulter är uthyrda på ett uppdrag under en kortare 
tid, medan andra är uthyrda under längre tidsperioder.  
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Flach (2006) menar att förändringarna i hur kundföretag väljer att använda sig av konsulter, har 
lett till att konsultchefer inte bara hanterar olika typer av individer med olika bakgrunder som 
denne bör ta i beaktning vid sitt motivationsarbete. Eftersom kundföretag i ökad utsträckning vill 
behålla konsulter under en längre tid, ställs högre krav på att konsultcheferna lyckas motivera 
konsulterna till att stanna. De behöver ha insikt om vad som skapar motivation eftersom 
arbetsinsatser därigenom blir effektivare. (Flach, 2006) Trots de olika förutsättningar som råder 
för konsulter inom bemanningsbranschen finns det underförstådda normer. Dessa normer bygger 
på förväntningar att en konsult alltid ska komma motiverad till kundföretaget och att det är 
konsultchefens uppgift att upprätthålla motivationen, oavsett uppdragets tidslängd (Wallgren, 
2011). Sammantaget behöver den traditionella chefen, som ovan nämnt, ta hänsyn till variabler så 
som exempelvis kön och ålder för att effektivt lyckas motivera sina anställda. I samband med 
bemanningsbranschen framväxt är det intressant att studera om även längden på uppdraget som 
en konsult är uthyrd på, är kopplat till hur konsultchefer motiverar sina anställda.    

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det faktum att konsulter hyrs ut på uppdrag som 
varierar i längd, påverkar hur konsultchefer uppfattar samt utformar arbetet kring att motivera 
sina anställda konsulter, och i så fall hur och varför. 

1.3 Forskningsfrågor 
1) Skiljer sig konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet hos konsulter beroende på 

konsultuppdragets tidslängd, i så fall hur och varför? 

2) Anpassas konsultchefers arbete kring konsultens motivation utifrån uppdragets tidslängd, 
i så fall hur och varför? 

1.4 Avgränsning 
Inom ramen för denna studie ryms konsultchefers perspektiv och uppfattningar. Majoriteten av 
tidigare studier har främst fokuserat på konsulters personliga uppfattning gällande sin motivation 
snarare än hur konsultchefer ser på sina konsulters olika motivationsbehov. 
  
Vidare undersöks endast tjänstemannakonsulter inom bemanningsbranschen som är uthyrda på 
uppdrag inom IT, teknik och ekonomi. Avgränsningen har skett av organisatoriska skäl eftersom 
det undersökta företagets konsultchefer ansvarar för och inte gör skillnad på dessa tre grupper.  

1.5 Bemanningsbranschens karaktärsdrag 
1993 skedde en lagändring i Sverige som ledde till att personaluthyrning blev lagligt. Till en 
början var bemanningsföretagens funktion i samhället att hyra ut personal till kunder vars syfte 
var att få in arbetskraft till låga kostnader för att möta toppar av efterfrågan på detta, utan att 
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själva behöva anställa ny personal. (Aronsson et al., 2001) Synen på bemanningsföretag har 
förändrats med åren och deras funktion har ändrats från att främst täcka kortsiktiga behov, till att 
idag även hyra ut personal under längre perioder. Denna förändring beror dels på att 
bemanningsbranschen anses ha komparativa fördelar i jämförelse med traditionella företag. De 
hanterar frekvent rekrytering av ny personal och anses vara duktigare på att matcha rätt personer 
med rätt arbete. Företag undviker således kostnader relaterade till felrekryteringar. Dessa fördelar 
som bemanningsbranschen anses ha kan tänkas vara några av de bakomliggande anledningarna 
till branschens snabba frammarsch och att den fortsätter växa år efter år. (Konjunkturinstitutet, 
2012) 
  
Unikt för just bemanningsbranschen är det distansförhållande som infinner sig mellan 
konsultchefen och konsulten. Distansförhållandet uppstår eftersom konsulten är uthyrd, vilket 
innebär att denne inte alltid väljer sin egen arbetsplats. Konsulten kan ibland hamna på 
arbetsplatser som denne inte känner att den har något gemensamt med gällande exempelvis 
verksamhetsområde, kollegor eller organisatoriska mål. Konsulter tvingas således anpassa sig till 
kundföretag som de inte är direkt anställda av. Det kan därmed vara komplicerat att arbeta som 
konsult, vilket leder till att konsultchefen har en viktig roll för att få dennes arbete att fungera 
samt få konsulten att må och arbeta bra trots de rådande omständigheterna. (Olofsdotter, 2008)  
  
Siffror framtagna år 2015 av branschens internationella organisation, Ciett, visar att 134 600 
personer arbetade som bemanningskonsulter i Sverige år 2014, varav totalt 65 500 
heltidsanställda (Ciett, 2015). Enligt Konjunkturinstitutet (2012) är bemanningsbranschen här för 
att stanna. Även om det inte sker några större förändringar i svensk ekonomi och arbetsmarknad 
konstateras det att branschen kommer att växa ytterligare, vilket gör det till en högst relevant 
bransch att studera. För att förstå bemanningsbranschen bättre definieras begrepp i bilaga 1.  

1.6 Tidigare forskning 
Den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden som lett till bemanningsbranschens tillväxt, menar 
Olofsdotter (2008) har bidragit till motivationsproblem för konsulterna, som till stor del beror på 
den ovisshet som råder kring framtiden. Konsulter har stundtals varit förvirrade i sina roller och 
inte känt sig hemmahörande hos varken bemanningsföretaget eller kundföretaget. I många fall 
kan dessa motivationsproblem också bero på en förvirring mellan kundföretag och konsultchef, 
om vem det egentligen är som ska motivera konsulten i sitt arbete. Detta problem stödjs av 
Andersson & Wadensjö (2005) som menar att inhyrda konsulter ofta behandlas annorlunda 
jämfört med personal som är direkt anställd av företaget, och att de inte kommer in i 
gemenskapen på arbetsplatsen. 
  
Rogers (1995) studie påvisade ett liknande scenario, i form av att korttidsanställda känner ett 
utanförskap och att de oftare alienerar sig från sin arbetsprocess och produkten av sitt arbete. 
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Vidare anför Rogers (1995) att tidsaspekten påverkar korttidskonsulten negativt både i form av 
integration och gemenskap hos kundföretaget och arbetstillfredsställelse. Bemanningsföretagets 
support utgjorde dock en stor del av hur detta kunde upplevas mindre negativt av konsulten.  

1.7 Teoretisk och praktisk relevans  
De studier som granskats visar på en avsaknad av forskning som behandlar huruvida 
konsultchefer skiljer på konsulter utifrån vilken tidslängd de är uthyrda på. Fokus har främst 
riktats mot att undersöka konsulter som är uthyrda på kortare uppdrag och hur de upplever sin 
motivation, vilket kan bero på att detta tidigare var bemanningsföretagens främsta funktion. Det 
relativt nya fenomenet, att konsulter hyrs ut under längre tidsperioder, har ännu ej studerats ur ett 
motivationsperspektiv. Denna uppsats ämnar fylla en del av det gap som idag finns gällande 
motivationsbehovet hos konsulter vars uppdrag varierar i längd. Detta är intressant att undersöka 
både ur konsultens eget perspektiv men också konsultchefens perspektiv, vars främsta 
arbetsuppgift är att leda och motivera konsulten till att utföra ett bra arbete. Början av detta 
forskningsområde bör studeras ur konsultchefens perspektiv för att reda ut hur det fungerar i 
dagsläget, för att sedan kunna gå vidare och undersöka hur detta upplevs av konsulten själv.  

2. Teoretiskt ramverk 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Följande avsnitt syftar till att förklara det teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för 
studiens empiri och analys. Inledningsvis diskuteras begreppet motivation. Därefter presenteras 

OBM samt tre väletablerade teorier inom motivation utvecklade av Maslow, Herzberg och 
McGregor. Avsnittet avslutas med en teoretisk sammanfattning.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Motivationsteorier 
Vad är det som driver människan till ett visst beteende? Vad är det som får en person att 
anstränga sig extra i arbetet? Motivation är ett begrepp som förklarar dessa frågor genom att 
förtydliga vilka faktorer som ligger till grund för hur en individ agerar för att nå olika mål 
(Nationalencyklopedin, 2016).  
 
Det existerar från tidigare forskning flertalet teorier som ämnar förklara motivation. För att 
erhålla en varierande överblick presenteras i detta kapitel tre teorier som studerar motivation ur 
olika synvinklar. Maslows behovstrappa förklarar hur individens olika behov styr motivationen. 
McGregors Teori X och Teori Y tydliggör hur individers motivation kan förklaras utifrån dess 
genetiska uppsättning och målar upp motivation som en egenskap mer baserad på fysiologiska 
grunder. Herzbergs tvåfaktorteori är en mix av de två tidigare beskrivna teorierna och ämnar 
förklara motivation utifrån individens behov och preferenser. Samtliga tre teorier är erkända 
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klassiker inom motivationsforskningen och fokuserar främst på teorier gällande motivation. De 
ryms alla inom ramen för det som kallas Organizational Behaviour Management, OBM. OBM är 
ett nutida forskningsområde som använder tillämpad beteendeanalys vars syfte är studera vad i 
arbetsmiljön som förstärker beteenden som går i linje med organisationens mål och som skapar 
högre tillfredsställelse bland medarbetare. OBM fokuserar främst på det praktiska med 
utgångspunkt i vetenskapliga teorier, såsom de tidigare nämnda. OBM inleder därför teorikapitlet 
och fungerar som ett paraply över de tre teorierna som presenteras därefter.  

2.2 OBM - Organizational Behaviour Management 
OBM presenterar främst praktiska verktyg för att genomföra beteendeförändringar inom 
organisationer. Till skillnad från traditionella motivationsteorier, drar inte OBM generaliseringar 
gällande individers motivationsbehov, utan beskriver att “olika människor är olika motiverade till 
olika saker i olika situationer” (Andersson och Klintrot, 2013, s 50).  
  
OBM menar att det som har störst effekt på individers beteenden är konsekvenserna, det som 
kommer efter beteendet. Dessa konsekvenser delas upp i två grupper - förstärkare och 
försvagare. Förstärkare är allt som driver, ökar eller vidmakthåller ett beteende. Försvagare är allt 
som avskräcker från eller reducerar ett visst beteende, som får en individ att avstå från en viss 
handling. (Andersson och Klintrot, 2013) Vanligtvis är det mer effektivt för en ledare att arbeta 
med förstärkare eftersom det lockar fram ett önskat beteende och således automatiskt minskar det 
oönskade beteendet. (Andersson och Klintrot, 2013) Sammanfattningsvis leder försvagare inte till 
arbetsmotivation, varför förstärkare är det som är relevant i denna studie. 
 
