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Abstract 

The purpose with this study, is to examine how consultants within the finance industry perceive 

their working role and their opportunities to influence their work situation. Furthermore, this 

study concerns whether the consultants experience any differences in how they are treated 

compared to permanent employees at the client company. The study has qualitative focus, 

where semi-structed interviews have been conducted with six consultants in the financial 

industry. Theoretical concepts from Herzberg (1993) and Elias and Scotson (2010) have been 

used to analyze the results. The result shows that the consultants in general are satisfied in their 

work roles, but deficiencies also became clear with reason in their form of employment as 

consultants. This is mainly evident in practical differences compared to permanent employees, 

where the consultants need to be more flexible to their colleagues and their staffing company. 

It also becomes clear how the consulting role is divided, where long-term missions are desirable 

for a better work situation. Shorter assignments often implicate that consultants get a lower 

autonomy in their work and faces a more socially exposed position, while longer assignments 

tend to lead consultants to be better integrated with the client company. 

Key words: Staffing company, client company, identity, consultant, work situation 

Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att studera hur konsulter inom ekonomibranschen uppfattar och 

trivs med sin egen arbetssituation. Frågeställningarna berör hur konsulterna ser sina möjligheter 

att påverka sin arbetssituation, samt om de upplever skillnader i hur de blir behandlade jämfört 

med fast anställda på företaget. Undersökningen haft en kvalitativ inriktning, där sex 

informanter som idag arbetar som konsulter inom ekonomibranschen har intervjuats. Vidare 

har även teoretiska begrepp från Herzberg (1993) och Elias och Scotson (2010) använts för att 

analysera resultatet. Det resultat som studien kommit fram till visar att konsulterna trivs i sina 

arbetsroller men där brister också blir tydliga med grund i deras anställningsform som konsulter. 

Detta visar sig främst i praktiska skillnader jämfört med fast anställda kollegor där konsulter i 

större grad måste anpassa sig till kollegorna och bemanningsföretaget. Det blir också tydligt 

hur konsultrollen ofta är tudelad, där långsiktigheten i uppdragen som individer arbetar på 

spelar stor roll för deras arbetssituation. Ofta innebär fler kortsiktiga uppdrag att konsulterna 

får en sämre autonomi i arbetet och hamnar i en mer socialt utsatt position, medan längre 

uppdrag tenderar att leda till att konsulter integreras bättre till kundföretaget. 

Nyckelord: Bemanningsföretag, kundföretag, identitet, konsult, anställningssituation  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna undersökning syftar till att närmare studera hur konsulter från bemanningsföretag 

uppfattar sin arbetssituation med att arbeta uthyrd till kundföretag. Jag har även här ämnat att 

undersöka om de upplever några skillnader i hur de blir behandlade jämfört kollegor som är 

fast anställda. Resultatet grundar sig från sex stycken intervjuer med individer som idag arbetar 

i konsultrollen inom ekonomibranschen, där teoretiska begrepp inom arbetstillfredsställelse och 

sociala aspekter använts för vidare analys. Det har här visat sig att även om konsulterna trivs i 

sin arbetsroll så finns det vissa brister med själva anställningsformen. Detta innebär att de ofta 

får anpassa sig till kollegor och bemanningsföretaget, och har sämre möjligheter att påverka 

exempelvis semester och flextid. Resultatet har också visat att konsultrollen skiljer sig beroende 

på längden för uppdrag, där konsulter värdesätter att arbeta med långsiktigt hos kundföretagen. 

Detta eftersom att de då blir mer integrerade på arbetsplatsen och där de får utvecklade 

ansvarsområden och arbetsuppgifter. 
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1. Inledning och bakgrund 

Bemanningsbranschen och den svenska arbetsmarknaden har utvecklats i nära linje med 

varandra, där personaluthyrning har växt explosionsartat sedan början på 2000-talet. 

Konkurrensutsattheten för företag gör att konsultlösningar i större utsträckning används, vilket 

innebär att personal anställda av bemanningsföretag hyrs in till verksamheter vid exempelvis 

arbetstoppar. En konsults arbetssituation är därför säregen i den aspekt att individen alltså inte 

utför sitt arbete hos sin egen arbetsgivare, utan istället arbetar mot bemanningsföretagets kunder 

(Unionen 2008, s. 7–9). 

Anställningsformen har i flera sammanhang (t.ex. Aletraris 2010; Toms & Biggs 2014; 

Olofsdotter & Augustsson 2008) kritiserats där bristen på sociala relationer och 

anställningstrygghet beskrivs som konsekvenser av den dubbla organisatoriska tillhörigheten. 

Trots detta visar statistik att bemanningsbranschen fortsätter att växa, där det under år 2016 

arbetade över 75 000 personer i konsultroller och där mycket talar för att branschen kommer 

fortsätta utvecklas (Bemanningsföretagen 2016).  

Vidare finns det också en tydlig trend där unga personer är högt överrepresenterade bland de 

som arbetar som konsulter idag, vilket gör att många människors första erfarenhet i arbetslivet 

sker via bemanningsföretag (Håkansson & Isidorsson 2012, s. 489). Denna anställningsform 

som skiljer sig från en traditionell anställning på ett företag sätter därför standarden i arbetslivet 

för många unga som idag är eller har varit anställda som konsulter.  

Detta är grunden till intresset av att undersöka hur det är att arbeta som konsult idag och hur 

detta kan skilja sig från att vara fast anställd på ett företag. Även om forskning sedan tidigare 

genomförts inom bemanningsbranschen från konsulternas livsvärld så har detta i regel skett 

över branschen i stort. Dock finns det ofta branschspecifika arbetsskillnader, där branscher som 

kräver utbildning och tidigare erfarenhet ofta gör att konsultrollen ser annorlunda ut där det ses 

som en språngbräda till andra arbetsmöjligheter (Nele De Cuyper & Hans De Witte 2008, s. 

380). Därför har uppsatsen inriktat sig på konsulter som är i början av sina karriärer och idag 

arbetar i ekonomibranschen, där intresset har legat i att få en större förståelse i vad som 

motiverar och skapar missnöje för konsulter i arbetet, samt vidare undersöka hur skillnader kan 

se ut med en konsultanställning i jämförelse till att vara fast anställd på ett företag.  
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur konsulters uppfattar sin egen arbetssituation och hur 

detta påverkar deras motivation och trivsel i arbetet. Utöver att få en större förståelse för 

konsulternas arbetssituation är syftet att ta fasta på skillnader mellan att arbeta som konsult 

respektive att vara fast anställd på en arbetsplats. Jämförelsen mellan anställningsformerna 

kommer här grundas i hur konsulterna själva upplever att de blir annorlunda behandlade på 

arbetsplatsen. Detta mynnar ut i mer detaljerade frågeställningar som denna uppsats har i syfte 

att besvara: 

- Hur trivs konsulterna med att arbeta på uppdrag hos kundföretagen? 

- Hur uppfattar konsulterna sina möjligheter att kunna påverka sin egen arbetssituation? 

- Upplever konsulterna att de blir annorlunda behandlade än sina kollegor som är fast 

anställda på kundföretagen? 

1.2 Avgränsning och begreppsförklaring 

Denna uppsats har avgränsats till att undersöka konsulter som idag arbetar heltid inom 

ekonomibranschen och med arbetsroller rörande ekonomi. Slutligen har ytterligare en 

avgränsning gjorts till konsulter som är unga i sina karriärer, där åldersspannet bestämdes 

mellan 20–30 år då det innefattar konsulter som nyligen etablerat sig på arbetsmarknaden och 

fortsatt är relativt juniora i branschen. Vidare diskussion och motivering av dessa avgränsningar 

beskrivs i uppsatsens metodkapitel.  

De som benämns som konsulter i denna studie är därmed individer som är anställda av 

bemanningsföretag och som arbetar ut mot kundföretag där de genomför sina arbetsuppgifter 

på uppdrag av varierad längd. Det finns ingen fastställd benämning i tidigare forskning gällande 

medarbetare anställda direkt av kundföretagen. I denna uppsats kommer dessa i regel benämnas 

som fast anställda, då de är direkt anställda av kundföretaget och därmed inte själva arbetar som 

konsulter.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Här nedan presenteras och motiveras kortfattat uppsatsens samtliga kapitel för att ge läsaren en 

helhetsbild av dess innehåll. 

Kapitel 1 innehåller en introduktion till uppsatsen där även syftet med undersökningen 

presenteras. Kapitlet fyller funktionen för läsaren att få en överblick om de ämnen uppsatsen 

berör och dess övriga innehåll 
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Kapitel 2 behandlar den tidigare forskning inom de områden som uppsatsen har studerat, där 

studier som berört aktuella områden inom bemanningsbranschen och arbetstillfredsställelse har 

presenterats. Syftet med kapitlet har därför varit att belysa forskningsämnet och eventuella 

kunskapsluckor som denna uppsats kan fylla. 

Kapitel 3 behandlar uppsatsens teoretiska verktyg som har använts för att analysera det resultat 

som kom fram under intervjuerna. De teoretiska resonemang som här beskrivs närmare är 

Herzbergs tvåfaktorteori och Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders.  

Kapitel 4 berör uppsatsens metodval och tillvägagångssätt. Syftet med kapitlet är att närmare 

kunna beskriva och motivera de val som gjorts under studiens gång. 

Kapitel 5 behandlar studiens resultat och löpande analys av detta med hjälp av de tidigare 

framtagna teoretiska verktygen. 

Kapitel 6 inrymmer en avslutande sammanfattning och diskussion av uppsatsens resultat och 

syftar till att ge läsaren en kortfattad sammanställning av undersökningen. 

Kapitel 7 innehåller en färdigställd referenslista där samtliga källor som använts i studien finns 

hänvisat, för att läsaren ska kunna ha möjlighet att läsa dessa närmare.  

 Kapitel 8 innehåller studiens intervjumall där det för läsaren går att se närmare på de frågor 

som berörts under intervjuerna för uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i vad tidigare forskning har kommit fram till i 

de områden som denna uppsats kommer beröra. Utifrån dessa har det skapats två underkapitel 

där den ena berör mer övergripande kring bemanningsbranschen och hur det är att arbeta som 

konsult. Det andra kapitlet syftar istället på att ge en klarare bild utifrån forskning av 

arbetstillfredsställelse och motivation 

2.1 Bemanningsbranschen 

I kommande underkapitlen är syftet att ge läsaren en inblick i hur bemanningsbranschen ser ut 

och vad som tidigare undersökts inom det sammanhanget. 

2.1.1 Varför konsulter hyrs in 

Anledningen till att företag väljer att använda sig av konsultlösningar beskriver Olofsdotter 

(2012, s. 2) i sin kvalitativa intervjustudie ”Workplace flexibility and control in temporary 

agency work” beror på förhoppningen att skapa en mer flexibel arbetsstyrka som ger företaget 

ytterligare konkurrenskraft. Detta beskriver även Håkansson och Isidorsson (2012, s. 489) i sin 

studie ”Work Organizational Outcomes of the Use of Temporary Agency Workers” som visar 

vilken funktion bemanningsföretag kan ha för organisationer. De introducerade här till en 

början två uppfattningar om kundföretagen syn på konsulterna och vilken roll de förväntades 

uppfylla. Den ena beskriver de som numerisk flexibilitet och utifrån det synsättet används 

konsulter för att lättare kunna anpassa arbetsstyrkan i organisationen till hur deras faktiska 

behov ser ut. Den andra beskriver de mer inriktat mot att användning av konsulter i 

organisationen möjliggör en mer anpassningsbar organisation internt. Detta kan ta sig form i att 

det kan underlätta större grad av roteringar av arbetsuppgifter och större grad av samarbete. De 

benämner detta synsätt som funktionell flexibilitet där organisationer med detta fokus präglas 

av mer roteringar av arbetsuppgifter och större grad av samarbete (Håkansson & Isidorsson 

2012, s. 489–490). 