Det finns två typer av förstärkare - positiva förstärkare som innebär att något adderas i 
situationen samt negativa förstärkare som betyder att något tas bort från situationen. Förstärkare 
kan exempelvis vara feedback, uppföljning och bestraffning men även middagar, presenter eller 
andra belöningar. (Andersson och Klintrot, 2013) Trots att alla individer är olika, betraktar de 
flesta människor social bekräftelse och att känna sig sedd som positiva förstärkare. Positiva 
förstärkare leder ofta till ett önskvärt beteende och är således primära förstärkare. Även 
självförverkligande är för många individer en primär förstärkare då individer stimuleras av att 
sträva efter personliga mål. (Andersson & Klintrot, 2009) Förmåner och lön är däremot exempel 
på sekundära förstärkare som inte kan förstärka de flesta individers beteende, utan förväntas 
finnas där och påverkar inte arbetsmotivationen på lång sikt. (Andersson & Klintrot, 2013)  

2.3 Motivation utifrån individens behov 

Abraham Maslow utformade behovstrappan, uppdelad i fem nivåer, för att förklara hur en individ 
motiveras. Varje nivå speglar ett behov där det lägsta är grundläggande och nödvändigt för att 
ovanstående behov ska kunna uppstå och sedan uppfyllas, steg för steg. Behovstrappan är 
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Fysiska behov  

Trygghet 

Gemenskap 

Självförverkligande 

Uppskattning 

hierarkiskt uppbyggd och behoven uppkommer i följande rangordning: fysiska behov, trygghet, 
gemenskap, uppskattning och självförverkligande (se figur 1). (Maslow, 1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Maslows behovstrappa    Källa: Modifierad modell utifrån (Maslow, 1987) 
 
De fysiska behoven är essentiella och består av bland annat av mat, sex och sömn. När detta 
behov blivit tillfredsställt uppkommer nästa behov - behovet av trygghet. Individen behöver 
känna sig säker och stabil i form av att exempelvis känna sig fri från hot, oro eller rädsla. Vidare 
kommer det tredje behovet, gemenskap. Att känna social samhörighet med andra individer tillför 
mervärde för individen. Vänner, familj eller barn driver individen framåt. Till följd av detta 
uppkommer även naturligt behovet av uppskattning, att få bekräftelse. Exempel på detta kan vara 
att erhålla respekt från omgivningen eller att ha en hög status och känna sig sedd. I och med detta 
känner sig individen stark och välbehövd. När samtliga av dessa ovan nämnda behov är 
uppfyllda, uppkommer slutligen behovet av självförverkligande, vilket exempelvis kan nås 
genom att tillfredsställa personliga eller ekonomiska mål. Detta behov förändras konstant 
beroende på var individen befinner sig i livet och uppfylls således väldigt sällan. Det är även 
unikt för varje individ, då innebörden av självförverkligande skiljer sig åt från person till person. 
Det kan exempelvis innebära att förstå sitt idealjag eller utveckla sin personlighet för att sedan 
leva upp till det. Sammantaget förklarade Maslow hur individens beteende grundar sig i det 
behov individen ämnar tillfredsställa. En individ kan inte arbeta sig uppåt i trappan innan den 
aktuella nivån är uppnådd och tillfredsställd. (Maslow, 1987)  

2.4 Motivation utifrån individens behov och preferenser 
Frederick Herzberg utvecklade Maslows behovstappa med sin tvåfaktorteori. Herzberg (1966) 
förklarade hur anställdas arbetsinsats styrs av två faktorer: motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer (se figur 2). Motivationsfaktorer leder till långvarig motivation och är ofta 
kopplade till själva arbetet som individen ska utföra. Arbetsuppgifterna ska vara lustfyllda och 
innehållsrika samtidigt som erkännande från högre chefer är av stor betydelse. Ansvar och 
prestation är exempel på motivationsfaktorer som tillfredsställer individen. 
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Hygienfaktorer, å andra sidan, är även de arbetsrelaterade men ämnar inte främja de anställdas 
personliga utveckling menar Herzberg (1966). Exempel på hygienfaktorer är lön, fysisk miljö och 
anställningstrygghet som inte nödvändigtvis leder till tillfredsställelse hos den anställda, men 
lyser detta med sin frånvaro kan det orsaka missnöje. Dessa hygienfaktorer verkar i förebyggande 
syfte för att inte göra den anställde missnöjd. Hygienfaktorer är nödvändiga i den mening att de 
tillfredsställer de grundläggande behoven hos individen. Dessa faktorer aldrig skulle kunna ge 
upphov till långvarig motivation. De behöver kompletteras av motivationsfaktorerna vilka är 
betydligt mer väsentliga för individens motivation. (Herzberg, 1966)  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Tvåfaktorteorin                    Källa: (Hein Hedegaard, 2012, s 138) 

2.5 Motivation utifrån individens genetiska uppsättning 
Ännu en person som ämnat förklara motivation och attityd till arbete är Douglas McGregor som 
utformat Teori X och Teori Y. Teori X argumenterar för att människan är lat av naturen, undviker 
ansvar i högsta grad samt är i behov av att styras av någon annan för att få saker gjorda. Vidare 
prioriterar inte individen organisationens mål utan sätter sig själv i första hand vilket leder till att 
det är nödvändigt för organisationen att kontrollera denna. Vid utebliven kontroll finns en risk för 
att medarbetaren agerar likgiltigt och försöker motverka förändringar i organisationen. Teori X 
förespråkar yttre motivationsfaktorer, så som lön, för att motivera medarbetaren och menar att hot 
och belöningar är det som styr människan i önskad riktning. (McGregor, 1960) 
  
Teori Y fastslår hur arbete är lika naturligt som vila för människan. Människan kan styra själv 
och behöver inte någon som kontrollerar denne. Dessutom är människan villig att söka ansvar på 
egen hand och strävar efter att få uppskattning för sitt utförda arbete för att slutligen uppnå 
självförverkligande. För ledaren är det önskvärt att eftersträva en tydlig målkongruens, att 
medarbetarens mål ska överensstämma med ledningens mål. För att medarbetaren ska utföra sina 
arbetsuppgifter på bästa sätt krävs det även att ledaren visar förtroende i form av att tilldela 
ansvar och befogenheter. Ledarens förtroende stimulerar medarbetaren genom att denne känner 
meningsfullhet. (McGregor, 1960)  
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McGregor betraktade inte X och Y som uteslutande grupper utan menade att alla människor är en 
kombination av båda personlighetstyperna, men i olika grad. (McGregor, 1960) 

2.6 Teoretisk sammanfattning  
Det kan konstateras att det inte finns en universell definition av begreppet motivation. Motivation 
kan ses utifrån olika perspektiv, vilket stöttas av argumentet inom OBM om att alla individer är 
olika. De presenterade teorierna hänger däremot ihop på ett eller annat sätt.  
 
Maslows behovstrappa ligger till grund för både Herzbergs och McGregors teorier. Maslow 
menar att motivationen härstammar från individens behov och att motivation kan uppkomma ur 
varje steg i behovstrappan. De lägre stegen i Maslows behovstrappa, som Herzberg benämner 
som hygienfaktorer, förväntas av individen att finnas där och leder inte till arbetstillfredsställelse. 
Endast de högre stegen i Maslows behovstrappa anses vara förknippade med motivation enligt 
Herzberg och benämns som motivationsfaktorer. Maslow menar vidare att de högsta nivåerna i 
trappan uppkommer från behov av uppskattning och självförverkligande. Behovet av 
självförverkligande återfinns i McGregors förklaring av Teori Y där individens personliga mål 
lyfts fram. Individer som däremot anses ha överensstämmande egenskaper med Teori X, har inte 
viljan att uppnå de högre stegen i Maslows behovstrappa. I och med att individen dessutom 
kontrolleras av ledaren är möjligheten till att nå de högre stegen begränsade. (Maslow, 1987; 
Herzberg, 1966; McGregor, 1960)  
 
Herzbergs och McGregors teorier är sammanlänkade på så vis att individer med karaktärsdrag 
från Teori X drivs av hygienfaktorer i större utsträckning, i form av exempelvis lön. 
Motivationsfaktorer som befordran och prestationer är inte något som driver denne lata individ. 
De som kännetecknas av Teori Y däremot, drivs av att arbeta och sporras av samtliga 
motivationsfaktorer. (Herzberg, 1966; McGregor, 1960)  
 
Inom OBM tas hänsyn till samtliga ovanstående teorier. Det menas dock att de nämnda teorierna 
gör oberättigade generaliseringar som beskriver motivation på ett stereotypiskt vis. Teorierna kan 
således inte appliceras på alla individer. Det är av stor vikt att undersöka varje individs behov och 
granska vad som motiverar denna för att därefter tillämpa specifika delar av ovan nämnda teorier. 
(Duncan, 1982)  
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3. Metod 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

         Kommande avsnitt ämnar förklara och motivera hur data har samlats in. Inledningsvis 
presenteras det vetenskapliga tillvägagångsättet i form av datainsamlings- och urvalsstrategi. 

Undersökningens genomförande beskrivs och slutligen förklaras operationalisering av det 
teoretiska ramverket. Genomgående hålls ett kritiskt förhållningssätt till de metodologiska valen 

som gjorts.  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.1 Datainsamlingsstrategi 
En undersökning kan antingen vara av kvantitativ eller kvalitativ karaktär där den förstnämnda 
avser att presentera statistiska generaliseringar. För att besvara studiens syfte och frågeställningar 
är dock en kvalitativ studie nödvändig i form av intervjuer då det visar på en förklarande helhet 
som gett möjlighet till bredare och djupare svar än vad som hade varit möjligt vid en kvantitativ 
undersökning (Hultén et al., 2007). Kvalitativa studier omfattar vanligtvis färre antal 
respondenter än vid kvantitativa studier, men får ofta i gengäld ett djup snarare än en bredd 
(McCracken, 1988). 
 
Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär av den anledningen att det 
lämpar sig bäst vid förklarande studier (Saunders et al., 2016). Semistrukturerad innebär att det 
har funnits ett visst antal förutbestämda huvudfrågor inför samtliga intervjuer som har samlats i 
en frågeguide (se bilaga 2), men att varje intervju trots detta har varit unik. Till skillnad från 
strukturerade intervjuer, där en frågemall följs plikttroget till samtliga respondenter, har vissa 
frågor utelämnats och andra adderats under intervjuns gång baserat på respondentens svar. 
Följdfrågor och kommentarer har förekommit i syfte att öppna upp till diskussion och uppmuntra 
respondenterna till att utveckla sina svar. Förberedda, standardiserade frågor i frågueguiden har 
dock varit nödvändiga för att kunna jämföra respondenternas svar. Vidare har respondenterna fått 
möjligheten att “tänka högt” vilket har inneburit att de har sagt sådant som de tidigare möjligtvis 
inte reflekterat kring. Detta har lett till djupare svar än vad som hade varit möjligt vid exempelvis 
en enkätstudie. (Saunders et al., 2016) Vid intervjuer existerar dock en risk i form av den så 
kallade intervjuareffekten, att respondentens svar kan ledas på grund av samspelet med 
intervjuaren. Det kan vara intervjuarens kommentarer, tonfall eller följdfrågor som kan påverka 
respondentens svar. (Hultén et al., 2007) Denna risk har beaktats under samtliga intervjuer genom 
ett objektivt och neutralt agerande samtidigt som öppna frågor ställts. 

3.2 Urvalsstrategi 
Genomförandet av studien krävde ett urval i två steg för att nå undersökningens respondenter - 
dels kontakt med bemanningsföretag och dels kontakt med respondenter på företaget i form av 
konsultchefer. Båda urvalen karaktäriserades av ett icke-slumpmässigt urval samt att de varit av 
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strategisk karaktär då urvalen har styrts av klart definierade kriterier som presenteras i kommande 
stycke. Vidare är studiens resultat inte generaliserbart då urvalen inte är representativa för 
populationen men är däremot fördelaktigt då slutsatsen gett djupare svar. (Saunders et al., 2016) 
  
Då det finns ett stort antal bemanningsföretag i Sverige, och således än fler konsultchefer, var det 
praktiskt omöjligt att kontakta alla dessa. Urvalskriterierna begränsades till ett fåtal: väletablerad 
och stor aktör på marknaden, många anställda konsultchefer, många konsulter i omsättning samt 
verksamma i Stockholmsregionen. Att komma i kontakt med ett företag med många anställda 
konsultchefer ökar möjligheterna för antalet intervjuer. Ju större aktör på marknaden, desto fler 
uppdrag ska tillsättas och därmed finns fler konsulter i omsättning. Med anledning av detta var 
förhoppningen att konsultcheferna skulle ha möjlighet att referera till fler exempel under 
intervjuerna. Valet att kontakta bemanningsföretag verksamma i Stockholmsregionen gjordes av 
praktiska skäl i form av rimlig resväg till intervjuerna.  
  
Kontakt erhölls med ett bemanningsföretag som sedan 2012 har varit ett av de fyra största 
bemanningsföretagen inom tjänstemannabranschen i Sverige. Till följd av dess storlek har 
företaget en stor kundbas som vill hyra in personal under både korta och långa perioder. Den 
stora kundbasen leder till att konsultcheferna där är, och har varit, ansvariga för många konsulter. 
Frågeställningarna kunde således besvaras på ett mer tillförlitligt sätt, då många konsulter 
ständigt är i omsättning för konsultcheferna. En ansvarig chef på ett av företagets kontor i 
Stockholms-regionen kontaktades. Beskrivning av studiens syfte presenterades och förfrågan 
angående intervjuer med konsultchefer på företaget godkändes. 
  
I det andra urvalet för studien var målet att nå ut till konsultchefer på bemanningsföretaget. Även 
detta urval var av strategisk karaktär, där ett antal kriterier gällande konsultchefernas 
arbetsområde skulle uppfyllas för att överensstämma med studiens avgränsning. Denna 
avgränsning innebar att de skulle arbeta med uthyrning av tjänstemän inom IT, teknik och 
ekonomi. Att jämföra arbetaruppdrag inom exempelvis industrin med tjänstemannauppdrag inom 
sjukvården eller ekonomi kan tänkas leda till väldigt olika utfall. Tjänstemannauppdrag inom IT, 
ekonomi och teknik påminner däremot om varandra i större utsträckning. 
  
I ett utskick som skedde via mail till 15 stycken konsultchefer som uppfyllde kriterierna på det 
specifika kontoret, ställdes frågan om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
Sammanlagt intervjuades fem konsultchefer. Det genomförda antalet intervjuer bedöms ligga 
inom ramen för vad som är lämpligt vid semistrukturerade intervjuer (Saunders et al., 2016). 
Eftersom respondenterna innehar samma tjänst på samma företag inom samma eller relativt likt 
affärsområde hade fler respondenter kunnat tänkas leda till upprepning. Redan efter fem 
intervjuer upplevdes det att resultaten som framkommit närmade sig en empirisk mättnad. 
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Till följd av åtkomstsvårigheter möjliggjordes endast tillgång för intervjuer på ett 
bemanningsföretag, men eftersom flera av respondenterna arbetat som konsultchefer hos andra 
arbetsgivare görs bedömningen att detta inte hade påverkat studiens resultat. Vidare är det även 
viktigt att ta hänsyn till denna studie ur ett genusperspektiv eftersom samtliga respondenter varit 
kvinnor. Insamlad data hade möjligtvis kunnat se annorlunda ut om respondenter av båda könen 
intervjuats, eftersom tidigare forskning tyder på att kvinnor och män upplever tenderar att 
uppleva motivation på olika sätt (Ferssizdis et al., 2010).  

3.3 Genomförande                                   
Samtliga intervjuer ägde rum face-to-face på respondenternas hemmakontor i mindre 
konferensrum. Tre av intervjuerna genomfördes den 2 maj 2016 och resterande två den 4 maj 
2016. Att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplats innebar att de befann sig i en 
miljö som var bekväm och naturlig. Mötesrummen var ljudisolerade vilket resulterade i att det 
inte fanns ljud från omgivningen som kunde uppfattas som störande. Intervjuerna utfördes enskilt 
och pågick mellan 25-35 minuter. Inledningsvis beskrevs studiens syfte och varje respondent 
uppmuntrades till att ställa frågor under intervjuns gång om denne eventuellt skulle känna någon 
ovisshet. För att kunna vara observanta under genomförandet spelades intervjuerna in. Full fokus 
kunde således riktas mot respondenten. Att ha intervjuerna inspelade gav möjligheten att kunna ta 
in allt som sades flera gånger och kunna reflektera kring detta i efterhand. (Saunders et al., 2016) 
Materialet från de inspelade intervjuerna transkriberades och därmed säkerställdes det att 
respondenternas svar ordagrant behålls, vilket minskar risken för misstolkningar samt är en fördel 
vid kommande analys (Bryman & Bell, 2011). 
  
Trost (2004) menar att det är fördelaktigt att vara två intervjuare i de fall där en enskild 
intervjuare är ovan i sin roll. Att vara två intervjuare leder till att det uppstår en möjlighet att 
stötta och komplettera varandra. Det bedömdes att det i denna situation var mest fördelaktigt att 
vara två. Trost (2004) menar dock på att två intervjuare innebär en risk för att respondenten i 
vissa fall kan känna sig underlägsen i form av att situationen liknar ett förhör. Risken bedöms 
som minimal eftersom ämnet gällde respondenternas tolkningar och upplevelser inom motivation 
- det finns såldes inga korrekta eller inkorrekta svar. 

3.4 Operationalisering 
Då respondenterna möjligtvis inte var bekanta med de teoretiska begreppen som denna 
undersökning syftar till att studera var det nödvändigt att omformulera och bryta ned dessa. I 
tabell 1 presenteras en operationaliseringsmodell som ämnar förklara förberedelsen kring 
utformningen av intervjufrågorna. Operationaliseringen samt tillhörande tabell utgår från 
Maslows behovstrappa och de fyra sista hierarkiska stegen; trygghet, gemenskap, uppskattning 
och självförverkligande. Det första steget i trappan, det fysiska behovet, har inte ansetts vara 
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nödvändigt att använda sig av då det är behov som en chef på en arbetsplats sällan berör. Att 
Maslows behovstrappa används som utgångspunkt i operationaliseringen beror på att den täcker 
in Herzbergs tvåfaktorteori samt McGregors Teori X och Teori Y. Faktorer från dessa två teorier 
som täcks under Maslows trappsteg skrivs kursivt. Eftersom OBM har en paraplyeffekt och 
täcker övriga teorier som presenterats är den likväl inkluderad i modellen. 
   

Tema Exempel på frågor Motivering 

Trygghet 
Anställningstrygghet 
Arbetsförhållanden 

 

- Har du någon uppföljning 
med dina konsulter gällande 
trivsel hos kundföretaget? 

Frågan ställdes med syfte att 
undersöka om konsultchefen upplevde 
skillnad i behov av uppföljning hos 
konsulter beroende på om de är på 
korta eller långa uppdrag. 

Gemenskap 
Interpersonella relationer 
Kontroll 
 

- Har du kontakt med dina 
konsulter? 
 
- Hur ofta kontaktar du dina 
konsulter? 

Frågorna ställdes med syfte att 
undersöka om det finns någon skillnad 
i det sociala samspelet mellan 
konsultchefer och konsulter beroende 
på om de är på korta eller långa 
uppdrag. 

Uppskattning 
Bekräftelse 
Meningsfullhet 

- Hur ger du dina konsulter 
feedback? 
 
- Erbjuds några förmåner 
utöver lön till dina konsulter? 

Frågorna ställdes med syfte att 
undersöka om det finns någon skillnad 
i hur konsultchefer ger bekräftelse till 
sina konsulter beroende på om de är 
på korta eller långa uppdrag. 

Självförverkligande 
Befordran 
Ansvar 
Lön 
 

- Har dina konsulter 
utvecklingsmöjligheter? 
 
- Hur ser 
utvecklingsmöjligheterna ut 
för dina konsulter? 

Frågorna ställdes med syfte att 
undersöka om det finns någon skillnad 
i möjlighet till personlig/ekonomisk 
utveckling beroende på om konsulterna 
är på korta eller långa uppdrag. 

  
Tabell 1: Operationaliseringstabell  
  
Frågorna har ställts två gånger där respondenterna ombads att besvara frågan för konsulter som 
varit uthyrda på korta respektive långa uppdrag. För att exemplifiera ställdes frågan “Hur ofta 
kontaktar du dina konsulter?” först i form av “Hur ofta kontaktar du dina konsulter som är 
uthyrda på korta uppdrag?”. Därefter frågades “Hur ofta kontaktar du dina konsulter som är 
uthyrda på långa uppdrag?”. 
 
Korta uppdrag definierades under intervjuerna som uppdrag som varade kortare än sex månader 
och långa uppdrag definierades som uppdrag som varade längre än sex månader. Dessa 
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definitioner resulterade i att respondenterna hade samma utgångspunkt när de besvarade frågorna 
samtidigt som det möjliggjorde jämförelser av svaren i efterhand. Definitionen av korta 
respektive långa uppdrag baseras på efterforskning av bemanningsföretagets jobbannonser. 
Majoriteten av de publicerade jobbannonserna var antingen tidsbestämda uppdrag på kortare än 
sex månader eller så kallade tillsvidareanställningar vilket syftar till att uppdraget oftast löper 
längre än sex månader. Det föll sig därav naturligt att definiera begreppen på detta vis då 
respondenterna enklare kunde relatera och förstå dem.    

4. Empiri 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

      Följande avsnitt ämnar presentera det material som erhållits genom intervjuer. 
Inledningsvis presenteras bemanningsföretaget samt respondenterna. Därpå återges 

konsultchefernas uppfattning och arbete kring konsulters motivation. Avsnittet avslutas med en 
empirisk sammanfattning.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1 Beskrivning av bemanningsföretaget och respondenterna 
Bemanningsföretaget är en del av den privata sektorn och grundades för snart 20 år sedan. Idag 
har det auktoriserade bemanningsföretaget omkring 800 anställda på drygt tio kontor runt om i 
Sverige, varav en tredjedel belägna i Stockholmsregionen. Företaget är även verksamt i flera 
nordiska samt europeiska länder. Sedan starten har företaget gett jobb till över 100 000 personer 
via antingen bemanning eller rekrytering, där majoriteten har hyrts ut i Stockholmsregionen. I 
tabell 2 presenteras respektive respondent.  
  

Intervjuobjekt Tid som konsultchef 
på företaget 

Ungefärligt antal konsulter 
som ansvarats för sedan start 

Konsultchef, inom IT 1 år 50 st 

Konsultchef, inom ekonomi 1 år och 7 månader 150 st 

Konsultchef, inom teknik 3 år och 2 månader 250 st 

Konsultchef, inom teknik/ekonomi 8 månader 50 st 

Konsultchef, inom IT 1 år och 5 månader 90 st 

  
Tabell 2: Beskrivning av respondenter 
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4.2 En trygg anställning och en trivsam arbetsplats  
Samtliga konsultchefer belyser att det är viktigt att alla konsulter ska känna sig trygga med sina 
anställningar och i sina yrkesroller. De menar att en förutsättning för detta är att det på konsultens 
arbetsplats, det vill säga kundföretaget, föreligger en trivsam arbetsmiljö eftersom detta är en 
grundläggande byggsten. Om en konsult trivs på arbetet och känner sig trygg kommer denne även 
att leverera goda resultat i framtiden. 
 
En av konsultcheferna förklarar att det sker en träff i samband med avtalsskrivning. 
Arbetsrättsliga frågor tas upp och det tydliggörs för konsulten vilka rättigheter och skyldigheter 
som existerar gentemot bemanningsföretaget och kundföretaget. Ett uppföljningssamtal sker 
sedan efter att konsulten arbetat 1-2 dagar på sitt uppdrag, för att stämma av hur denne upplever 
sin arbetsmiljö. Under detta telefonsamtal stämmer konsultchefen även av om konsulten fått en 
säkerhetsgenomgång och rätt utrustning. Att stämma av konsulters trivsel på kundföretaget 
förekommer löpande för konsulter som är uthyrda på längre uppdrag. Planen är att detta ska ske 
minst en gång var sjätte månad. För de som är uthyrda på kortare uppdrag uppkommer däremot 
inte någon mer inplanerad kontakt. De ovan nämnda uppföljningssamtalen följs vidare upp 
genom att konsultchefen besöker kundföretaget för att se om det som berättas över telefon 
stämmer överens med det faktiska läget. Sådana besök görs endast på kundföretag där konsulter 
med längre uppdrag arbetar. 
  
Majoriteten av konsultcheferna nämner att arbetsmiljö och en trivsam arbetsplats värderas högt 
av samtliga konsulter. Flera konsultchefer tillägger att det kan tänkas motivera en konsult som är 
uthyrd på ett längre uppdrag i större utsträckning än en konsult på ett kort uppdrag, vilket styrks 
av följande uttalande: 
  

“Trivsel är mer viktigt för konsulter på långa uppdrag, därför jobbar vi mer med det hos dem, 
eftersom jag tror att det skapar mer motivation än exempelvis en högre lön.” 

  
Vidare förklarar hon att om konsulter på långa uppdrag inte trivs på arbetsplatsen riskerar 
motivationen att minska mer hos dessa, än hos konsulter på korta uppdrag. Detta antagande 
grundar hon på att konsulter uthyrda på långa uppdrag ska vara på en och samma arbetsplats 
under en längre tid. Om omgivningen då inte upplevs som trivsam kommer det resultera i ett 
sämre välmående på lång sikt. De som däremot är på kortare uppdrag, hävdar hon, kan “arbeta 
på ett ställe även om de inte trivs eftersom de ändå kommer sluta där snart”. 
  
En av konsultcheferna beskriver hur konsulter uthyrda på korta uppdrag tenderar att känna mer 
stress över att uppdraget kan komma att avbrytas och att oro då uppstår i och med att de “kan 
behöva hoppa runt lite”. För att få konsulterna att känna sig säkra i sin anställning och 
upprätthålla motivationen påminner konsultcheferna vid avtalsskrivningen, att de inte behöver 
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vara för oroliga inför den ovissa framtiden. Ännu en konsultchef styrker detta och förklarar 
följande: 

 
“Om en konsult har levererat sitt bästa under ett uppdrag, kommer jag att göra allt som står i 
min makt för att matcha honom eller henne med ett nytt uppdrag. Vi vill ju ha kvar personen 

inom bemanningsföretaget.” 

4.3 Kommunikation och relationskapande träffar 
Att ha en relation med vardera konsult är något som eftersträvas av konsultcheferna eftersom 
detta tros vara en viktig faktor för motivationen. En av konsultcheferna menade att det är en 
självklar del av hennes jobb att finnas där som en stöttepelare. Majoriteten av de tillfrågade 
belyste dock att en stor del av ansvaret infinner sig hos konsulten själv. Då konsultcheferna och 
konsulterna har ett distanserat arbetsförhållande och inte ses på daglig basis kan det vara svårt att 
upptäcka de individuella behov som konsulterna har. En av konsultcheferna uttryckte följande: 
  
”Jag kan ju inte gissa hur nära relation de vill ha med mig eller hur de har det med kollegor och 

chefer på kundföretaget utan den informationen måste de säga till mig i så fall.” 
  

Hur frekvent kontakt konsultcheferna har med sina konsulter varierar då det vanligtvis baseras på 
konsultens preferenser vid avtalsskrivandet. Samtliga konsultchefer förklarar att de konsulter som 
är på uppdrag längre än sex månader prioriteras, till följd av tidsbrist. De prioriteras i form av 
kontakt via mail och telefon men även via fysiska träffar i form av luncher och 
uppföljningsmöten, där ambitionen är att träffarna ska äga rum en gång i månaden. 
 
För konsulter som är uthyrda på uppdrag kortare än sex månader ges sällan samma utrymme för 
enskilda, fysiska träffar. En konsultchef förklarar att hon kontaktar sina konsulter som är på 
uppdrag kortare än sex månader mest för att ”se hur de sköter sig och att de inte sjukanmäler sig 
för mycket”. Hon betonar att denna risk ofta är större för konsulter uthyrda på korta uppdrag. 
Skulle hon upptäcka att något sådant försiggår kan hon påpeka för konsulten att: 
  

“Är det så att du missköter dig så kommer du inte heller hitta ett annat jobb via oss för jag 
kommer inte kunna rekommendera dig vidare.” 

 
För att upprätthålla en relation även med de konsulter som är uthyrda på korta uppdrag, trots 
konsultchefernas tidsbrist, bjuds dessa in till olika evenemang som exempelvis julbord, CV-
workshops eller pizzakvällar. En konsultchef betonar vikten av dessa evenemang och belyser att 
det är viktigt att försöka ha en tät dialog med korttidskonsulterna för att de ska känna sig 
motiverade i arbetet. I och med att de är på uppdrag en kortare tid finns en risk att de inte lär 
känna andra medarbetare på kundföretaget, något som flera konsultchefer identifierar som ett 
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problem. Avsaknad av samhörighet hos kundföretaget resulterar i att en god relation med 
konsultcheferna är väsentligt för att motivera arbetaren, vilket samtliga tillfrågade är ense om. 
  
En av konsultcheferna berättar om ett fall där hon hade fyra stycken konsulter hos samma 
kundföretag. Två av dessa hade en tillsvidareanställning och hade arbetat längre än sex månader 
hos kunden och de resterande skulle vara uthyrda under fyra månader till kunden. Konsultchefen 
bjöd dessa på glass i syfte att lära känna varandra bättre. Konsultchefen är medveten om att 
träffen var uppskattad av samtliga konsulter, främst av korttidskonsulterna: 
  

“Det är två av dem som har jobbat under en längre tid, som har haft en del möten med mig 
tidigare. Då tror inte jag att den största vinstlotten för dem var att jag ville träffas utan snarare 

själva rasten och glassen. För de får också den här sociala delen hos kunden och blir kanske 
därför inte jätteexalterade över en träff som är enbart i socialt syfte. Men de som är hos kunden 
på kortare uppdrag och inte får ensamtiden med mig annars sa ‘gud vad fint att du gör det här 

för oss, verkligen stort tack’. Jag tror dock att alla uppskattar det och ser det som något positivt, 
men i olika grad.” 

  
För att komma närmare konsulter uthyrda på långa uppdrag anordnar konsultcheferna större 
fester var sjätte månad och utöver detta arrangeras julbord. De konsulter som är uthyrda på längre 
uppdrag har tiden att lära känna sina kollegor på kundföretaget och vissa konsulter betraktar 
cheferna på kundföretagen som sina “riktiga” chefer, förklarar en av konsultcheferna. Hon 
tillägger att de således sällan har ett behov av att ha en djupgående relation med sin konsultchef. 
Personalfester på bemanningsföretaget arrangeras trots vetskapen om detta, för att de med 
säkerhet ska känna gemenskap. 