Håkansson och Isidorssons (2012) studie som har en kvalitativ utgångspunkt från 

kundföretagens perspektiv visar hur det ofta finns en tydlig arbetsfördelning mellan konsulter 

och fast anställda. Fördelningen brukar ofta ta den form där konsulter gör de mer simpla 

arbetsuppgifter som inte kräver lika lång upplärning. Trots detta påverkar även längden på 

uppdragen och konsulternas tidigare kvalifikationer vilka arbetsuppgifter de får ansvar över 

samt hur integrerade de blir hos kundföretagen (ibid, s. 499).  
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2.1.2 Varför individer väljer konsultrollen 

Nele De Cuyper & Hans De Witte (2008) har i sin studie ”Volition and reasons for accepting 

temporary employment: Associations with attitudes, well-being, and behavioural intentions” 

undersökt orsaker till att konsulter väljer anställningar under mer tillfälliga arbetsvillkor. De 

genomförde en kvantitativ undersökning mot belgiska företag där de kategoriserade tre orsaker 

som grund till arbetsvalet. Free choice reasons sågs här som aktivt val av individer baserat på 

att det innebär mer frihet och variation, samt flexiblare arbetstimmar. De beskriver sedan forced 

choice reasons, som istället syftar på att konsultrollen kan vara en sista utväg på 

arbetsmarknaden för många med den ökade konkurrens inom vissa yrken. Den sista orsaken 

benämner de som instrumental choice reasons, vilket innebär att konsulter har specifika mål 

med anställningen (ibid, s. 369). Det som främst stod ut var hur konsultrollen ofta sågs som en 

första språngbräda ut till fler permanenta roller i framtiden. Denna anledning som grund till 

yrkesrollen korrelerade här med positiva arbetsresultat vilket de beskriver även går i linje med 

vad tidigare forskning har kommit fram till (ibid, s. 380).   

I Toms och Biggs (2014) undersökning ”The psychological impact of agency worker 

utilisation” görs liknande fynd gällande valet av anställningsformen som konsult. Det sågs som 

en tillfredsställande ekonomisk lösning under tiden som konsulterna letade efter långsiktigare 

alternativ. Vidare sågs även flexibiliteten i rollen som något tilltalande, även om Toms och 

Biggs (ibid, s. 630) skildrade exempel som visade att det i praktiken kunde se annorlunda ut, 

vilket beskrivs närmare i kapitel 2.1.3. 

2.1.3 Konsultrollen i praktiken 

Artikeln ”Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider” skriven av 

Gunilla Olofsdotter och Gunnar Augustsson (2008) beskrivs konsultrollen utförligt. De har 

genomfört en fallstudie inom ett av de främsta bemanningsföretagen i Sverige där de gjort 

kvalitativa intervjuer med konsulter, konsultchefer och chefer på kundföretag. Deras artikel har 

inriktning på hur sociala relationer och utmaningar kan ta sig form för konsulter, men tar även 

in resonemang utifrån deras arbetssituation och anställningsvillkor vilket ligger i nära linje med 

vad denna uppsats syftar att undersöka. De använder bland annat det teoretiska resonemanget 

Etablerade och outsiders som utgångspunkt vilket även denna uppsats kommer använda, vilket 

kommer beskrivas utförligare i uppsatsens teoridel. Olofsdotter och Augustsson (ibid, s. 15) 

lyfter i deras studie en problematik gällande gränsdragningen för konsulter där de ofta ställs 

mellan konsultföretaget och kundföretaget. Detta gör att de har en osäkerhet i sin arbetsroll och 

ofta får tillhörighetssvårigheter hos kundföretaget, vilket tar sig form i bristfälliga sociala 
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relationer i arbetet. De lägger en stor vikt på hur de sociala relationerna tar sig form för 

konsulterna där deras resultat visar att det finns en utpräglad maktskillnad i att arbeta som fast 

anställd på kundföretag jämfört med att arbeta som konsult (ibid, s. 22–23). 

Liknande resultat visas i Lydia Aletraris (2010) studie ”How satisfied are they and why” där 

hon i en mer kvantitativ studie jämfört arbetstillfredsställelsen i Australien mellan konsulter 

och fast anställda på företag. Studien visar överlag ett resultat där konsulter känner en lägre 

arbetstillfredsställelse jämfört med fast anställda. Betydande faktorer till resultatet kopplar 

Aletraris (ibid, s. 1144) till att konsulter har en bristande autonomi i arbetet och därmed haft 

sämre möjligheter till att kunna påverka sin egen arbetssituation. Vidare har en bristfällig 

självkontroll och en lägre upplevd anställningssäkerhet påverkat att konsulter upplevt en lägre 

arbetstillfredsställelse (ibid). Även denna studie visar utpräglade skillnader i att arbeta som 

konsult i jämförelse med att arbeta som fast anställd på ett kundföretag, men i kontrast till 

Olofsdotters och Augustssons (2008) studie visas inga större skillnader kopplat till de sociala 

relationerna.  

Håkansson och Isidorsson (2012, s. 490) betonar i sin studie hur kundföretagen genom att skapa 

en numerisk flexibilitet försöker reducera personalkostnader. De hänvisar till detta som en stor 

anledning till att konsulter har en bristande autonomi i jobbet, eftersom att det i slutändan leder 

till att konsulterna behöver anpassa sig till organisationerna istället för tvärtom (ibid, s. 497). 

Konsulternas anpassningsförmåga är även något som Olofsdotter (2012) slår fast är en stor 

skillnad jämfört med deras fast anställda kollegor. Detta tar sig form i att de har begränsade 

möjligheter att kunna påverka planeringen av arbetstider och individuella ledighetsdagar. Hon 

menar dock att detta grundar sig främst i att de har fler parter att anpassa sig efter då både 

kundföretaget och bemanningsföretaget behöver godkänna ledigheter eller privata 

angelägenheter (Olofsdotter 2012, s. 5, 11). 

Toms och Biggs (2014) lyfte fram att flexibilitet var en av de främsta anledningar i valet till att 

arbeta som konsult, men precis som Aletraris (2010) och Olofsdotter (2012) är det också en av 

de brister som lyfts fram i deras studie. Här syftas dock flexibilitet mer på långsiktig planering, 

där de kortare uppdragen ofta bidrar till en stor osäkerhet som i slutändan påverkar 

arbetstillfredsställelsen (Toms & Biggs 2014, s. 630, 633). Konsulterna känner överlag en 

sämre arbetstrivsel, vilket grundar sig i kortare uppdrag och sämre framförhållning, men där 

även praktiska detaljer som bristande ledning och en sämre lönenivå påverkar (Tom & Biggs 

2014, s. 631). För att förbättra konsulters arbetstrivsel föreslår de slutligen att 

bemanningsföretag bör arbeta mer för att sätta rätt förväntningar hos konsulter innan uppdrag. 
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Detta görs genom att ha en transparant beskrivning av vad rollen innebär, vilket kommer 

innebära att konsulter hamnar på uppdrag som fyller deras behov bättre (Tom & Biggs 2014, s. 

638). Detta skiljer sig mot vad Aletraris (2010) menar är lösningen för att höja arbetstrivseln 

bland konsulter. Hon föreslår utifrån sin studie att bemanningsföretag ska arbeta för en lösning 

där konsulter får mer befogenhet att påverka sitt eget arbete, bland annat i semesterplanering, 

arbetsuppgifter och schemaläggning (Aletraris, s. 1148). 

2.2 Motivation och tillfredsställelse i arbetslivet 

Michael Maccoby (2010) diskuterar i sin artikel ”The 4 RS of Motivation” rimliga metoder för 

att kunna motivera anställda och vilka verktyg som kan användas för detta. Han riktar här kritik 

mot tidigare framtagna teorier med koppling till motivation i arbetslivet för att de varit för 

grundläggande och vilseledande, och menar istället att olika individer och den miljö de befinner 

sig i motiveras av olika saker. Maccoby gör en distinktion mellan inre belöningar (uppgiften i 

sig och förmågan att bemästra den) och yttre belöningar (ofta men inte nödvändigtvis monetära 

belöningar som sätter press på individen) där individer tilltalas i olika grad av dessa (Maccoby 

2010, s. 60).  

Utifrån de två belöningsformerna skapar Maccoby en modell av fyra faktorer som han menar 

att arbetsgivare bör försöka inkludera i arbetet för att motivera anställda. De faktorer som han 

benämner som ”the four Rs” (Maccoby 2010, s. 61) är responsibilities (ansvarsområden), 

relationships (relationer), rewards (belöningar) och reasons (motiv) (Maccoby, 2010). Han 

belyser dessa faktorers vikt med hjälp av en kvantitativ undersökning gjord av Berth Jönsson, 

där över 150 000 anställda på stora teknologiföretag världen över svarade på enkäter kopplade 

till detta. Här beskrivs det hur anställda betonar att ansvarsområden i sin arbetsroll är viktigt, 

där 75–80% av de tillfrågade trivdes med arbetsrollen när deras kapacitet användes till fullo. 

Vidare beskrivs flera faktorer som viktiga kopplat till motivationen där yrkesrelationer, rimlig 

lön till arbetsprestationerna och att arbetet fyller ett syfte påverkar graden av motivationen. 

Personalens övergripande motivation blir därmed den sammansatta summan av dessa faktorer, 

där organisationer bör försöka utgå från dessa faktorer (ibid).  

Ett teoretiskt resonemang som kommer att användas i uppsatsen är Frederick Herzbergs 

(Herzberg, Mausner & Snyderman 1993) tvåfaktorteori, som berör faktorer som skapar 

missnöje och tillfredsställelse i arbetet för personalen. Denna teori kommer dock beskrivas mer 

utförligt i uppsatsens teoridel, här kommer istället främst Daniel A Sachau (2007) artikel om 

teorin beskrivas eftersom han omprövar hur den bör användas i forskning idag. Sachau (2007, 
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s. 380) beskriver att det finns en tydlig dubbelhet mellan vad som påverkar tillfredsställelsen 

och missnöjet för anställda i arbetet, där olika faktorer främst influerar en av dessa och inte 

båda. Emellertid är det däremot svårt att kategorisera specifika faktorer till separata effekter för 

de anställda, då samtida forskning inte kunnat bevisa detta ännu. Han lyfter dock att den 

kategorisering av motivationsfaktorer och hygienfaktorer som Herzberg tidigare skapat är 

välfungerade i forskning idag om den används på korrekt sätt. Teorin ska främst enligt Sachau 

(2008, s. 389) ses som en metateori och ge en generell bild av hur tillfredsställelse och missnöje 

i arbetet samspelar.  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar därmed att konsultrollen har betydande skillnader mot ordinarie 

anställningar, vilket tar sig form genom bland annat bristande självständighet och självkontroll. 

Konsulter känner en lägre grad av arbetstillfredsställelse och en större otrygghet i sin 

anställning i jämförelse med de fast anställda på kundföretag. Tidigare forskning är dock 

motstridig i betoningen av den sociala aspekten med att arbeta som konsult, vilket är något som 

denna studie därför hoppas kunna undersöka vidare. Gällande motivation och 

arbetstillfredsställelse visar tidigare forskning att flertal aspekter påverkar personal i detta 

avseende. Generellt är det viktigt för personalen att känna en inre belöning och att ens arbete 

därmed fyller ett syfte. Gällande lön och andra förmåner kopplat till arbetet visar tidigare 

forskning att konsulter generellt får en lägre lön för liknande arbete, men där det är motstridigt 

hur detta påverkar deras arbetstillfredsställelse. Uppsatsen kommer därmed genom sin 

kvalitativa inriktning försöka att närmare studera vilka belöningar som är viktiga i rollen som 

konsult. Här kan tvåfaktorteorin användas som ett relevant teoretiskt resonemang, men där 

betoningen på teorin bör ligga på vilka skillnader som uttrycks av konsulterna i vad som bidrar 

till tillfredsställelse och missnöje i rollen, och inte nödvändigtvis de specifika faktorerna som 

Herzberg har kategoriserat.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Här nedan beskrivs de teorier som har använts i studien. Dessa har ihop med frågeställningarna 

legat till grund för upprättande av intervjumall, och har även använts som ett hjälpmedel i 

analysarbetet. 

3.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

En teoretisk utgångspunkt som kommer att användas i studien är den omtalade tvåfaktorteorin 

som psykologen Frederick Herzberg (Herzberg et al. 1993) etablerade. Den nämns första 

gången i hans bok The Motivation to Work, men har i flera av hans senare verk förtydligats och 

beskrivits närmare. Teorin baserades ursprungligen utifrån en större intervjustudie han 

genomförde där informanter fick beskriva tillfällen när de känt sig tillfredsställda i arbetet samt 

när de känt missnöje (ibid). Utifrån sin empiri har Herzberg (1974, s. 18) gjort en tydlig 

avgränsning mellan anställdas arbetstillfredsställelse och missnöje, där han menar att dessa 

påverkas av olika typer av faktorer. Han menar att de faktorer som påverkar motivationen och 

arbetstillfredsställelsen, motivationsfaktorer, är inom kontexten av den anställdes faktiska 

arbete, medan faktorer som påverkar graden av missnöje, hygienfaktorer, snarare är kopplat till 

hur denne blir behandlad. I Herzbergs studie menar han att när anställda beskrev sin 

arbetstillfredsställelse så var detta starkt förbundet med deras arbetsuppgifter och 

arbetsprestationer, medan när motgångar beskrevs var det istället kopplat till andra faktorer 

bortsett från jobbet (Herzberg et al. 1993, s. 113). Utifrån detta menar han att 

motivationsfaktorer skapar arbetstillfredsställelse utifrån den grad de existerar i arbetet medan 

hygienfaktorer istället skapar missnöje i den grad de ej finns närvarande (Herzberg 1974, s. 18).  