4.4 Erkännande och en känsla av meningsfullhet  
Bemanningsföretaget ger bland annat konsultcheferna möjligheten att dela ut julklappar, påskägg 
och glassogram samt arrangera aktiviteter för sina konsulter. Dessa gåvor ger möjlighet att ge det 
“lilla extra” till konsulterna. Samtliga konsultchefer är enade om att konsulter uthyrda på korta 
uppdrag reagerar starkare och kan bli mer motiverade av de nämnda presenterna än de som är 
uthyrda på längre uppdrag. Anledningen till detta är att konsultcheferna inte har möjlighet att 
vara lika närvarande hos de på korta uppdrag och presenter kan då väga upp för den uteblivna 
kontakten. 
  
Flera av konsultcheferna berättar att bemanningsföretaget får tillgång till biljetter till olika 
evenemang, så som sport- eller musiktävlingar. Dessa biljetter delas ut till konsulter uthyrda på 
långa uppdrag. Konsultcheferna tror att biljetterna motiverar konsulter som tycker om sådana 
typer av evenemang, men motiverar inte de som inte uppskattar evenemanget i fråga. En av 
konsultcheferna beskriver att inbjudningar till mer påkostade events skickas ut till 
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långtidskonsulter i och med att de “drar in mycket pengar till företaget”. Detta yttrande styrks av 
henne i följande uttalande: 
  
“Är det ett kortare uppdrag där en konsult till exempel jobbar tre dagar på en mässa och där vi 
har lite sämre marginal, är det svårt att lägga samma tid och energi på denna person jämfört 

med en konsult som jobbar heltid tillsvidare. Vi hyr exempelvis Gröna Lund på sommaren då vi 
bara bjuder in våra kunder och tillsvidareanställda och att få en sådan förmån är ju otroligt 

uppskattat. De med kortare uppdrag får inte ta del av sådant, trots att de nog skulle uppskatta det 
minst lika mycket. Men någonstans måste man dra gränsen.” 

  
Aktiviteter förekommer även i form av utbildningar, exempelvis i Excel, vilket prioriteras för 
konsulter på längre uppdrag. Konsultcheferna tror att dessa konsulter ser positivt på sådana 
aktiviteter och att det kan sporra dem till att prestera bättre på sitt uppdrag som de sedan kan 
tänkas få beröm för. 
  
Utöver förmåner och evenemang förekommer feedback och coaching för att få konsulterna att 
känna meningsfullhet, främst till de konsulter som är uthyrda på långa uppdrag. Sådan 
uppskattning ges sällan till konsulter uthyrda på korta uppdrag då konsultcheferna menar att det 
inte finns tid för detta. Istället påpekar flera konsultchefer att interna rekommendationer är 
värdefullt för konsulter på korta uppdrag. Om rekommendationen når fram till konsulten kan det 
vara motiverande och ett sätt att få en konsult på ett kort uppdrag att känna sig meningsfull, vilket 
förtydligas i citatet nedan: 
 
“Att jag som konsultchef kan rekommendera vidare personen till ett stort antal konsultchefer som 
jobbar inom Stockholmsområdet är verkligen motiverande då en intern rekommendation från oss 

ju väger väldigt tungt. Då går ju oftast konsulten före i ansökningsprocesser och kan ibland få 
hoppa över steg i processen. Jag tror att det ger en väldigt stor boost för självförtroendet och 

känsla av säkerhet till konsulten när mina kollegor ringer upp och säger ‘Hej, jag fick en 
rekommendation om dig av min kollega’.” 

4.5 Personliga mål och utveckling 
Konsulter som hyrs ut på kortare uppdrag får genom interna rekommendationer ibland chansen 
att upptäcka och arbeta hos flera kundföretag, vilket en av konsultcheferna menar kan vara en 
bidragande faktor till motivationen. Bemanningsföretaget har avtalat med ett flertal olika 
kundföretag och det finns stora möjligheter att komma ut på andra uppdrag. Samma konsultchef 
förklarar att hon exempelvis brukar säga:   
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“Jobbar du den här månaden på det här korta uppdraget kommer det öppnas så många mer jobb 
än vad som fanns tidigare, för du kommer efter att du avslutat det här ha ännu fler erfarenheter i 
bagaget som kan leda till nya spännande jobb där du får prova på nya saker och ta mer ansvar.” 
  
Konsultcheferna är överens om att det är enklare att vägleda de konsulter som är på längre 
uppdrag till att utvecklas och nå personliga mål. Utlåtande förklaras av att det vid längre uppdrag 
finns en klarare framtidssyn där det kan sättas upp långsiktiga mål för konsulten som denne har 
möjlighet att sträva efter. En av konsultcheferna berättar att: 

 
“Jag tror att det är svårt att motivera konsulter där det inte är en långsiktig plan att vara kvar 
hos kunden. De med längre uppdrag gör mitt arbete lättare för då kan jag sätta upp en plan för 

framtiden tillsammans med konsulten .” 
 

Samma konsultchef berättar att mål och planer för konsulter struktureras upp via en 
coachingplan. Planen inleds med att kartlägga dagsläget och önskat läge hos kunden. Vidare 
diskuteras hur konsulten ska nå det önskvärda läget samt sina personliga mål. Slutligen följs 
dessa mål och planer upp för att stämma av att allt går i rätt riktning enligt både kund och 
konsult. Denna typ av coaching lämpar sig för de konsulter som är på uppdrag längre än sex 
månader i och med att det är en långsiktig plan som grundar sig på att konsulten ska utvecklas. 
En konsultchef berättat att hon tror att konsulter på långa uppdrag drivs av att få utvecklas i sin 
roll och få ta ansvar, vilket konsulterna får verktyg för genom denna coachingplan. 
  
För de konsulter som är på ett uppdrag kortare än sex månader finns ingen möjlighet för liknande 
coaching då framtiden är kort eller oviss. En konsultchef menar att hon inte vill införliva några 
förhoppningar hos sina konsulter och sätta upp mål, då mål är svåra att uppnå under en kortare 
tidsperiod. Hon berättar att konsulter uthyrda på kortare uppdrag hade upplevt det som konstigt 
att ha uppsatta mål med tillhörande coachingplan då de endast är inhyrda en kortare tid, och att 
det således inte är någon drivande faktor för motivationen för sådana konsulter. 
  
Konsultcheferna är enade om att lönen inte är motiverande för konsulterna, oavsett tidslängd. 
Flera av konsultcheferna hävdar dock att den kan tänkas motivera konsulter på kort tid i större 
utsträckning medan de tror att konsulter på långa uppdrag ser personlig utveckling som mer 
värdefullt och att lönen tillkommer som en bonus. 

4.6 Empirisk sammanfattning 
Intervjuerna pekar på att konsulter som är uthyrda på långa uppdrag främst motiveras av trivsel 
hos kundföretaget, uppskattning i form av utbildningar samt de coachingplaner som används som 
vägledning för att nå personliga mål. En trivsam arbetsmiljö är väsentligt då konsulten kommer 
att vistas på samma arbetsplats under en längre tid och det kommer således att påverka dennes 
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välmående. Likaså är utbildningar en drivande faktor då de kan sporra konsulten till att prestera 
bättre på sina uppdrag. Slutligen ger coachingplaner utrymme för långsiktiga planer med syfte att 
utvecklas och växa vilket är betydelsefullt och motiverar konsulter som är uthyrda på långa 
uppdrag. 
 
Konsulter som är uthyrda på korta uppdrag motiveras främst av nära relationer med 
konsultcheferna, uppskattning i form av presenter och evenemang samt interna 
rekommendationer. Nära relation med konsultcheferna är betydelsefullt i och med att det 
existerar en avsaknad av samhörighet hos kundföretaget. Vidare tros dessa konsulter motiveras av 
exempelvis påskägg eller julklappar då det väger upp för den uteblivna kontakten eftersom 
konsultcheferna inte har möjligheten att vara lika närvarande hos dessa konsulter. Till sist ger 
interna rekommendationer möjligheten för konsulter som är uthyrda på korta uppdrag, att arbeta 
hos flera kundföretag vilket leder till ökade erfarenheter som anses värdefullt.   

5. Analys 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

      I kommande avsnitt analyseras empirin genom att återkoppla till det teoretiska ramverket. 
För att kunna dra en slutsats om uppdragslängd har en koppling till konsulters motivation 
kommer den data som samlats gällande konsulter på korta respektive långa uppdrag att 

analyseras var för sig, för att på så sätt kunna urskilja eventuella skillnader. Analysen bygger på 
de fyra teman som presenteras i tabell 1: trygghet, gemenskap, uppskattning samt 

självförverkligande. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5.1 Trygghet 

5.1.1 Trygghet för konsulter på korta uppdrag 
Att arbeta under trivsamma arbetsförhållanden är något som konsulterna önskar sig och att 
därmed få dem att trivas på arbetet är en grundläggande byggsten, oavsett tidslängd på uppdraget. 
För att säkerställa att konsulterna möter en god arbetsmiljö på kundföretaget sker ett 
uppföljningssamtal. Arbetsmiljö är dock inte en faktor som bidrar till motivationen för konsulter 
på korta uppdrag, menar konsultcheferna. De lägger därmed inte ner mer resurser än nödvändigt 
för att stämma av arbetsförhållandena för dessa konsulter. Det kan således konstateras att 
konsultcheferna betraktar dessa faktorer som hygienfaktorer. Med andra ord är detta inte något 
som motiverar konsulterna men det är dock nödvändigt att de upplever en viss trivsel. Avsaknad 
av trivsel skulle orsaka missnöje och således påverka konsulternas prestation samt motivation 
negativt. (Herzberg, 1966)  
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Konsultcheferna påminner sina konsulter som är uthyrda på korta uppdrag, vid avtalsskrivningen, 
om att de inte behöver känner sig otrygga gällande sina uppdrag. I och med att de är anställda via 
bemanningsföretaget kommer konsultcheferna vid situationer, som att kunden väljer att avbryta 
uppdraget, att matcha ihop konsulten med ett nytt uppdrag. Ett sådant tillvägagångssätt använder 
de sig av för att få sina konsulter att känna sig trygga. I Maslows (1987) behovstrappa är trygghet 
det grundläggande behovet och det kan konstateras att konsultcheferna arbetar för att 
tillfredsställa detta behov, i den mening att konsulterna inte ska behöva känna sig oroliga inför 
framtiden. Däremot menar de att det inte bidrar till konsulternas motivation. Detta konstaterande 
motsäger Maslows (1987) argument gällande att behovet av trygghet behöver tillfredsställas för 
att skapa motivation. Det har däremot likheter med Herzbergs (1966) antagande om att 
anställningstrygghet är en hygienfaktor, vilket innebär att den inte skapar motivation utan snarare 
missnöje om den uteblir. Konsultcheferna påpekar att just detta är fallet för konsulter uthyrda på 
korta uppdrag - det är något som förväntas finnas där och är inte huvudsakliga faktorer för 
motivationen.  

5.1.2 Trygghet för konsulter på långa uppdrag 
Den huvudsakliga skillnaden för att tillfredsställa behovet av trygghet för konsulter på långa 
uppdrag jämfört för de på korta uppdrag, är att konsultchefen följer upp konsultens 
arbetsförhållanden på kundföretaget var sjätte månad samt gör fysiska besök. Konsultcheferna 
värderar behovet av trygghet som en drivande faktor till motivationen för dessa konsulter, 
eftersom de kommer att arbeta hos samma kundföretag en längre tid. Om en konsult trivs på 
arbetet och med arbetsmiljön kommer denne att leverera goda resultat i framtiden, menar 
konsultcheferna. Anställningstrygghet betraktas, för konsulter som är uthyrda på långa uppdrag, 
således inte som en hygienfaktor, vilket står i motsats till Herzbergs (1966) resonemang. Utifrån 
konsultchefernas uppfattning ökar snarare motivationen om konsultens behov av trygghet är 
tillfredsställt (Maslow, 1987).  

5.2 Gemenskap 

5.2.1 Gemenskap för konsulter på korta uppdrag 
Maslow (1987) belyser det faktum att alla individer har ett behov av att känna gemenskap. För en 
konsult som är uthyrd på ett kort uppdrag kan uppdragets tidsbegränsning försvåra möjligheterna 
att lära känna andra kollegor. Det kan således bli komplicerat att uppfylla detta behov. 
Konsultcheferna hävdar dock att en frekvent dialog med sina konsulter uthyrda på korta uppdrag 
kan ha en stor betydelse för motivationen. Uppfattningen om att en god dialog och en bra relation 
bidrar till motivation stödjer Maslows (1987) argument om att samspelet med andra människor är 
en drivande motivationsfaktor.  
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Att upprätthålla en nära kontakt med vardera konsult är inte möjligt att genomföra i praktiken på 
grund av konsultchefernas tidsbrist. De bjuder därför in sina konsulter på exempelvis 
personalevenemang eller CV-workshops, för att de ska känna tillhörighet till något större. Utöver 
dessa evenemang nämnde en av konsultcheferna att hon bjöd ut sina konsulter på glass, vilket 
främst uppskattades av konsulterna uthyrda på korta uppdrag. Ett sådant agerande går emot 
Herzbergs (1966) mening om att interpersonella relationer är en hygienfaktor som inte påverkar 
konsulternas motivation. Konsultcheferna ser det snarare som en motivationsfaktor, något som 
kommer att leda till långvarig motivation (Herzberg, 1966). Sammanfattningsvis kan det fastslås 
att konsulter uthyrda på kortare uppdrag är i behov av socialt samspel för att motiveras i sitt 
arbete, något som konsultcheferna är medvetna om men inte har möjlighet att tillfredsställa till 
fullo (Maslow, 1987).  
  
Konsultcheferna menar vidare att det är viktigt att ha kontakt med sina konsulter uthyrda på korta 
uppdrag i form av kontroll, då dessa i viss mån tenderar att missköta sina uppdrag, likt det som 
McGregor (1960) betonar i Teori X. De behöver kontrolleras och styras mer till följd av att de 
undviker ansvar. När konsulten varken känner tillhörighet hos kundföretaget eller 
bemanningsföretaget, finns en risk för att denne inte följer uppsatta mål. Medarbetaren agerar 
likgiltigt vilket förklarar det nödvändiga behovet av att kontrollera konsulterna. (McGregor, 
1960) 

5.2.2 Gemenskap för konsulter på långa uppdrag 
Konsulter uthyrda på längre uppdrag upplevs ha ett behov av social gemenskap. Däremot har de 
vanligtvis tiden att bygga upp en relation med kollegorna på kundföretaget. Det sociala samspelet 
med konsultchefen är därmed inte lika betydelsefullt eftersom konsulten tenderar att betrakta 
chefen på kundföretaget som sin “riktiga” chef. Konsultcheferna låter således dessa själva önska 
hur ofta de ska träffas. Konsulterna bedöms kunna styra och ta beslut själva och kommer att söka 
ansvar om det behovet uppstår, i enlighet med hur McGregor (1960) beskriver individer i Teori 
Y. Då de utvecklar en nära relation med kollegor på kundföretaget är inte gemenskap med 
konsultchefen en drivande faktor för motivationen. Det fungerar snarare som en hygienfaktor i 
den mån att socialt samspel mellan konsult och konsultchef inte kommer att motivera individen 
på lång sikt (Herzberg, 1966). Hur pass nära konsulterna kommer sina chefer på kundföretaget, 
avgör i sin tur hur ofta de väljer att träffa sina konsultchefer. Beroende på hur denna situation ser 
ut, avgörs det om social gemenskap med konsultchefen motiverar konsulten eller inte, vilket 
stödjer OBM:s argument om att motivation är situationsbaserat (Andersson & Klintrot, 2013).  
 
Konsultchefernas tro på att socialt samspel motiverar konsulter på långa uppdrag är 
sammankopplat med Maslows (1987) tredje steg i behovstrappan, gemenskap. De flesta konsulter 
som är uthyrda på långa uppdrag har dock, som nämnt, inget större behov av gemenskap just 
inom konsultföretaget. Trots detta arrangeras sociala tillställningar för konsulter uthyrda på 
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längre uppdrag. Dessa tillställningar arrangeras för att säkerställa att behovet av gemenskap 
uppfylls, vilket konsultcheferna betraktar som bidragande för motivationen (Maslow, 1987).  

5.3 Uppskattning 

5.3.1 Uppskattning för konsulter på korta uppdrag 
Det finns inget utrymme för konsultchefer att coacha eller ge feedback till konsulter på korta 
uppdrag på grund av att dessa två parter sällan upprätthåller kontakten efter avtalsskrivning. 
Istället erhåller konsulterna bekräftelse i form av materiella förmåner så som glassogram och 
julbord. Konsultcheferna arbetar således med belöningar för att motivera sina konsulter, vilket 
motsägs av OBM som menar att materiella förmåner inte är effektivt för att styra ett beteende i 
önskad riktning. Förmåner, likt julbord, betraktas som sekundära förstärkare och kan enligt OBM 
inte påverka arbetsmotivationen på lång sikt (Andersson & Klintrot, 2013). I och med att 
uppdragslängderna är korta är det inte nödvändigt att motivera konsulterna på lång sikt. Detta kan 
tänkas förklara användandet av sekundära förstärkare som möjligtvis kan motivera på kort sikt. 
Enligt argumentet som ingår i McGregors (1960) Teori X, som menar på att belöningar är det 
som styr den lata individen i önskad riktning, konstateras det att konsultcheferna arbetar i 
enlighet med detta argument.  
 
Konsultcheferna instämmer om att uppskattning är en av de främsta motivationsfaktorerna för 
samtliga konsulter. Enligt Maslow (1987) uppkommer inte behovet av uppskattning innan 
behovet av gemenskap är tillfredsställt, vilket inte stämmer för konsulter uthyrda på korta 
uppdrag. Dessa konsulter upplever uppskattning som viktigare än gemenskap. Det kan tänkas 
bero på att konsulten endast arbetar en kort period hos ett kundföretag och att gemenskap därför 
är ett behov som inte kan tillfredsställas på samma sätt, vilket gör att behovet av uppskattning 
betraktas som viktigare. Maslow (1987) menar att behoven uppstår i en hierarkisk följd för att 
uppnå motivation. För konsulter uthyrda på korta uppdrag är detta inte tillämpbart då ett behov på 
en högre hierarkisk nivå uppstått innan ett lägre behov. OBM lyfter fram att beteende och 
motivation är individ- och situationsbaserat, vilket överensstämmer i detta sammanhang där 
konsulter tenderar att motiveras på olika vis (Andersson & Klintrot, 2013).   
  
En konsult uthyrd på korta uppdrag motiveras av att få en intern rekommendation på 
bemanningsföretaget. Rekommendationen fungerar som en förstärkare eftersom det görs i syfte 
att stimulera ett visst beteende, nämligen att utföra ett bra jobb hos kunden. Vad som uppfattas 
som en förstärkare är individuellt och för konsulter uthyrda på korta uppdrag är intern 
rekommendation kopplat till en positiv förstärkare. Konsultcheferna berättar de kan ge en varning 
i form av att säga att en intern rekommendation kan utebli, om konsulten missköter sig. En sådan 
varning är en negativ förstärkare som i sin tur också kan driva på ett beteende i önskad riktning. 
(Andersson & Klintrot, 2013) 
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5.3.2 Uppskattning för konsulter på långa uppdrag 
Det tydligaste tecknet på uppskattning till konsulter uthyrda på längre uppdrag är de möjligheter 
som ges till coaching. Att utforma en coachingplan stödjs med antaganden inom Teori Y, då 
konsultchefen använder sig av planen som ett verktyg för att uppnå målkongruens mellan 
konsulten, kundföretaget och bemanningsföretaget. De uppsatta målen finns till för att få 
konsulten att känna sig välbehövd och meningsfull i sin roll. (McGregor, 1960) På samma sätt 
ger de uppföljningsmöten som äger rum utrymme för feedback och bekräftelse. Coachingen och 
uppföljningsmötena används således för att motivera konsulterna på lång sikt, vilket styrks av 
Herzberg (1966) som benämner dessa sätt att ge bekräftelse som en typ av motivationsfaktor.  
  