3.1.1 Motivationsfaktorer 

Det som Herzberg beskriver karaktäriserar motivationsfaktorerna är att de alltså är starkt 

kopplade till individernas arbete, prestationer och arbetsuppgifter (Herzberg et al. 1993, s. 113). 

Herzberg (1974) beskriver dessa som motivatorer där det finns ett flertal som var varit av 

särskilt vikt för tillfredsställelsen och motivationen i arbetet. En faktor lyfts fram är just att en 

anställd kan se sina prestationer i arbetet och därmed kan se att det som individen gör i 

arbetsrollen ger resultat. En annan viktig funktion kopplat till detta är även att få erkännande 

och bekräftelse utifrån det som den anställde presterar i arbetet. Även om arbeten skiljer sig åt 

menar Herzberg också att arbetet i sig är en motivationsfaktor, och då främst kopplat att jobbet 

innebär nära kundrelationer där själva arbetsuppgifterna är av värde. Slutligen betonas också 

möjligheten till att själv kunna planera och lägga upp sitt arbete självständigt, samtidigt som 
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det också ska finnas rum för både professionell och personlig utveckling (ibid, s. 26–29). 

Avsaknaden av dessa behöver dock inte betyda att en anställd känner missnöje i arbetet, utan 

det skapas en bristande känsla av tillfredsställelse, missnöjet menar Herzberg (ibid, s. 29) 

istället påverkas av hygienfaktorerna som beskrivs här nedan. 

3.1.2 Hygienfaktorer 

Herzberg (1974, s. 24–28) drog även slutsatser att det var faktorer som inte hade att göra med 

själva arbetet eller uppgifterna att göra som gjorde att anställda kände missnöje. Dessa var 

istället grundade utifrån aspekter i hur arbetsmiljön föreföll, den generella trivseln i arbete samt 

belöningen för det arbete som utfördes. Hygienfaktorerna kännetecknas därför till att de 

påverkar den anställdes missnöje utan att befinna sig i nära kontakt med arbetsuppgifterna. 

Dessa faktorer menar Herzberg (ibid) är grundläggande och väsentliga för att anställda 

överhuvudtaget ska trivas i arbetet. På så sätt justerar hygienfaktorerna de anställdas missnöje 

utifrån den grad de blir uppfyllda, men kan inte påverka graden av motivation eller 

arbetstillfredsställelse. De specifika hygienfaktorer som Herzberg beskriver är bland annat 

kopplat till företagets övergripande policys och kommunikation som påverkar, men även mer 

mot ledningens kompetenser. Även sociala aspekter som att ha relationer med kollegor och 

över- och underordnade i stort inom verksamheten. Även belöningsformen för arbetet ses som 

en hygienfaktor, där främst lönen och andra typer av förmåner beskrivs som en viktig aspekt 

enligt Herzberg. Slutligen har säkerheten en viktig funktion, både kopplat till arbetsmiljön men 

även mer mot tryggheten i anställningen (ibid). 

3.1.3 Sammanställning, kritik och tillämpning av teorin 

Herzbergs studie och upptäckt med dessa faktorer fick sin grund i att de intervjuade själva fick 

lyfta fram tillfällen när de varit nöjda och missnöjda med sitt arbete (Herzberg et al. 1993). 

Grunden av hans teori lades alltså i ett tidigt skede där han i efterhand har kategoriserat specifika 

faktorer till dessa kategorier utifrån sitt resultat. I tabellen nedan visas utifrån Herzbergs (1974) 

senare studier hur dessa faktorer kan kategoriseras. 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestation Företagspolicy 

Bekräftelse Tillsyn 

Arbetet i sig Relationer 

Ansvarsområden Belöningar 

Utvecklingsmöjligheter Säkerhet 
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(Utifrån Herzberg 1974, s. 20) 

Tvåfaktorteorin är en av de mest omtalade teorierna inom området och har även fått kritik från 

senare utvecklade teorier för att ha använt begrepp inkonsekvent som gjort det svårt att testa 

teorin empiriskt. Sachau (2007, s. 383) menar vidare att Herzbergs kategorisering av faktorerna 

inte är helt korrekt, där nutida studier inom området främst visat att relationer kan fungera som 

motivatorer och att människor mår bättre med långvariga relationer. Sachau (ibid, s. 389) menar 

dock att Herzbergs teori ofta har missuppfattats och feltolkats. Han menar istället att Herzberg 

med tvåfaktorteorin mer ville förklara skillnader i vad som påverkar tillfredsställelse och 

missnöje, och inte slå fast de specifika faktorerna. Tvåfaktorteorin på det sättet menar han 

fortfarande fungerar som en välfungerande teori, och bör användas i dagens forskning som ett 

övergripande ramverk.  

Sammanfattningsvis kan Herzbergs tvåfaktorteori tydligt kopplas till relevanta aspekter av 

denna uppsats, då teorin ämnar förklara hur arbetstillfredsställelse och missnöje skapas. Även 

om teorin utvecklades innan bemanningsföretag var aktuella i arbetsmarknaden så är teorin 

applicerbar som förklaringsmodell till informanternas resonemang. Intervjuerna har genomförts 

med teorin som bakgrund, vilket gjort att faktorer som Herzbergs teori lyfts fram även 

diskuteras av konsulterna i relation till deras arbetsform som konsulter. Teorin kommer 

användas i syfte att närmare analysera konsulternas trivsel och missnöje, men jag kommer 

utifrån Sachaus kritik av teorin inte att lägga för stor vikt på specifika faktorer, utan snarare 

dubbelheten i stort. 

3.2 Etablerade och outsiders 

Jag kommer i denna studie även använda den teori som Elias och Scotson (2010) utvecklade 

gällande figurationen mellan Etablerade och outsiders i den engelska staden Winston Parva. 

Författarna som i ett första skede intresserade sig av brottsstatistiken mellan stadens tre 

boendeområden upptäckte dock hur ett av områdena ofta beskrevs med negativa betoningar 

kopplat till detta. När de väl undersökte brottsfrekvenserna fann de dock inte några större 

skillnader mellan områdena i denna aspekt. Det gjorde att de sedermera förändrade sin 

problemställning där studien istället kom att handla om de tre boendeområdenas relation till 

varandra. De engagerade sig främst i hur den negativa bilden för ett av områdena kunde bestå 

när det inte fanns någon tydlig avvikelse i statistiken. Deras fokusområde hamnade därmed mot 

det etablerade normsystemet och den starkare sammanhållning som existerade bland stora delar 

av invånarna som spenderat lång tid i området (ibid, s. 65–66).  
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Elias och Scotson (2010, s. 220–222) utvecklade här ett teoretiskt resonemang som kunde 

klargöra den sociala situation som skapats i Winston Parva. Förklaringsmodellen syftade här 

att förklara hur det fanns stora statusskillnader mellan boendeområdena trots likheterna mellan 

orterna i övrigt. De urskilde att den mest framträdande skillnaden var hur den ena orten 

utgjordes av nyinflyttade invånare medan de andra hade invånare som befäst sig på platsen 

långt tidigare. Den etablerade gruppen hade en betydligt starkare social organisering vilket 

mynnade ut i en starkare intern sammanhållning. Detta ihop med en övergripande 

stigmatisering och utestängning av nykomlingarna hjälpte de etablerade att stärka sin egen 

status och bevara maktskillnaderna grupperna emellan. Genom den starka sociala 

organiseringen möjliggjordes även sociala mekanismer som exempelvis skvaller för att 

ytterligare befästa statusskillnaderna och exkludera de nya i staden (ibid, s. 152).  

Elias och Scotson (2010, s. 29) menade att dessa ojämlikheter där det skapas överordnade och 

underordnade grupperingar existerar i alla typer av samhällen och sociala miljöer. Grunden till 

att dessa består ansåg de bero på figurationer, där beroendet mellan grupper sinsemellan skapar 

och utvecklar dessa. Olika grupper skapas därmed inte på helt egen hand utan det är i anslutning 

till motsatsgrupper som detta är möjligt, där det för individerna i grupperna inte fanns någon 

möjlighet att undvika den problematik som uppstod. De menade därför att figurationen som de 

undersökte inte är specifik för just den situationen, utan den går istället att generaliseras till alla 

sociala kontexter där orättvisor och grupperingar av olika status finns (ibid).  

Trots att Elias och Scotsons teoretiska resonemang etablerades som en förklaringsmodell 

specifikt för situationen i Winston Parva är den precis som de själva argumenterar tillämpbar 

på många olika arenor. Precis som Olofsdotter och Augustsson (2008) i sin studie använder 

teorin, och som deras resultat belyser finns det på många arbetsplatser sociala omständigheter 

där ojämlikheter skapas och består. Den ordinarie personalen kan i detta sammanhang liknas 

till de etablerade där de med längre och mer direkt erfarenhet på kundföretaget kunnat upprätta 

en stark sammanhållning och normsystem. De konsulter som genom uppdrag av 

bemanningsföretaget arbetar för kundföretaget kan då uppfattas som outsiders av fast anställd 

personal och ha svårare att komma in socialt på företaget med makt- och statusskillnader. Det 

teoretiska resonemang som Elias och Scotson etablerat kommer därför i denna uppsats 

användas för att vidare kunna förklara de sociala utmaningar som konsulter kan stöta på i 

arbetslivet. 
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4. Metod 

Nedan redovisas och motiveras de metodval och det tillvägagångssätt som använts i 

genomförandet av uppsatsen. Slutligen i kapitlet diskuteras även etiska aspekter som varit 

aktuella.  

4.1 Metodval 

För studiens metodval har resonemang från Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, s. 14) varit 

av stor vikt, där de betonar hur det är forskningsfrågorna som ska vara i fokus när metoden för 

studien bestäms. Uppsatsens syfte och frågeställningar är riktade mot konsulternas 

egenupplevda arbetssituation, vilket med det som utgångspunkt gör att studien kommer ha en 

kvalitativ inriktning. En kvalitativ metod kan beskrivas lämpa sig för att uppnå en större 

förståelse av informanternas verksamhet, vilket gör att det ofta är betydande att komma nära de 

personer eller företeelser som är intressanta för studien (ibid, s. 14–15).  

Under studiens gång har intervjuer genomförts med sex informanter som idag arbetar som 

konsulter på heltid. Målet med studien har varit att utifrån individernas egna berättelser få en 

större förståelse i vad som är av vikt i deras arbetssituation och vad som motiverar dem och 

inte. Därmed har informanternas egna berättelser och upplevelser varit utgångspunkten i 

studien, vilket också gjort att intervjuer skapat goda möjligheter att kunna ta fasta mer på 

konsultrollen. Intervjuformatet har gett informanterna möjlighet att kunna prata fritt om sin 

arbetsroll samtidigt som att det även gett mig möjlighet att ställa frågor kopplade till aktuella 

teorier. I detta fall skulle exempelvis det som Bryman (2011, s. 442) beskriver om 

observationer, att det ger möjlighet att se hur individer faktiskt beter sig i de specifika miljöerna, 

kunna ha varit relevant. Dock har intresset legat på konsulternas upplevelser och inte deras 

beteenden på arbetsplatserna, vilket därför gjort att intervjuer varit ett bättre hjälpmedel i denna 

uppsats. Vidare är upplevelser och skillnader något som inte syns utan som snarare upplevs av 

konsulterna själva, vilket därmed lättare undersöks med hjälp av intervjuer. Även Ahrne och 

Svensson (2015, s. 21) lyfter detta, där de menar att intervjuer är bra alternativ för att frambringa 

just redogörelser om informanters egna upplevelser. 

Studien har även en förhoppning att närmare kunna undersöka skillnader i arbetssituationer 

mellan konsulter och fast anställda hos kundföretag. Skillnaderna kommer därmed inte grunda 

sig på hårda fakta utan snarare på subjektiva upplevelser från konsulterna om hur olikheter kan 

visa sig i arbetet. Här är därmed informanternas rekonstruktioner av tidigare händelser som är 

av vikt, vilket intervjuer ofta lämpar sig bäst för (Bryman 2011, s. 441).  
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4.2 Praktiskt genomförande 

Under studiens gång har som tidigare nämnt ett flertal avgränsningar gjorts för att tydliggöra 

vad som är populationen utifrån syftet i studien, vilket alltså innebär är den grupp vars samtliga 

enheter jag gör mitt urval från (Bryman 2011, s.179). En avgränsning som tidigt gjordes i 

studien var att enbart intervjua konsulter och därmed inte fast anställda på olika kundföretag, 

trots att studien till viss del ämnar undersöka skillnader dem emellan. Anledningen till denna 

avgränsning grundar sig i att frågeställningarna syftar till skillnader som konsulterna själva 

uppfattar, vilket därmed är kopplat till deras egna upplevelse. Även om det utöver det kan finnas 

en variation i skillnader mellan dessa anställningsformer beroende på vilka som intervjuas så 

är det konsulternas subjektiva uppfattning som är av relevans i detta fall, och därmed avgränsas 

studien till dessa.  

Vidare har ytterligare avgränsningar gjorts i studien där jag valt att rikta in mig enbart mot 

konsulter som idag arbetar heltid på kundföretag och därmed inte har en lägre 

sysselsättningsgrad än 40h/veckan. Detta gjordes för att få kontakt med informanter som 

spenderar lika mycket tid på arbetet i jämförelse med sina fast anställda kollegor. Studien har 

även avgränsats till att informanterna är aktiva i någon form av ekonomiroll. Denna avgränsning 

till ekonomisektorn gjordes för att tidigare forskning främst studerat IT-branschen eller 

konsultbranschen i stort, och att skillnader som är branschspecifika därför inte blivit synliga.  

Slutligen har även konsulter avgränsats till ett åldersspann mellan 20–30 år för att undersöka 

de som nyligen kommit in på arbetsmarknaden och är nya i ekonomibranschen. Detta har varit 

av vikt eftersom att konsultbranschen i stort domineras av unga personer som är nya i 

arbetsmarknaden, där vidare reflektioner då kan göras gällande deras etablering i branschen.  

Heltidsanställda konsulter mellan 20–30 år som arbetar inom ekonomiuppdrag var därför den 

aktuella populationen i studien, och det var utifrån denna population som jag genomförde mitt 

urval, som beskrivs närmare i efterföljande kapitel. 

4.2.1 Urval 

Jag har under studiens gång använt mig av ett snöbollsurval för att komma i kontakt med 

informanter, vilket innebär att jag använt mig av en informant för att via dennes kontaktnät hitta 

ytterligare personer att intervjuer (Ahrne & Svensson 2015, s. 41). Inledningsvis i studien kom 

jag i kontakt med en bekant som är aktiv i branschen och som därigenom blev studiens 

nyckelinformant. Snöbollsurvalet underlättade för att komma i kontakt med uppsatsens 

målgrupp då informanten hade vänner och bekanta i liknande arbetsroller och åldersspann, där 
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jag slutligen kom i kontakt med sex stycken informanter som arbetade inom ekonomibranschen 

som konsulter när intervjuerna genomfördes. 

Bortsett från nyckelinformantens nära konsultkollega som också intervjuades i studien, har 

informanterna arbetat på olika bemanning- och kundföretag. Även om alla informanter också i 

olika grad arbetat mot ekonomisektorn har det funnits en bred i hur deras arbetsroller sett ut och 

vilka arbetsuppgifter de har. Vidare sammanställning av informanterna ges i kapitel 4.5.  

4.2.2 Intervjuer 

Själva intervjuerna med informanterna har varit tämligen öppna för att kunna skapa ett 

samtalsklimat som ger informanterna utrymme att kunna reflektera mer öppet kring ämnet. I 

studien genomfördes därför semistrukturerade intervjuer, vilket Aspers (2011, s. 143) beskriver 

som en intervjuform med utarbetade frågor, men där det finns flexibilitet att följa upp teman 

som informanterna lyfter upp. Detta gjorde det möjligt att i förväg kunna förbereda en 

intervjumall som var i linje med de teoretiska resonemang som var framtagna, men även kunna 

ställa följdfrågor och fördjupa ämnen som lyftes fram av informanterna. De semistrukturerade 

intervjuerna gjorde det därför möjligt för informanterna att kunna utveckla sina tankar, 

samtidigt som det också kunde begränsas någorlunda till de teoretiska resonemang som varit 

relevanta. 

En intervjumall (se bilaga 1) upprättades i ett tidigt skede där uppsatsens syfte, frågeställningar 

och teoretiska perspektiv var utgångspunkten. Ahrne och Svensson (2015, s. 45) betonar hur 

det kan vara viktigt att börja intervjuer med vänliga frågor för att tydliggöra att informantens 

synpunkter är intressanta. Detta försökte jag ha i åtanke när jag upprättade intervjumallen och 

höll intervjuerna, där de har inletts med enklare och mer övergripande frågor om informanternas 

arbetsroll. Senare under intervjuerna har det dock riktats till mer specifika frågor gällande deras 

trivsel och motivation i arbetet. En viktig del av intervjuerna kom dock att handla om att ta fasta 

på resonemang från informanterna och följa upp dem med relevanta följdfrågor. 

Intervjuerna genomfördes i lokaler som valdes i samråd mellan informanterna och mig, ofta på 

kafeterior eller fik i nära anslutning till deras arbetsplats. Längden på intervjuerna varierade 

mellan cirka 45–60 minuter, eftersom att mycket utrymme lämnades till informanternas egna 

resonemang. Alla intervjuer spelades in och transkriberades, vilket alla informanter också 

godkände innan intervjuerna började. Inspelningarna transkriberades sedan i efterhand för att 

undvika missuppfattningar i empirin, men också för att underlätta kodning och analys som 

gjordes kort efter att alla intervjuer var genomförda.  
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4.2.3 Kodning och analys 

För att tydligare kunna genomföra en analys av min empiri och koppla informanternas 

resonemang till uppsatsens teoretiska begrepp genomfördes en kodning av alla 

intervjutranskriberingar. En kodning innebär att materialet bearbetas och kategoriseras för att 

kunna hitta intressanta drag kopplat till studiens frågeställningar (Ahrne & Svensson 2015, s. 

23). Jag har här genomfört en abduktiv kodning, vilket Aspers (2011, s. 32) menar innebär att 

forskaren är flexibel mellan den insamlade empirin och de aktuella teorierna. Jag har här 

kategoriserat koder utifrån resonemang som varit återkommande i informanternas utsagor. De 

koder som var av relevans till studiens syfte och frågeställningar sammanställdes sedan, där jag 

utifrån de framtagna teoretiska begreppen försökt förklara dessa. Teorin har därmed legat till 

grund för att analysera det som varit utmärkande i empirin, samtidigt som jag också försökt 

vara öppen till koder som inte relaterar till teorin.  

4.3 Etiska ställningstaganden 

Jag har löpande genom studien grundat de val jag gjort med koppling till de fyra olika 

forskningsetiska kraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011, s. 6–14). Vidare har jag också att utgått från de flertalet 

uppförendekrav som vetenskapsrådet har arbetat fram som grundar sig till hur normerna i 

dagens samhälle ser ut (Vetenskapsrådet 2017, s. 8) 

För att följa dessa har bland annat informanterna fått välja tid och plats för intervjuerna där jag 

försökt vara flexibel i hur och var dessa genomfördes så att det varit bekvämt för dem att delta. 

Kopplat till konfidentialitetskravet kommer de intervjuer som spelats in raderas kort efter att 

uppsatsen blivit färdigställd. Eventuella namn eller annat som skulle kunna identifiera 

informanterna har sedan tidigare förändrats i transkriberingarna. Informanterna har i ett tidigt 

stadie fått praktisk information om hur studien varit planerad, samt hur deras medverkan har 

kunnat komma att användas och publiceras. Vidare har de också fått information om att deras 

medverkan skett på frivillig basis och att de därför också fått avbryta sitt deltagande om de inte 

längre velat vara med. 

En annan etisk aspekt som jag försökt ta hänsyn till i studien är min egen position som verksam 

inom bemanningsbranschen. Detta har dels gjort det möjligt för mig att ta kontakt med 

informanter via mitt egna yrkesverksamma kontaktnät, men där detta har avståtts då det skulle 

kunna vara problematiskt rent etiskt då informanterna hamnar i en svår intervjusituation vilket 

sedermera skulle kunna ha påverkat empirin. Därför har urvalet i ett tidigt skede riktats bort 
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från mitt egna kontaktnät inom bemanningsbranschen, där ett snöbollsurval har underlättat 

detta.  

4.4 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011, s. 352) beskriver hur diskussionen om validitet och reliabilitet i studier kan 

anpassas till andra kriterier i kvalitativa studier för att tydligare kunna bedöma kvaliteten i 

kvalitativa undersökningar. Två kriterier som här varit aktuellt är tillförlitlighet och äkthet (ibid, 

s. 353). 

Tillförlitlighet kategoriseras här till fyra underkriterier som han beskriver alla har motsatta 

paralleller i kvantitativ forskning. Här förklaras först trovärdighet som syftar till att 

undersökningen utförts utifrån de rådande regler som finns (Bryman 2011, s. 354). Detta har 

jag i denna uppsats arbetat aktivt med i hänseende till de etiska forskningskraven som beskrevs 

i kapitel 4.3. Vidare beskrivs överförbarhet i kvalitativa studier syfta till huruvida studiens 

resultat även kan hänvisas till andra miljöer och kontexter genom detaljerade beskrivningar 

(ibid, s. 355). Här har citat och beskrivningar av informanternas utsagor varit ett försök i att 

skapa detaljerade beskrivningar, men där det begränsade urvalet gör det svårt att överföra 

resultatet till andra miljöer. Syftet i denna studie har istället varit att få en förståelse för dessa 

intervjupersoners upplevelser snarare än att kunna generalisera till andra kontexter. Bryman 

beskriver sedan hur pålitlighet i kvalitativa studier kan ses som en reliabilitetens motsvarighet 

där tydliga redogörelser om undersökningens alla faser ska återges. För att uppnå en hög 

pålitlighet har jag försökt vara transparent och informativ till de metodval och tillvägagångssätt 

som gjorts under studiens gång. Slutligen kopplat till studiens tillförlitlighet är möjligheten att 

styrka och konfirmera av vikt, vilket innebär att det finns en vilja att agera i så hög objektivitet 

som möjligt (ibid, s. 355–356). Min egen erfarenhet inom bemanningsbranschen är här något 

som skulle kunna påverka analysen och tolkningarna av den, då jag har viss förkunskap och 

erfarenhet av den sedan tidigare. Detta är något jag försökt vara medveten om och arbetat med 

under studiens gång för att inte låta det påverka resultatet, där informanternas egna berättelser 

istället varit centrala.  

Min egna erfarenhet inom bemanningsbranschen är också något som skulle kunna påverka 

analysen och tolkningarna av den, då jag har viss förkunskap och erfarenhet av den sedan 

tidigare. Detta är något som jag kommer försöka vara medveten om och arbeta med under 

studiens gång. 
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4.5 Presentation av informanter 

Intervjupersonerna har olika bakgrund med varierande utbildning och erfarenhet, men där alla 

är inom åldersspannet 20–30 år och därmed kan innefattas vara i början av deras arbetskarriärer. 

Här nedan kommer kortare individuella presentationer av konsulterna som har blivit intervjuade 

i studien.   

Saga – Är en kvinna i närmare 30-årsåldern som idag arbetar som ekonomiassistent med 

kundreskontra främst. Hon arbetar mot vårdbranschen och har tidigare erfarenhet av 

konsultroller inom ekonomi och administration. Har arbetat i nuvarande roll en längre tid och 

är i dagsläget aktuell att bli överrekryterad till kundföretaget.  

Malin – Är en kvinna i närmare 30-årsåldern som idag är nära kollega med Saga. Är nyligen 

examinerad från en högskola där hon läst ekonomi, och där hennes nuvarande roll är hennes 

första inom området.  

Jasmine – Är en kvinna i 25-årsåldern som idag arbetar som inköpare på ett privat företag inom 

inredningsbranschen. Har ingen akademisk examen men har fått arbetserfarenhet genom 

samma bemanningsföretag under ett flertal år och blev även tipsad till nuvarande roll via sin 

kontaktperson.  

Evelina – Kvinna i 20-årsåldern, arbetar på bank med enklare ekonomiadministration och 

scanning. Arbetat i rollen i tre månader, kortare uppdrag i tre månader till och eventuellt chans 

till förlängning. 

Philip – Man i 25-årsåldern, Löneadministratör på ett större teknikföretag. Har arbetat i 

nuvarande roll i 1,5 år och har även han arbetat i tidigare konsultuppdrag med inriktning på 

ekonomi och administration.  