Uppskattning förmedlas även i form av utbildningar som erbjuds för konsulter som är uthyrda på 
längre tid. Dessa utbildningar resulterar i att de kan utveckla sina förmågor och prestera bättre 
hos kundföretagen, vilket har betydelse för att få konsulterna att känna sig värdefulla. Andra 
förmåner förekommer i form av att biljetter till musik- och sporttävlingar ges till konsulter 
uthyrda på längre uppdrag. Dessa förmåner kan ses som en belöning, eller vad OBM hade 
benämnt som en positiv förstärkare, för sådana konsulter som uppskattar denna typ av 
evenemang. Precis som OBM menar, upplevs saker olika av olika individer vilket styrks av 
konsultchefernas svar. De är medvetna om att inbjudningar till evenemang enbart kan fungera likt 
positiva förstärkare för konsulter som uppfattar evenemanget i fråga som något positivt och 
således endast motiverande för de med denna uppfattning. (Andersson & Klintrot, 2013)  

5.4 Självförverkligande 

5.4.1 Självförverkligande för konsulter på korta uppdrag 
För konsulter på korta uppdrag är det relativt svårt att uppnå självförverkligande. Då konsulterna 
är uthyrda under kortare tid är det irrelevant att sätta upp personliga mål och tilldela utökade 
befogenheter eftersom det inte existerar någon långsiktig framtid hos kundföretaget. I och med att 
de inte kan uppnå självförverkligande i form av personliga mål, kan ekonomiska mål tänkas vara 
mer motiverande för dessa, i form av att erhålla den lön som önskas (Maslow, 1987). Konsulterna 
har således personlighetsdrag som går i linje med McGregors (1960) Teori X, vilken förklarar att 
de till viss del motiveras av lön. Samtidigt har de likväl karaktärsdrag som överensstämmer med 
Teori Y, eftersom lönen inte är en avgörande faktor för deras motivation (McGregor, 1960). 
Lönen fungerar således som en typ av hygienfaktor, som ett medel som inte motiverar konsulten 
men som kan orsaka missnöje om det uteblir (Herzberg, 1966).  
  
Självförverkligande kan dock uppnås i enstaka fall, då interna rekommendationer kan leda till 
nya uppdrag som öppnar upp möjligheten för personlig utveckling och avancemang (Maslow, 
1987). Behovet av självförverkligande är dock inte ett framträdande behov bland konsulter 
uthyrda på korta uppdrag och därför vidtas inte något utökat arbete. Fokus riktas snarare mot de 
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lägre nivåerna i Maslows (1987) behovstrappa då de bedöms vara mer betydelsefulla för att 
påverka motivationen hos konsulter på korta uppdrag. 

5.4.2 Självförverkligande för konsulter på långa uppdrag 
Den tidigare nämnda coachingplanen och de uppföljningsmöten som finns till konsulternas 
förfogande existerar för att konsulterna successivt ska kunna uppnå just självförverkligande 
(Maslow, 1987). Samtliga konsultchefer menar att det är viktigt med utveckling för de konsulter 
på längre uppdrag då det kan leda till att de får utökat ansvar hos kundföretaget och på sikt en 
överrekrytering dit. Lönen spelar en mindre viktig roll för konsulter uthyrda på längre tid då 
konsultcheferna menar att det är ett föråldrat incitament som inte kommer att motivera 
konsulterna på lång sikt (Andersson & Klintrot, 2013). Detta styrks även av Herzberg (1966), 
som pekar på lönen i form av en hygienfaktor som inte kan påverka motivationen på långt sikt.   
  
För att tillfredsställa behovet av självförverkligande är det främst utvecklingsmöjligheter och 
utökat ansvar som konsultcheferna motiverar med då konsulterna ständigt vill utvecklas 
(Maslow, 1987). Konsulter uthyrda på långa uppdrag jobbar hårt och bryr sig om organisationens 
mål för att exempelvis bli överrekryterade som en del av sin utveckling, i enlighet med Teori Y 
(McGregor, 1960).   

5.5 Analytisk sammanfattning 
Ur analysen framkommer skillnader i hur konsultchefer betraktar och arbetar med motivationen 
hos konsulter som är uthyrda på korta respektive långa uppdrag. Konsulter som hyrs ut på korta 
uppdrag tycks ha egenskaper, som i stor utsträckning, överensstämmer med Teori X. De är i 
behov av att kontrolleras mer på grund av misskötsel och sjukanmälningar, undviker ansvar samt 
motiveras till viss del av belöningar och lön. De som är uthyrda på långa uppdrag har däremot 
karaktärsdrag motsvarande de som beskrivs i Teori Y. De är självständiga och tar egna beslut om 
hur ofta de vill träffa sina konsultchefer, vägleds med coachingplaner för att uppnå målkongruens 
samtidigt som de bryr sig om de uppsatta målen för att genomgå personlig utveckling. 
(McGregor, 1960).  
 
De som är uthyrda på långa uppdrag följer Maslows (1987) behovstrappa i hierarkisk ordning. 
Tryggheten på kundföretagen säkerställs, evenemang anordnas för att uppfylla behovet av 
gemenskap och uppskattning visas i form av coaching. Samtliga behov uppmärksammas och 
uppfylls för att konsulterna slutligen ska uppnå självförverkligande i form av personlig 
utveckling. De konsulter som är uthyrda på korta uppdrag däremot, motiveras inte i enlighet med 
behovstrappan. Trygghet på arbetsplatsen är visserligen väsentligt, men inte motiverande då 
konsulten inte befinner sig på samma arbetsplats en längre tid. Vidare uppkommer behovet av 
uppskattning innan behovet av gemenskap. Den korta tiden hos kundföretaget leder till att 
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behovet av gemenskap är svårare att tillfredsställa och behovet av uppskattning blir desto 
viktigare för att konsulterna ska känna sig sedda. Slutligen är nivån av självförverkligande svår 
att uppnå då dessa konsulter inte har långsiktiga planer och fokus riktas således mot lägre behov i 
trappan. (Maslow, 1987) 
 
För konsulter som är uthyrda på korta uppdrag, kan vissa faktorer tolkas som hygienfaktorer 
samtidigt som samma faktorer kan tolkas som motivationsfaktorer för konsulter som är uthyrda 
på långa uppdrag, och vice versa. Anställningstrygghet är en hygienfaktor enligt Herzberg (1966) 
och detta stämmer för de på korta uppdrag då de inte vistas på samma arbete under en längre tid. 
Arbetsmiljö som i teorin också betraktas som en hygienfaktor, ses för långtidskonsulter snarare 
som en motivationsfaktor eftersom de kommer att arbeta hos samma kundföretag en längre tid. I 
och med att dessa konsulter befinner sig på samma arbetsplats under en längre tid, kommer de 
även att utveckla en nära relation med chefen på kundföretaget. Relationen med konsultchefen 
betraktas således som en hygienfaktor. Denna relation med konsultchefen omvandlas till en 
motivationsfaktor för de konsulter som är på korta uppdrag då de inte får samma sociala samspel 
med chefen på kundföretaget till följd av den korta tidslängden. Det kan således konstateras att 
det till viss del finns en skillnad i vad som anses vara hygien- respektive motivationsfaktorer 
beroende på tidslängd. (Herzberg, 1966) Det som nämnts ovan stärker det som OBM pekar på, att 
motivation är individ- och situationsbaserat. (Andersson & Klintrot, 2013)    

6. Slutsats 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

      Baserat på analysens huvudsakliga fynd, besvaras i kommande avsnitt studiens 
forskningsfrågor, som utformats utifrån syftet. Uppsatsens syfte är att undersöka om det faktum 

att konsulter hyrs ut på uppdrag som varierar i längd, påverkar hur konsultchefer uppfattar samt 
utformar arbetet kring att motivera sina anställda konsulter, och i så fall hur och varför.   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

6.1.1 Forskningsfråga 1: Skiljer sig konsultchefers uppfattning av 
motivationsbehovet hos konsulter beroende på konsultuppdragets tidslängd, i så 
fall hur och varför? 
Studien har visat att konsultchefers uppfattning av motivationsbehovet skiljer sig åt bland 
konsulter beroende på vilken längd konsultuppdraget har. De konsulter som är uthyrda på långa 
uppdrag motiveras till stor del av trivsel på arbetsplatsen. Dessa konsulter anses även bli mycket 
motiverade av att coachas i sitt arbete då det ger dem möjligheter för personlig utveckling. 
Relationen med konsultchefen och kollegor på bemanningsföretaget är däremot inte en drivande 
faktor för konsulter som är uthyrda på långa uppdrag. Konsulterna utvecklar en relation till 
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cheferna samt kollegorna på kundföretaget och är därför inte i behov av att ha en nära relation till 
chefer och kollegor på bemanningsföretaget. För konsulter som är uthyrda på korta uppdrag är 
denna relation inom bemanningsföretaget desto viktigare. De anses uppleva en avsaknad av 
samhörighet hos kundföretaget och motiveras av det sociala samspelet inom 
bemanningsföretaget. Vidare motiveras konsulter som är uthyrda på korta uppdrag av att få 
uppskattning i form av presenter och interna rekommendationer i större utsträckning än vad 
konsulterna på ett längre uppdrag gör. 
 
Tidigare forskning har inte skiljt på konsulter utifrån uppdragslängd. Dessa tidigare studier har 
visat att konsulter i allmänhet har svårt att känna sig hemmahörande hos antingen 
bemanningsföretaget eller kundföretaget och att det ofta leder till avsaknad av flera element som 
gemenskap, trygghet och uppskattning vilket gör motivationen lidande (Olofsdotter, 2008; 
Andersson & Wadensjö, 2005). Denna studie har visat att avsaknad av nämnda element främst 
förekommer bland konsulter uthyrda på korta uppdrag. Rogers (1995) studie visar, precis som 
denna, att tidsaspekten påverkar korttidskonsulters gemenskap och integration hos kundföretaget, 
men att bemanningsföretagets support gör att detta upplevs som mindre negativt. Denna studie 
visar att konsulter uthyrda på långa uppdrag däremot sällan upplever en avsaknad av de nämnda 
delarna då de får mer uppmärksamhet av bemanningsföretaget, men i många fall också integreras 
bättre hos kundföretaget.  

6.1.2 Forskningsfråga 2: Anpassas konsultchefers arbete kring konsultens 
motivation utifrån uppdragets tidslängd, i så fall hur och varför? 
Utifrån studien dras slutsatsen att uppdragets tidslängd avgör vilka verktyg konsultchefer 
använder i syfte att försöka motivera konsulter. Konsultcheferna har i stor utsträckning samma 
uppfattning kring hur de behöver arbeta för att tillfredsställa motivationsbehovet hos konsulterna 
som är uthyrda på ett kort respektive långt uppdrag. En bristande resurs, i form av tid, hindrar 
dock konsultcheferna att anpassa arbetet till fullo, på ett önskvärt sätt. Arbetet anpassas till 
konsulternas motivationsbehov så gott det går utifrån detta dilemma men det har framkommit att 
konsulter som är uthyrda på längre uppdrag prioriteras. Fysiska möten, personliga 
coachingplaner, utbildningar och inbjudningar till mer påkostade evenemang är de främsta 
delarna som ingår i konsultchefernas motivationsarbete för dessa konsulter. 
  