Johan – Är en man i 25-årsåldern som idag arbetar som ekonomiadministratör för offentlig 

sektor. Utför i rollen mer simpel och monoton administration mot fakturering och 

leverantörreskontra. Har nyligen tagit examen inom företagsekonomi men har ingen tidigare 

erfarenhet av branschen. Han har tidigare arbetat som konsult på kortare uppdrag och tipsad av 

sin konsultchef till denna roll.  
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5. Resultat och analys 

Följande avsnitt kommer löpande att presentera studiens resultat och analysera med hjälp av de 

teoretiska begrepp som tidigare sammanställts. Kapitel inleds med ett avsnitt om hur och varför 

informanterna valt att arbeta i rollen som konsult. Vidare kommer konsulternas arbetssituation 

presenteras närmare och hur de ser på sin framtid i bemanningsbranschen. Slutligen kommer 

konsulternas trivsel och missnöje i rollen att beskrivas djupare. 

5.1 Val av yrkesroll 

De informanter som intervjuades i studien var alla inom ett och samma åldersspann, och där 

var alla relativt nya i sina arbetskarriärer inom ekonomibranschen. Detta gjorde att flera därför 

såg konsultbranschen som en första väg in i yrket för att kunna samla ytterligare erfarenhet som 

kunde hjälpa dem i framtida arbetssökande. För flera av informanterna blev det vidare aktuellt 

eftersom att de med tidigare uppdrag hos bemanningsföretag såg sig själva ha större möjligheter 

att komma vidare i rekryteringsprocesser. En övergripande syn som beskrevs av informanterna 

var att fokus inte låg på att hitta en specifik tjänst, utan att snarare hitta en roll som var passande 

till deras begränsade praktiska kompetens i området. Malin formulerar det på följande sätt 

gällande till varför hon valde att söka sig till konsultyrket: 

(Malin): ”Det var egentligen inte en fråga om vad jag ville, utan mer vad jag skulle få. 

Jag var nog lite naiv när jag var nyexad men jag blev nästan desperat när det gått 

månader utan att liksom vara ens nära något jobb”. 

Detta är en uppfattning som delas av många av informanterna, att det första jobbet inom 

branschen är det som är tuffast att få, men som även ger mer utdelning i framtida karriärsteg. 

Här diskuterar Saga, som har ytterligare erfarenhet sedan tidigare, om hennes jobbsökande och 

framtidsambitioner: 

(Saga): ”Jag känner aldrig nu att det brinner i knutarna för mig längre. Jag har ju mitt 

jobb som jag trivs bra med här, och vet att jag kan få andra jobb nu när jag är inne i det. 

När jag väl spanar runt nu […] då är det mer vad som gynnar mig och familjen bäst, 

med lönen och närheten”. 

Citatet belyser just att oron för att hitta jobb inte längre finns i samma grad när informanterna 

väl har arbetat en period i branschen. Det som informanterna beskriver sammanfaller alltså dels 

med det som De Cuyper och De Witte benämner som forced choice reasons. Det är egentligen 

bristen på andra jobbmöjligheter gjort att informanterna i första hand sökt sig till 
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bemanningsföretag, där enbart en av konsulterna beskriver hur anställningsformen i sig 

lockade. Men det som också blir tydligt under intervjuerna är att de främsta har specifika mål 

med sin nuvarande anställning och där det ses som en språngbräda. Här beskriver Jasmine det 

som nämns av alla intervjuade konsulter, att erfarenheten i sig är av vikt för deras långsiktiga 

mål: 

(Jasmine): ”Även om det här inte gäller för alltid så får jag det på CV:t. Jag kommer 

kunna peka på min roll här och jag vet att jag med det kan fortsätta klättra till mer 

seniort, antingen via (nuvarande bemanningsföretag) eller externt”. 

Deras ambitioner med sina uppdrag ligger i alltså även i linje med instrumental choice reasons, 

där de ses som språngbrädor till andra roller i framtiden. Även om konsultuppdragen ses som 

ett alternativ av få tillgängliga, finns tydliga målsättningar med anställningen. I citatet beskrivs 

också något som inte i samma utsträckning har nämnts i tidigare forskning, nämligen samarbetet 

med bemanningsföretaget. Två av informanterna berättar att de själva inte hade sökt det 

uppdrag som de för närvarande arbetar på, utan att de blivit rekommenderade genom kontakter 

på bemanningsföretaget. Många har tidigare arbetat för bemanningsföretagen i andra roller och 

har haft en någorlunda regelbunden kontakt med ett flertal konsultchefer kring 

karriärmöjligheter. Yrkesrollen eller uppdraget i sig har inte i sig varit mest intressant, utan 

vetskapen att ett långsiktigt samarbete med bemanningsföretaget är möjligt har varit lockande 

för många av dem. Här beskriver Johan hans förhoppningar med sitt samarbete med 

bemanningsföretaget: 

(Johan): ”Det jag har nu tar ju slut om någon månad, men känslan är att jag kommer få 

annat genom dem nu ganska kort efter”. 

Även om det för flera informanter beskrivs en känsla av att utvecklingsmöjligheterna inom just 

kundföretaget kan vara begränsade, så finns det trots detta också en långsiktighet till 

bemanningsföretaget. Det som Herzberg beskriver som viktiga motivatorer gällande personlig 

och professionell utveckling, går alltså att relatera till konsultrollen. Dock tar sig utvecklingen 

inte alltid form på kundföretaget utan sker istället ofta genom uppföljning och nya uppdrag hos 

bemanningsföretaget. Det blir under intervjuerna tydligt att informanterna inte själva 

identifierar sig som konsulter, utan rollen ses och förklaras istället som en form av strategi för 

att komma in i branschen. Trots att flera informanter haft ett flertal olika konsultuppdrag med 

nuvarande bemanningsföretag så är detta inte ett aktivt val, utan det beskrivs snarare vara 

nödvändigt för strategin att få ytterligare arbetserfarenhet. 
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5.2 Konsulternas arbetssituation 

Ett av uppsatsens mål var att få en större inblick i hur konsulter själva upplever sin 

arbetssituation. Arbetssituation är dock ett brett begrepp som innefattar en stor del av hur 

arbetsrollen uppfattas, vilket gjorde att detta konkretiserades i mer specifika frågor om hur 

informanterna uppfattade aspekter av sin arbetsroll. Utifrån de intervjufrågor som ställdes samt 

utifrån den kodning som genomförts har det mest relevanta resultatet kategoriserats i 

underrubriker.  

5.2.1 Arbetsuppgifter och ansvar 

Gällande arbetsuppgifter och ansvar i rollen finns det en variation bland konsulterna beroende 

på hur länge de har arbetat i sina roller. En utmaning kopplad till just ekonomibranschen som 

beskrivs av flera konsulter är att det ofta krävs vissa behörigheter för att få tillgång till specifika 

arbetsuppgifter. Detta är något som inte existerar enbart för konsulter utan som finns på generell 

nivå i branschen, men det är också något som skapar en barriär för många av konsulterna vars 

möjligheter att utföra mer avancerade arbetsuppgifter begränsas. Eftersom det ofta finns interna 

regelverk hos företag när det kommer till hantering av bankuppgifter och liknande går det därför 

att se hur organisatoriska beslut påverkar individer beroende på om de är konsulter eller inte. 

Här lyfter främst Saga och Malin, som arbetar ihop på ett och samma kundföretag, en 

problematik med hur det skapas en särskild distinktion mellan konsulter och fast anställda 

eftersom konsulter har betydligt färre behörigheter. Citatet här nedan från Malin belyser just 

detta, men också gällande att det finns skillnader i kravställningen på konsulter och fast 

anställda. 

(Malin): ”Jag fick inte samma bankbehörigheter och fick inte sköta utbetalningar som 

mina andra kollegor. Jag som konsult hade väl inte riktigt dem kraven på mig först utan 

skulle göra saker som var mer basic.” 

Med tiden menar Malin dock att hon fick ta ytterligare ansvar och att hennes behörigheter 

ökade, men att detta skedde först efter en längre tid hos kundföretaget. Både hon och Saga 

upplevde en barriär där konsulter hade färre behörigheter jämfört med sina kollegor, vilket 

påverkade deras arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det blev här en tydlig gränsdragning med 

att konsulterna skulle sköta de mer grundläggande arbetsuppgifterna samtidigt som de också 

upplevde att det gjorde att fast anställda kollegor enklare kunde skicka vidare mer rutinartade 

uppgifter till dem. Även Saga såg en problematik med behörigheterna på företaget men menade 

att det är svårt att förändra eftersom det var fasta riktlinjer som existerade på nationell nivå för 

verksamheten. 
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Eftersom konsulterna är unga i sina yrkeskarriärer upplever flera av dem att detta också innebär 

att de har mer simpla arbetsuppgifter i jämförelse med deras kollegor som ofta arbetat längre 

på företaget. En intressant insikt är här att många av de mer erfarna konsulter som haft flera 

ekonomiroller via samma bemanningsföretag tidigare upplever att de trots detta får börja nya 

uppdrag med enklare arbetsuppgifter. Både Jasmine och Philip beskriver liknande situationer 

när de trots sin erfarenhet av liknande roller måste bevisa att de faktiskt kan hantera vissa 

ansvarsområden: 

(Jasmine): ”De blev överraskade att jag lärde mig det väldigt snabbt, men jag visste ju 

redan hur man gjorde det. Jag sa ju det till dem också, att jag har erfarenhet av det och 

skulle kunna göra svårare saker.”  

(Philip): ”Jag kände att han inte litade på mig först, men det släppte faktiskt. Jag visade 

ju att jag jobbat med leverantörreskontra innan så har fått göra med mer nu.” 

Båda beskriver att det finns skillnader mellan olika kundföretag, men samtidigt är deras 

generella uppfattning att företagen inte helt litar på konsulterna förrän de har visat sin 

kompetens. De informanter som arbetat länge i sina nuvarande uppdrag har fått växa i rollerna 

och fått mer utvecklade arbetsuppgifter, men där det i början av uppdrag kan uppstå utmaningar 

i att gå tillbaka flera steg i sin utvecklingskurva. 

Konsultrollen kan därmed innebära arbetsmässig utveckling då konsulter kan arbeta hos olika 

kundföretag med olika arbetsuppgifter och därigenom ökar sin kompetens. Konsultrollen kan 

dock också hämma utvecklingen om en konsult byter uppdragsgivare för ofta och därmed får 

påbörja nya uppdrag med rutinartade arbetsuppgifter. Informanterna som är unga i sina karriärer 

beskriver också att personlig och professionell utveckling är något de drivs starkt av, och att 

många ser konsultrollen som ett sätt att utvecklas. Deras professionella utveckling ligger dock 

oftast i bemanningsföretagens och kundföretagens händer eftersom längden på uppdragen inte 

alltid är satta i förväg utan kan förlängas eller förkortas under uppdragets gång. Philip, som har 

arbetat som konsult i flera uppdrag av varierade längder beskriver arbetssituationen som 

besvärlig om det blir för många kortsiktiga uppdrag: 

Philip: ”Det blir som att börja om igen gång på gång. Företagen behöver ju nästan alltid 

hjälp med någon viss sak, så blir ju viktigt för mig att bevisa att jag duger till annat 

också”. 

Det som Philip lyfter fram återges av många informanter när de berättar om sin inledande tid 

med nya uppdrag hos kundföretagen. Det är ofta tydliga arbetsuppgifter kopplat till vissa 
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funktioner som kundföretagen har ytterligare behov av, men som tids nog mynnar ut i andra 

arbetsuppgifter och ansvarsområden ju längre uppdraget löper. I detta sammanhang går det att 

se problematiken utifrån Elias och Scotsons teori om etablerade och outsiders där konsulternas 

inledningar hos kundföretagen kantas av begränsade arbetsuppgifter och ansvar. Detta skapar 

också en situation där de ses som underordnade sina kollegor som då naturligt ser bristen på 

behörigheter som en möjlighet att fördela arbetet. Flera informanter lyfter en rädsla av att vara 

i vägen eller ställa krav mot kollegor i början av uppdrag, där bristen på behörigheter och ansvar 

ytterligare blir en markör och maktskillnad mot kollegor. Det blir även här tydligt hur 

organisatoriska regler skapar utmaningar på individnivå för konsulter, och som i slutändan även 

påverkar deras utvecklingsmöjligheter och trivsel. Det blir också tydligt utifrån Elias och 

Scotsons resonemang gällande etablerade och outsiders att informanterna först upplever sig 

som utomstående i kontakten och skillnader mot de fast anställda. De begränsade 

behörigheterna som konsulterna får blir först möjlig för dem att uppleva när de ser skillnader 

mot de fast anställda. Det är därför i de praktiska skillnaderna dem emellan som överordningen 

och underordningen skapas vilket sedan påverkar deras sociala agerande i rollerna.  

 Majoriteten av konsulterna anser att arbetsuppgifterna och deras ansvarsområden är viktiga 

faktorer till deras arbetstrivsel och långsiktighet i konsultrollen. Utifrån Herzbergs 

motivationsfaktorer kan därför bristen på detta påverka är detta något som påverkar 

konsulternas arbetstillfredsställelse, där de mer långsiktiga uppdragen är att föredra för 

konsulterna för att få dem att utvecklas i rollen och trivas ytterligare. 

5.2.2 Autonomi och självkontroll 

Ett utmärkande drag under intervjuerna med konsulterna är att diskussionen om deras 

arbetssituation ofta landar i utläggningar gällande deras självständighet och bristen av denna. 

Det som främst betonas är skillnaden mellan hur ledighet och varierade arbetstider inte går att 

påverka i samma grad som för de kollegor som är fast anställda hos kundföretaget. Rutinerna 

vid dessa har sett olika ut för konsulterna beroende vilket bemanningsföretag de varit anställda 

av, men för alla har det inneburit ytterligare kontakt med sin konsultchef. Kontakten har varit 

nödvändig för bemanningsföretagen eftersom de är konsulternas huvudsakliga arbetsgivare. 

Här beskriver informanter hur exempelvis semesteransökningar behöver beviljas av närmsta 

chefen på kundföretaget, men också av deras konsultchef från bemanningsföretaget. Även om 

det oftast inte sker några avslag på specifika semesterförfrågor för dem från 

bemanningsföretaget så beskriver de processen som tidskrävande och onödig, när deras 

kollegor kan få betydligt snabbare besked. Gällande flextid och andra förmåner upplever också 
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vissa konsulter en vilja från bemanningsföretaget att de inte ska utnyttja detta i samma mån, 

trots att det är en förmån som då gäller för anställda på kundföretaget. Citatet här nedan från 

Evelina visar problematiken med att besked kring dessa typer av frågor tar lång tid:  

(Evelina): ”Jag blir ju sist ut och får anpassa mig efter alla andra nu till julen. När jag 

väl fått OK från (ansvarig konsultchef) är schemat nästan spikat, så jag blir sist ut och 

får ta luckorna känns det som”. 

Citatet från Evelina belyser hur bristen på smidigare besked för praktiska delar av arbetet 

påverkar schemaläggningen för henne. Det är en liknande bild som skildras av konsulterna om 

detta i att de själva inte har fullt bestämmande för sin ledighet. Här riktas även kritik av vissa 

mot bemanningsföretagens rutiner i att konsulterna ska behöva få godkännande från två parter 

gällande ledighet, samtidigt som andra är mer förstående i att bemanningsföretaget har det 

övergripande arbetsgivaransvaret.  

En annan synpunkt som lyfts fram är hur rollen som konsult gör att de även har 

bemanningsföretagets vilja att förhålla sig till i frågor gällande arbetet. Här beskriver Saga hur 

hon inte använder vissa av kundföretagets förmåner då det inte är önskvärt från 

bemanningsföretaget, samtidigt som det också påverkar hennes lönenivå:  

(Saga): ”Jo men jag tycker det är ganska flexibelt och jag har ju möjlighet att flexa, 

men i och med att jag är konsult så är det inte lika lätt. Bemanningsföretaget vill ju att 

jag ska jobba ett visst antal timmar och sådär och sen får jag ju sämre lön då”. 

Det som Saga lyfter fram är även det något som diskuterats av flera konsulter. Ofta finns det 

förmåner som bland annat flexibel arbetstid som även konsulter kan använda, dock upplever 

Saga att det finns en vilja hos bemanningsföretaget att hon ska arbeta 40-timmarsveckor 

regelbundet. Även om andra konsulter inte lyft fram just bemanningsföretagets avsikter, så 

berättar alla informanter om deras löneform eftersom alla utgår från en timbaserad månadslön. 

Detta innebär att många därför väljer att inte använda vissa förmåner då det gör att deras lön 

för månaden blir lägre, eftersom att lönen alltid baseras på hur många timmar de arbetar. 

Löneformen skiljer sig i regel från deras fast anställda kollegor, vilket lyfts fram som 

frustrerande och gör att de vill vidare från konsultrollen då vissa förmåner ändå inte kan 

användas i praktiken.  

Det begrepp som Elias och Scotson benämner som outsider kan här ytterligare synliggöra 

konsulternas position under sin tid på kundföretagen. Konsulterna hamnar i stor grad mellan 

kundföretagens och bemanningsföretagens rutiner och viljor, där det får praktiska konsekvenser 
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i deras arbete. Kundföretagen har ofta olika typer av praktiska förmåner som alla anställda kan 

använda, men där informanter beskriver en form av exkludering av dessa eftersom de har en 

annan anställningsform. Det finns stora praktiska skillnader mellan de fast anställda och 

konsulterna, vilket i slutändan leder till att konsulterna känner en lägre arbetstrivsel i den 

aspekten. 

Autonomin kopplat till deras arbetsuppgifter är varierad beroende på vilken arbetsroll de har 

idag och hur länge de arbetat. Som beskrivet i 5.2.1 finns det en generell bild att de som nya 

hos kundföretaget upplever en brist på förtroende för deras kunskaper och kvalifikationer 

jämfört med kollegor som blir anställda direkt på företaget. Detta tar sig uttryck i mer 

grundläggande och monotona arbetsuppgifter som de själva inte bestämmer över, utan istället 

blir tilldelade av kollegor de arbetar nära med. Här berättar Philip närmare i hur hans arbete 

planerades i början på uppdraget:  

(Philip): ”Jag kom in på morgonen och så berättade de vad jag skulle sitta med. Först 

fick jag mest enkla uppgifter kastade på mig där jag mest skulle fylla i tidrappar”. 

Här ser Philip och andra informanter skillnader mot hur andra medarbetare som blir anställda 

direkt hos kundföretaget får ett större förtroende direkt, men där skillnaderna ofta suddas ut 

under anställningens gång. På så sätt skapar det även en arbetssituation där konsulterna tids nog 

vinner förtroende från sina kollegor som i slutändan leder till att de kan bestämma mer kring 

sina arbetsuppgifter och arbetsroll.  

Det finns dock skillnader i hur informanterna beskriver hur de själva kan påverka 

arbetsuppgifterna, där det går att se skillnader beroende på vilka typer av arbetsuppgifter 

informanterna har och vilka förväntningar som ställs på dem. Johan och Evelina, som båda 

arbetar mer rutinartad och monotont än övriga informanter, berättar att de inte kan påverka sin 

arbetsroll i någon större utsträckning då de arbetar standardiserat med fasta rutiner. När 

Jasmine, Saga och Philip pratar om autonomin i sina roller lyfter de istället att de själva i viss 

utsträckning planerar och påverkar vad de gör och hur de gör det i arbetsrollen. Här berättar 

Saga hur detta kan ta sig form: 

(Saga): ”Jag har bredare uppgifter nu och kan bestämma var, när och hur jag ska göra 

dem. Sen får jag ju delegera bort saker till andra om jag har för mycket”. 

Saga har därför genom sin tid hos kundföretaget fått större utrymme att påverka sin 

arbetssituation. Jasmine lyfter också här att hon i egenskap av konsult haft bättre möjligheter 
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att påverka sina ansvarsområden, då hon kunnat förmedla vad hon vill utvecklas i till sin 

konsultchef som fört den dialogen med chefen på kundföretaget: 

(Jasmine): ”Alltså, det kan ju vara jobbigt att ha berättat vad man vill… att vara hård 

och rak just mot chefen i vad man vill. Så har varit skönt att ha en mellankontakt som 

hjälpt mig, och har ju fått gå mer mot det nu också” 

Användningen av bemanningsföretaget för utveckling av nya arbetsuppgifter är något hon 

specifikt lyfter som positivt, medan andra informanter inte diskuterat den aspekten i kontakten 

mellan bemanningsföretag och kundföretag. 

Konsulterna beskriver i stort att autonomi är en viktig aspekt i arbetet och att det är en faktor 

som motiverar dem. När autonomi lyftes fram under intervjuer var det i anslutning till 

konsulternas frihet i att utforma arbetsuppgifter samt om beslutsfattande och ansvarstagande i 

rollen. Autonomin och deras möjlighet att själv kunna påverka sitt arbete ses som en viktig 

omständighet för informanternas arbetstillfredsställelse och det beskrivs vara en faktor att ta i 

beaktande för deras beslut om långsiktigheten i rollen. Johan berättar närmare om hans tankar 

för framtida arbetsroller: 

Johan: ”På lång sikt vill jag kunna ha mer att säga till om, absolut. Det blir ganska 

tråkigt med jobb där man bara stämplar ut klockan fem, utan jag vill kunna anpassa 

jobbet mer för vad jag trivs med”. 

Här betonar dock en av informanterna, Evelina, till skillnad från de andra att hon trivs bra i att 

rollen hon har idag är standardiserad där hon i har begränsat handlingsutrymme: 

(Evelina): ”Det är ganska skönt att inte ha för mycket ansvar nu, att jag kommer in och 

gör mitt jobb och kan släppa det sen, så det trivs jag faktiskt i nu”. 

Det finns därför en tydlig åtskillnad mellan hur Evelina och de andra informanterna resonerar, 

samtidigt som hon också själv berättar att hon inte har lika höga krav på utveckling då det för 

tillfället är ett kortare uppdrag. Citatet ovan benämner dock något som många konsulter ser som 

betydande i arbetsrollen och utformningen av arbetsuppgifter, där de värderar en fritid där de 

inte behöver lägga energi på arbetet. Det framställs av flera informanter att en aspekt som 

påverkar arbetstillfredsställelsen negativt är att behöva vara tillgänglig utanför kontorstider, 

vilket alla blivit skonade från hittills.  

Utifrån informanters diskussioner gällande deras autonomi kan Herzbergs tvåfaktorteori ge 

förklaringar till vissa av deras utläggningar. Detta blir särskilt tydligt gällande den diskrepans 
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som ändå finns utifrån vad de lyfter som positivt och negativt gällande autonomin i sina 

nuvarande arbetsroller kopplat till de kategoriseringar som Herzberg utformade. I negativ 

bemärkelse kopplat till autonomin är det framför allt de bristande rutiner som råder gällande 

ledighet och schemaläggning hos bemanningsföretaget som nämns. Även om det inte är en 

specifik faktor som Herzberg förklarat i sin uppdelning, så synliggör det i vad som utmärker 

hygienfaktorer och hur han själv kategoriserat dessa. Karakteristiska drag hos hygienfaktorer 

är hur de ligger utanför de faktiska arbetsuppgifter som genomförs i rollen, vilket är fallet här 

för konsulterna. Det är främst i detta sammanhang som tydlig kritik också riktas till 

bemanningsföretagens rutiner. Utifrån tvåfaktorteorin skulle det därför gå att hävda att bristen 

på rutiner vid dessa sammanhang är orsaken till missnöjet vilket gör att det kan ses som en 

hygienfaktor som inte är en del av deras arbete i sig. Utifrån vad konsulterna istället beskriver 

att de blir tillfredsställda av i arbetet är det istället ligger faktorerna betydligt närmare deras 

faktiska arbetsroll, där arbetsuppgifterna och möjligheten att själv kunna planera dessa lyfts 

fram. De flesta konsulter beskriver hur de trivs med att kunna vara med och påverka 

utformandet av sin arbetsroll och sina arbetsuppgifter, vilket är i linje med 

motivationsfaktorerna. Trots att de värderar en hög grad av autonomi i arbetet så har detta inte 

varit fallet inledningsvis när de arbetar på nya uppdrag. I egenskap av att arbeta som konsulter 

och därigenom hamna i en situation som outsiders på kundföretagen får de svårare att påverka 

arbetsuppgifterna närmare. Detta förändras tids nog för många konsulter, men där det i många 

fall ligger på individerna att följa rutinerna och tids nog bevisa sin kompetens för kollegor och 

chefer. 

5.2.3 Sociala relationer i arbetet 

När informanterna diskuterar sin trivsel i rollen som konsulter lyfter alla de sociala aspekterna 

som en faktor. Alla informanter berättar att de trivs socialt på sina nuvarande uppdrag och att 

den relation som skapas med de närmsta kollegorna är något som de värderar högt. Gällande de 

kollegor som de väljer att umgås med finns det vissa skillnader informanterna emellan kring 

vilka möjligheter som finns för att bygga dessa relationer. Vissa informanter har genom 

regelbundna lunchraster och fikastunder i arbetet byggt upp sin gemenskap med kollegorna hos 

kundföretaget, medan andra informanter byter av kollegor för att bemanna avdelningen vilket 

gjort det svårare att få en nära relation. Alla informanter upplever dock att de har en bra 

gemenskap i sitt arbetsteam och att de även har specifika kollegor att umgås med vilket bidrar 

till att de trivs bra i rollerna. Under intervjuerna framkom det dock flera berättelser som kan 
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visa på att det finns vissa grupperingar i arbetsteamen gällande vilka konsulterna umgås med. 