Studien visar att konsultcheferna är desto mer sparsamma med sina resurser när det kommer till 
att motivera konsulter som är uthyrda på kortare uppdrag, vilket förklaras av att dessa inte ger 
samma vinning till bemanningsföretaget. De vanligaste verktygen i konsultchefernas försök att 
motivera konsulter på ett kortare uppdrag har visat sig vara gruppevenemang av social karaktär, 
presenter samt interna rekommendationer. Konsultcheferna är medvetna om att konsulter på korta 
uppdrag motiveras av fysiska träffar och samtal, eller inbjudningar till påkostade evenemang. De 
kan dock inte erbjuda detta då de begränsas av sin tidsbrist. Sammantaget används inte de 
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tillvägagångssätt som bäst lämpar sig för att tillfredsställa motivationsbehovet hos konsulter på 
kortare uppdrag, medan de oftast anpassas till fullo för konsulter på längre uppdrag.  

7. Slutord 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

      I följande avsnitt diskuteras resultatet och studien i sin helhet. Vidare reflekteras            
det kring studiens bidrag och förslag till vidare forskning ges.  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7.1 Diskussion 
Motivation är ett komplext område eftersom det är högst individuellt vad som motiverar en 
person. Det skiftar exempelvis mellan åldrar och situation. Dessa aspekter gör att det kan bli 
komplicerat att studera ämnet motivation och att göra generella bedömningar. Eftersom flera av 
de främsta teorierna inom motivationsforskningen har använts i denna studie, har studien på ett 
djupare plan kunnat härleda insamlad data till just motivation och dess faktorer, trots 
svårigheterna kring bedömning. Att enbart använda en teori gällande motivation hade troligtvis 
inte lett till samma insikt och förståelse för fenomenet som nu anses frambringas. De teorier som 
redovisats i studien har på ett eller annat sätt kunnat kopplas till respondenternas svar, vilket kan 
utläsas i den analytiska sammanfattningen (se avsnitt 5.5).  
 
Trots svårigheterna med generalisering, kan uppsatsen bidra med vetskap till det undersökta 
bemanningsföretaget och andra företag i branschen, om vad som kan vara viktigt att fokusera på 
gällande konsulters motivation. Studien utgår ifrån bemanningsbranschen, därav är det svårt att 
fastslå om resultatet kan användas av företag med andra villkor och förutsättningar. Resultatet 
som framkommit baseras vidare på konsultchefer som arbetar med uppdrag och konsulter inom 
områdena IT, teknik och ekonomi. Det kan tänkas att konsultchefer som hanterar konsulter inom 
andra arbetsområden hade upplevt sina konsulters behov på ett annat sätt än vad som uppenbarats 
i denna studie. Motiveras konsulter inom vården på samma sätt som IT-konsulter?  
Finns det en skillnad i hur konsulter inom försäljning behöver motiveras i jämförelse med 
ekonomiassistenter? Svaren som framgår i denna studie hade möjligtvis varit annorlunda om 
studien inte hade avgränsats på detta vis.   
 
Precis som en traditionell chef, hanterar konsultcheferna individer med olika bakgrund. Däremot 
är konsultchefer också ansvariga för konsulter som hyrs ut på uppdrag i olika omfattningar vilket 
har lett till att det finns fler faktorer att ta hänsyn till i arbetet med motivation. 
Bemanningsföretaget förväntas, oavsett omständigheterna, alltid leverera motiverade konsulter 
till kundföretaget. För konsultchefer blir detta en utmaning eftersom konsulter med olika 
uppdragslängd antas ha olika motivationsbehov vilket visas i studien. De skilda 
motivationsbehoven kräver olika typer av arbetssätt för olika typer av konsulter, vilket denna 



 30 

studie pekar på att konsultchefernas tidsschema inte tillåter. När konsultcheferna fördelar sin tid 
mellan olika konsulter prioriterar de konsulter som är uthyrda på längre uppdrag. I en bransch 
som bemanningsbranschen är det konsulterna som agerar handelsvara och bemanningsföretagens 
vinst beror på marginalen som ges per levererat uppdrag. Det kan därför tänkas att konsulter på 
längre uppdrag prioriteras av rent ekonomiska skäl, då dessa uppdrag ger en högre marginal. För 
konsultchefen och bemanningsföretaget är det viktigt att få dessa konsulter att stanna på 
uppdraget och känna sig motiverade eftersom det leder till effektivare arbetsinsatser. En missnöjd 
kund som avbryter ett längre uppdrag eller en långtidskonsult som själv avbryter sitt uppdrag är 
mer kostsamt för bemanningsföretaget i jämförelse med om ett kort uppdrag avbryts.  
 
I ett större sammanhang är förståelsen av konsulters motivation inte bara viktig för konsultens 
egen skull och för att underlätta konsultchefers arbete. Förståelsen leder till nöjdare kunder och 
kan göra att bemanningsbranschen, som karaktäriseras av ovisshet och snabba förändringar, får 
ett ännu bättre anseende. De anställdas prestation och upplevelser speglar branschens rykte.  

7.2 Förslag till vidare forskning  
Då bemanningsbranschen förväntas fortsätta växa är det ett högst aktuellt och relevant område att 
fortsätta forskningen inom. Framöver vore det intressant att utvidga denna studie och undersöka 
om konsultchefers uppfattning av konsulters motivationsbehov överensstämmer med konsulterna 
faktiska motivationsbehov. En sådan studie hade adderat en subjektiv synvinkel på konsulters 
motivation. För att bredda studien ytterligare kan det rekommenderas att addera en kvantitativ 
undersökning utöver den kvalitativa för att få ett mer generaliserat tillämpbart resultat.  
 
Som tidigare nämnts skulle det vara intressant att studera andra branscher än IT, teknik och 
ekonomi. En annan infallsvinkel är att studera ett mindre bemanningsföretag med begränsade 
resurser för att undersöka hur de arbetar med motivationen hos sina anställda. Hade studien 
resulterat i liknande svar även vid undersökning av andra branscher eller mindre 
bemanningsföretag? 
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Bilaga 1 - Definitioner inom bemanningsbranschen   
 
Nedan följer en förklaring av de viktigaste aktörerna samt ett par definitioner av ord som är ofta 
förekommande inom bemanningsbranschen.  
 
Bemanningsföretag är det företag som hyr ut personal till andra arbetsgivare som är i behov av 
arbetskraft (Olofsdotter, 2008).   
 
Kundföretag är kunder till bemanningsföretaget och är de som hyr in personal från 
bemanningsföretaget. De hyr in personal i syfte av att undvika att behöva anställa själva, vilket 
gör att de således slipper en del av det administrativa personalarbetet, vilket istället sköts av 
bemanningsföretaget, och behöver därmed endast ansvara för en del av de uppgiftsrelaterade 
områdena. Kundföretaget kan välja att antingen hyra in personal för en kortare alternativt en 
längre tidsperiod. (Olofsdotter, 2008)  
 
Konsultuppdrag kallas det specifika arbete en konsult hyrs ut på. Det varierar i längd, 
omfattning, innehåll och arbetsplats. (Olofsdotter, 2008) 
 
Konsulter kallas den personal som är anställda av bemanningsföretaget men som hyrs ut till 
andra arbetsgivare, det vill säga kundföretagen, för att utföra ett arbete. Konsulter kan också 
kallas uthyrda medarbetare, men i denna uppsats kommer vi att använda begreppet konsulter. 
Dessa har precis som traditionella medarbetare olika kompetenser och vilken typ av en arbete en 
konsult hyrs för att utföra är således olika från konsult till konsult. (Olofsdotter, 2008)  
 
Konsultchefer är anställda på bemanningsföretaget och har personalansvaret för de personer som 
hyrs ut som konsulter till kundföretag, även så kallade bemanningsansvariga chefer. De har 
samma personalansvar som en chef på ett traditionellt företag har, dock så skiljer det sig i form 
av att det är ett distansförhållande mellan konsultchefen och dennes anställda, det vill säga 
konsulterna. Detta leder till att konsultchefer inte på samma sätt kan bevaka konsultens 
prestation, utan kan endast göra detta genom kontakt med konsulten själv eller konsultföretaget. 
Konsultchefers främsta arbetsuppgifter är att locka personer som vill arbeta som konsulter och 
matcha dessa med ett lämpligt konsultuppdrag, utforma konsulternas anställningsavtal, ansvara 
för deras lönesättning, semester samt medarbetarsamtalen. De är också ansvariga för kontakten 
med kundföretaget, och blir således en typ av mellanhand mellan konsult och kundföretag när det 
gäller de nämnda praktiska delarna. (Olofsdotter, 2008)     
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● Hur länge har du arbetat som konsultchef? 
● Vad är dina arbetsuppgifter?  
● Om du skulle uppskatta hur många konsulter du har varit ansvarig för sedan din start här, 

hur många är det?  
● Hur många konsulter är du ansvarig för just nu?  
● Bland de konsulter som du har varit ansvarig för, skiljer sig deras uppdragslängder åt?  
● Är det viktigt att ha motiverade konsulter?  
● Anser du att du har möjligheten att påverka motivationen hos dina konsulter?  
● Hur motiverar du dina konsulter? 
● Har du kontakt med dina konsulter? 
● Hur ofta har du kontakt med dina konsulter?  
● Hur kommunicerar du med dina konsulter?  
● Vad finns det för olika syften när du tar kontakt med dina konsulter?   
● Hur viktig är kommunikationen med dina konsulter?  
● Ger du dina konsulter feedback? 
● Motiveras dina konsulter av lön? 
● Erbjuds några förmåner utöver lön till dina konsulter? 
● Hur vet du om dina konsulter trivs hos kundföretaget? 
● Är trivsel hos kundföretagen viktigt för dina konsulter? 
● Har du någon uppföljning med dina konsulter gällande trivsel hos kundföretaget? 
● Hur arbetar du med att få dina konsulter att känna sig trygga med sin anställning?  
● Erbjuds dina konsulter någon typ av kompetensutveckling?  
● Har dina konsulter utvecklingsmöjligheter?  
● Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dina konsulter?  

 
 
 
 