Här berättar Jasmine om de sociala relationerna på hennes kundföretag: 

(Jasmine): ”Jag tror inte att det är någon som går runt och hatar någon annan, men klart 

det är lite uppdelat. Ibland sitter vi alla och äter och pratar, men ofta skönare att bara 

vara vi tre som äter och snackar ihop.” 

De som Jasmine umgås närmast med på hennes kundföretag är två andra konsulter, vilket är 

något som flera konsulter känner vid sig. De olika kundföretagen som informanterna arbetar på 

använder aktivt konsultlösningar och har därigenom flera andra konsulter som arbetar hos dem 

under tiden då intervjuerna med informanterna ägde rum. Gällande de sociala relationerna för 

konsulterna i deras arbete är ett utmärkande drag att många av konsulterna umgås främst med 

sina andra konsultkollegor från sitt bemanningsföretag. Det finns alltså hos kundföretagen ofta 

interna umgängeskretsar som till stor del kategoriseras till konsulter och fast anställda, vilket 

även Malin diskuterar: 

(Malin): ”Om man skulle titta på det så är det nog så […] Att konsulter umgås lite mer 

för sig och ordinarie lite mer för sig. Men det är inget som jag tänkt på så ofta och jag 

känner mig inte isolerad så.” 

Informanterna diskuterar här generellt om dessa grupperingar likt Malin, att det inte är något 

som aktivt har skapats utifrån egenskap av att gruppen är konsulter eller inte. Det har snarare 

grundats mer naturligt utifrån faktorer som ålder och intressen, vilket både Johan och Malin 

själv beskriver närmare: 

(Malin): ”Jag har aldrig valt något liksom, men konsulterna är ju yngre och det känns 

som att vi har mer gemensamt.” 

(Johan): ”De andra är lite äldre så det blir ju inte heller den här vänskapsrelationen då. 

En konsult som kom in efter mig kände jag privat redan och det är lättare att umgås 

mer med varandra” 

Det skildras här av informanterna att det finns tydliga åldersskillnader mellan de som arbetar 

som konsulter och de som är fast anställda av kundföretaget.  I uppsatsen gjordes en 

avgränsning att undersöka de konsulter som är i början av sina karriärer, och det blir vidare 

tydligt informanternas utsagor att dem själva och många andra unga ser konsultrollen som ett 

steg in i arbetsmarknaden. Denna åldersskillnad som då existerar mellan konsulterna och de 

fast anställda som då redan kommit in i branschen och därmed är äldre, är något som visar sig 

vara betydande i de sociala relationerna som byggs upp. Dessa grupperingar som skapas mellan 
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konsulter och fast anställda tar sig främst uttryck i att konsulterna ofta äter lunch och umgås 

utanför jobbet mer än med andra. Ingen informant lyfter att dessa grupperingar i sig gett 

utrymme till något negativt utan det benämns mer som konsekvensfria och naturliga 

konsekvenser av skillnader bland de anställda. Dock går det att utläsa från informanternas svar 

att deras sociala tillvaro med andra konsulter också gör att de får ett större avstånd mot 

kundföretaget i stort. Detta visar sig exempelvis genom hur Evelina berättar om sin närhet till 

det kundföretag hon arbetar på: 

(Evelina): ”Jag har inte problem med någon faktiskt och trivs, men jag känner ju de 

andra konsulterna bättre än de andra och de känner mig bättre. Det gör ju att det blir 

tråkigt i att många byter uppdrag ibland så att de flyttar oftare än andra”. 

Evelina beskriver att många konsulter har mer kortsiktiga uppdrag hos kundföretag, vilket gör 

att det är större omsättning på konsulter jämfört med fast anställda. Hon berättar hur hon därför 

själv känner ett ansvar i att hjälpa nya konsulter att komma in med hennes konsultkollegor. Hon 

menar att synen på konsulter i kundföretaget är att de är en kortsiktig lösning, vilket gör att 

många anställda på företaget och andra konsulter inte lägger ner energi i att välkomna eller 

introducera dem på arbetsplatsen. Hennes närmare kontakt med konsulterna gör också att 

hennes fast anställda kollegor inte har någon större insyn i hur hon är som person, och hon 

berättar att många på arbetsplatsen inte vet vilken roll hon arbetar med.  

Resterande informanter som även arbetat längre i nuvarande roll och där kundföretagen arbetar 

mer långsiktigt med konsultlösningar lyfter inte upp en liknande problematik. Generellt ter det 

sig dock naturligt för alla informanter att umgås med andra konsulter hos kundföretagen när 

möjlighet ges under arbetsdagarna. En anledning som beskrivs ligga bakom är att de har 

ytterligare sociala aktiviteter med de konsulter som arbetar på samma företag. Informanterna 

har alla en konsultchef eller kontaktperson på bemanningsföretaget, och där kontakt med denna 

ofta sker genom möten och konsultträffar. Konsulterna som kommer från samma 

bemanningsföretag har därmed enstaka gruppaktiviteter eller gemensamma luncher ihop med 

konsultchefen varje år, där de därigenom får starkare gemenskap.  

Konsulternas har därmed interna aktiviteter som bemanningsföretagen ansvarar och betalar för, 

men för flera informanter blir de utestängda från vissa evenemang och aktiviteter som 

kundföretaget arrangerar. Här blir det därför tydligt hur vissa rutiner hos kundföretagen skapar 

ytterligare barriärer för konsulter att integreras med fast anställda, och som vidare befäster deras 

position som underordnade och outsiders. Informanterna arbetar på olika kundföretag, vilket 
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innebär att det är de specifika företagen som bestämmer huruvida konsulterna ska vara 

närvarande på diverse kick-offs, företagsfester och möten. Det är därför en variation i 

informanternas delaktighet på dessa evenemang, men där de värderar dessa högt för deras 

engagemang och lojalitet mot kundföretaget. De informanter som inte varit med på dessa 

evenemang ser det som ytterligare en distinktion i att konsulterna inte är en del av företaget. 

Evelina och Johan är två av de konsulter som inte blivit inbjudna på kundföretagens fester och 

båda berättar liknande om hur de tog beskedet personligt mot deras roll i företaget. Här nedan 

berättar Evelina ytterligare om hennes besvikelse: 

(Evelina): ”För mig var det ett slag i ansiktet. Det kändes som en signal att de inte 

uppskattade mig eller värderade mitt jobb, det skulle ju inte vara en stor kostnad för 

dem att lägga till 5 konsulter”.  

Evelina är märkbart irriterad när hon berättar om detta och hon kopplar det tydlig till hennes 

uppdrag och bristen på uppskattning hon fått. Citatet visar också vilka signaler som skickas till 

konsulterna och hur det skapas en vägg mellan dem och fast anställda. Flera informanter 

berättar om liknande känslor de kände sig mindre värda än sina kollegor som var bjudna. Johan 

beskriver hur det även gav honom negativa konsekvenser i efterhand, då han inte kände sig 

delaktig i samma utsträckning: 

(Johan): ”Det är ju inte bara festen i sig, folk kommer ju närmare varandra och det är 

ju det alla pratar om efter, så jag kan ju inte tillföra något heller där”. 

Det som citat ovan belyser är också hur det får mer långtgående effekter inte enbart av 

konsulternas motivation och lojalitet, utan även deras trivsel och sociala möjligheter. På 

liknande sätt som konsulterna blir en starkare grupp med deras aktiviteter sker detta även för 

de fast anställda. Både Philip och Evelina upplever att det efter evenemang och aktiviteter 

skapas en distans mellan konsulter och fast anställda, samt mellan konsulterna och 

kundföretaget 

Dock finns det som nämnt ovan en variation för informanterna i deras möjlighet till delaktighet, 

där andra kundföretag tar för givet att konsulterna hos dem också ska närvara. Dessa 

informanter upplever därmed inte samma typ av distans mellan konsulter och fast anställda efter 

företagsfester och liknande. Här går det därför återigen att se hur konsulters trivsel och 

engagemang starkt påverkas av beslut högre upp i organisationen, och hur dessa beslut även 

påverkar relationen mellan konsulter och fast anställda. Det går att se kopplingar mellan hur 

informanterna beskriver besluten för evenemangen till hur Herzberg beskriver bekräftelse 
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kopplat till motivationsfaktorer. Under intervjuerna är en övergripande bild som beskrivs att 

personal högre upp i hierarkin hos kundföretagen ofta ej är involverade eller lägger energi på 

konsulternas arbete. Det är därför främst den närmsta chefen som de har kontakt, vilket är något 

som uppfattas påverka deras engagemang och delaktighet: 

(Johan): ”Det är nog en del som inte ens vet vad jag sysslar med eller gör där, och det 

kan jag tycka är ganska trist, att de knappt ser en”. 

Dessa aspekter med att inte kunna känna sig som en del av kundföretaget och med separata 

aktiviteter kan här ses som mekanismer som skapar en ytterligare distans mellan konsulter och 

kundföretaget. Ett sätt att se på dessa situationer är att likt Elias och Scotson se detta som ett 

exempel på det sociala organiserandet grupperna emellan, där både konsulterna och fast 

anställda stärker sitt engagemang till gruppen genom aktiviteter ihop. Detta kan då ses ta uttryck 

i att det skapas en distans mellan grupperna kort därefter och som också gör att konsulterna 

även umgås mer ihop på dessa kundföretagen. De konsulter som upplever en distans till 

kundföretaget och är i en position som outsider i arbetet har därför svårt att kunna identifiera 

sig på företaget. Många konsulter identifierar sig dock inte heller i rollen som konsult, vilket 

gör att de som arbetar hos bemanningsföretag på många kortare uppdrag hamnar i en särskilt 

prekär och utsatt position. 

5.2.4 Framtidstankar 

Det finns för informanterna en varierad syn på deras framtid i konsultrollen och sina nuvarande 

uppdrag. I diskussioner gällande deras långsiktiga framtid är det dock ingen som ser sig arbeta 

långsiktigt som konsult utan precis som nämnt i 5.1 identifierar informanterna sig inte i 

konsultrollen. Den ses som en inledning på deras ambitioner att kunna klättra vidare 

karriärmässigt och få en fast anställning direkt hos ett företag. Idag är det flera som arbetar på 

mer långsiktiga uppdrag och därigenom ser sin närmaste framtid kvar där, bland annat Saga 

som nyligen fått veta att hon troligtvis kommer bli överrekryterad till kundföretag. Dock är den 

närmaste framtiden för andra informanter mer osäker, där vissa har anställningsavtal för enbart 

ett par fåtal månader kvar utan att ha fått vidare klarhet om eventuell förläning på uppdraget. 

Denna otrygghet i anställningen är utmärkande för informanterna där flera nämner det som en 

av den största nackdelen med sin nuvarande roll. Philip, vars kontrakt snart går ut, beskriver 

hans tankar med de kortsiktiga uppdragen: 



32 
 

(Philip): ”Jag vet inte ens om jag har ett jobb att gå till i februari vilket är en jättetuff 

känsla. Men jag hoppas och tror att jag får nytt uppdrag och jag ska träffa min 

konsultchef för att stämma av det vid årsskiftet.” 

Philip har inga större förhoppningar att få förlängt på nuvarande uppdrag, men citatet belyser 

också något som framkommit i intervjuerna, nämligen samarbetet med bemanningsföretagen. 

Många informanter betonar att deras framtid på kundföretaget inte är garanterat, men många 

har fortsatt bemanningsföretaget med i tankarna när de diskuterar om kommande utmaningar. 

Även om de själva alltså inte identifierar sig med att vara konsulter, så har bemanningsföretaget 

och deras samarbete emellan en viktig funktion för att hitta långsiktigare lösningar eller nästa 

steg i karriären. Samarbetet är ofta välutvecklat för konsulterna och de har därmed en 

regelbunden kontakt med sin närmsta kontaktperson från bemanningsföretaget gällande andra 

kommande uppdrag och får även tips för uppdrag som kan passa dem. Deras nuvarande 

kundföretag är därför inte i samma utsträckning en del av deras framtidsplaner, samtidigt som 

deras karriärsstrategi i att arbeta som konsulter är bestående en tid framöver. Detta är en 

intressant aspekt med att informanterna fortsatt är relativt nya i branschen, där det blir tydligt 

från deras sida att de ser bemanningsföretagen som en partner i sin karriär. Vidare under 

intervjuerna blir det tydligt att bemanningsföretagen också har en strategi och kommunikation 

till konsulter att hjälpa dem vidare med andra uppdrag.  

I stort har informanterna en positiv syn till sin framtid i arbetslivet, trots att många kan uppleva 

en osäkerhet på kort sikt med att deras nuvarande uppdrag snart tar slut. Informanterna som alla 

nu har erfarenhet i ekonomibranschen har däremot en optimism till att hitta nya uppdrag och 

att utvecklas vidare i branschen. Det som Herzberg därför benämner som utvecklingsmöjlighet 

och som är en del av hans kategoriserade motivationsfaktorer är en del som snarare ligger i 

kontakten med bemanningsföretaget och inte med kundföretaget. För vissa konsulter som 

arbetar i mer långsiktiga uppdrag har kunnat ta framsteg i organisation och ta vidare 

ansvarsområden, men generellt upplevs det vara en brist för informanterna. Däremot uttrycks 

inte uppdraget i sig vara en möjlighet till detta utan nästkommande uppdrag hos 

bemanningsföretag kan istället ge uttryck till det.  

5.3 Trivsel och missnöje i arbetsrollen 

En av förhoppningarna med studien var att få en större förståelse över hur konsulterna 

uppfattade sina arbetsroller och därmed få en inblick i hur de trivs i arbetslivet. Därför har 

många frågor i intervjuerna berört vad som påverkar informanternas trivsel i positiv och negativ 

bemärkelse. I detta kapitel kommer det därför först beskrivas i stort gällande vad informanterna 
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anser påverkar deras trivsel och missnöje kopplat till deras arbete. Eftersom att den modell som 

Herzberg skapat varit en viktig del i upprättandet av intervjumall kommer även en redogörelse 

och analys göras av vilka specifika faktorer som konsulterna lyft fram i kapitlets 

underkategorier.  

Överlag känner alla att de trivs med sin nuvarande arbetssituation och sin roll. Trots att det för 

många inte finns en långsiktig förhoppning med uppdragen är informanterna nöjda med sin 

nuvarande roll och samarbetet med bemanningsföretaget. I övrigt har informanterna ett positivt 

intryck genom sin kontakt av det bemanningsföretag de är anställda av, där alla har en specifik 

kontaktperson som de har regelbunden kontakt med.  

5.3.1 Motivations- och hygienfaktorer i arbetet 

Eftersom uppsatsens intervjumall har etablerats med hjälp av framtagna teorier har Herzbergs 

tvåfaktorteori spelat en viktig roll i utformningen för att undersöka konsulternas 

arbetstillfredsställelse och missnöje. Under intervjuerna har flera av de faktorer som Herzberg 

beskrivit även berörts av informanterna i diskussioner gällande vad som bidrar till deras 

arbetstillfredsställelse och missnöje. Gällande vad som motiverar konsulterna i rollen har flera 

faktorer nämnts, men det som frekvent har återkommit är det som Herzberg beskrivit som 

arbetet i sig. Här har bland annat variationen i arbetsuppgifterna varit av stor vikt för vissa, 

medan andra lyft fram den nytta som uträttas i arbetsrollen. En annan faktor som även berörts 

tidigare i studien som nämns frekvent av informanterna är utvecklingsmöjligheter, men där det 

snarare inneburit att få erfarenhet till att utvecklas i andra roller längre fram. Här berättar Malin 

om de vad hon finner motiverande med sitt arbete:  

Malin:” Det är variationen på arbetsuppgifter, det blir liksom aldrig tråkigt för det finns 

saker att göra. Ehm, och arbetskollegor, att jag trivs bra med mina kollegor”. 

Hennes citat går därmed att kategorisera in på faktorn arbetet i sig, som Herzberg beskriver 

utifrån egenskaperna på arbetsuppgifterna. Något som blev tydligt gällande informanternas 

motivatorer är att det precis som för Malin inte är något specifikt med att arbeta som konsult 

som nämnts. Här beskriver Evelina vad hon tycker om att arbeta som konsult: 

(Evelina): ”Jag tänker knappt på det, när jag väl är på jobbet så är det inga skillnader, 

förutom att man kanske inte är lika delaktig då” 

En anledning till att konsultrollen i sig inte motiverar kan bero på att alla informanter också 

arbetar på specifika uppdrag och inte i ambulerande form, vilket gör att skillnaderna blir mindre 

tydliga i jämförelse med en fast anställning. Målgruppen i studien är också i början av sina 
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karriärer vilket utifrån deras resonemang kan göra att de har större intresse i att få erfarenhet 

och därmed inte lägger lika stor vikt på deras rådande anställningsform. Detta skulle också 

kunna ses som en förklaring till att majoriteten unga arbetar på bemanningsföretag eftersom att 

de värderar arbetserfarenheten de får högre än den anställningsform de har. Det är därför inte 

anställningsformen i sig som lockade dem till att jobba via bemanningsföretag, och är därför 

inte heller det som motiverar dem i arbetet.  

I övrigt nämns ofta relationerna i arbetet som motiverande, vilket Hersberg dock kategoriserat 

som en hygienfaktor. Detta var dock något som Sachau i sin artikel berörande tvåfaktorteorin 

tydligt kritiserade då han menade att modern forskning påvisat att relationer bör kategoriseras 

som en motivator. Resultatet i denna uppsats ligger därför närmare Sachaus uppfattning i att 

relationer på arbetet bör ses som motivatorer snarare än hygienfaktorer. 

Gällande med vad informanterna känner skapar missnöje i deras nuvarande arbete är det 

anställningsformen och otryggheten i att arbeta som konsult som nämns, men även löneformen 

är något kritiseras där skillnaden mot kollegorna känns frustrerande. Här blir det alltså mer 

märkbara resonemang från informanterna gällande deras anställningsform, där faktorer som har 

med deras konsultanställning berörs. Här beskriver Johan närmare: 

(Johan): ”Jag tycker det känns lite bakåtsträvande att arbeta med en timlön som 

dessutom är lägre än mina kollegors. Sen att jag aldrig är garanterad att jobba kvar här, 

att jag inte har någon säkerhet i min anställning”. 

Det som Johan och andra informanter lyfter som negativa aspekter berör därför snarare 

anställningen mer än något annat. Det går därför här att se utifrån vad konsulterna värderar i sin 

arbetssituation att det finns en dubbelhet mellan tillfredsställelse och missnöje i arbetet som blir 

särskilt tydlig Herzbergs teori. Detta eftersom att när informanterna har resonerat kring positiva 

aspekter med sin arbetssituation har det varit riktat mot arbetsuppgifter och de erfarenheter de 

får mig sig. Gällande negativa aspekter har dock mer konsultrollen i stort varit ett utmärkande 

drag ihop med löneformen, där informanter värderar en trygg och stabil anställning i det 

anseendet. Det går därmed med Herzberg tvåfaktorteori se att många av de faktorer som 

beskrivs i sammanhang till arbetstillfredsställelse och missnöje är relevanta utifrån hans 

kategorisering. Särskilt tydligt med teorin är dock att uppgifterna och den erfarenhet som 

konsulterna får med sig i rollen är viktiga motivatorer för unga konsulter.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat och analys diskuteras och sammanfattas mot de 

teoretiska verktyg och den tidigare forskning som presenterats. Uppsatsens huvudsakliga syfte 

och frågeställningar kommer att återges och ligga till grund för diskussionen av resultatet. 

6.1 Summering 

Det främsta syftet med uppsatsen var att undersöka närmare hur unga konsulter uppfattar sin 

arbetssituation och hur de uppskattar sin arbetstillfredsställelse. Vidare har ytterligare syfte med 

studien varit att undersöka skillnader med att arbeta som konsult i jämförelse med att arbeta 

som fast anställd. Utifrån detta syfte skapades mer konkreta frågeställningar som uppsatsen 

ämnat att besvara: 

- Hur trivs konsulterna med att arbeta på uppdrag hos kundföretagen? 

- Hur uppfattar konsulterna sina möjligheter att kunna påverka sin egen arbetssituation? 

- Upplever konsulterna att de blir annorlunda behandlade än sina kollegor som är fast 

anställda på kundföretagen? 

Den kvalitativa inriktningen på studien har möjliggjort att höra konsulters upplevelser närmare, 

vilket också inneburit till att det inte kommit fram ett enhetligt svar gällande deras 

arbetssituationer. Alla informanterna har berört relevanta teman under intervjuerna, vilket 

också har gett en större förståelse för konsultrollen i praktiken. Undersökningen har här visat 

att konsulterna i stort trivs i sina roller hos respektive kundföretag, men att det finns brister i 

deras arbetssituation som grundar sig i konsultrollen. 

Påtalade brister som blivit tydliga under studien är konsulternas låga självständighet i 

inledningen av nya uppdrag där de haft svårt att kunna påverka sin egen arbetssituation. Vidare 

har även mer praktiska brister blivit särskilt tydliga, där det i samband med 

ledighetsförfrågningar och semesteransökningar för konsulter tar längre tid, vilket leder till en 

sämre anpassningsbarhet. Att konsulter i regel också har en annan löneform än sina fast 

anställda kollegor gör också att de i praktiken inte kan använda de förmåner som kan underlätta 

i arbetet som exempelvis flextid. Det skapas därför ytterligare indirekta skillnader mellan 

konsulter och fast anställda i arbetet som grundar sig i att konsulter har en annan 

anställningsform och en ytterligare arbetsgivarpart att anpassa sig till. Det blir också tydligt 

utifrån Herzbergs tvåfaktorteori att det finns en dubbelhet gällande vad som påverkar 

konsulternas arbetstillfredsställelse och missnöje. Arbetsuppgifterna och erfarenheten de 

erhåller i rollerna är det som informanterna betonar är av värde för deras trivsel, där 
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anställningsformen och de praktiska bristerna istället skapar ett större missnöje i arbetet för 

dem.  

Det som annars blivit tydligt i studien är att konsultrollen i praktiken kan karaktäriseras i två 

olika kategorier som påverkar konsulterna annorlunda kopplat till trivsel, självbestämmande 

och sociala relationer. Det som under intervjuerna uppkommit är att de konsulter som har 

långsiktigare roller hos sina kundföretag ges bättre förutsättningar i att trivas i arbetet medan 

konsulter på kortare uppdrag har en mer utsatt position. Detta eftersom att det är särskilt i början 

av nya uppdrag som konsulter upplever svårigheter i att forma rollen på önskvärt sätt, samtidigt 

som de måste vinna förtroende till kundföretaget och sina kollegor. Informanterna har alla en 

strävan att få ytterligare erfarenhet i ekonomibranschen vilket gör att samarbetet med 

bemanningsföretagen är viktigt i jakten på nya utmaningar. 

Socialt sätt så beskriver informanterna att de trivs på kundföretaget och med sina kollegor. Dock 

gör också rollen som konsult att de i vissa sammanhang blir annorlunda behandlade jämfört 

med sina kollegor som är fast anställda. Dels att det i början på uppdraget kan ha svårare att bli 

accepterad i arbetsrollen och socialt i arbetsgruppen. Överlag skapas också distinktioner mellan 

konsulter och fast anställda hos kundföretagen, vilket dock ofta grundar sig i naturliga 

anledningar såsom att konsulter ofta är i samma åldersspann. Vissa företagsaktiviteter skapar 

dock vidare distinktion mellan konsulter och deras kollegor på kundföretaget, då konsulter inte 

alltid är en del av dessa. Här blir deras utsatta position som outsider på kundföretagen märkbar, 

vilket gör att det ofta finns en distans mellan konsulterna och kundföretag. Deras position som 

outsider varierar beroende på hur lång tid de spenderar på sina uppdrag där främst konsulter 

som arbetat på många korta uppdrag har svårt att komma in ordentligt socialt hos 

kundföretagen. Vissa konsulter kan därför få svårt att identifiera sig som en del av 

kundföretaget de arbetar på, samtidigt som många inte heller beskriver eller identifierar sig 

själva i konsultrollen hos bemanningsföretaget. 

Även i jobbsammanhang kan konsulter och fast anställda behandlas olika. Specifikt i 

ekonomibranschen kan detta ske då vissa arbetsuppgifter kräver behörigheter, där fast anställda 

ofta har ytterligare behörigheter som konsulter inte har tillgång till.  

6.2 Övergripande diskussion 

Det fanns sedan tidigare en gedigen forskning om konsultområdet, men som beskrivet i kapitel 

2 finns det även många motstridiga resultat där denna uppsats har haft i syfte att vidare kunna 

fördjupa insikten i anställningsrollen. Uppsatsen hade vidare i syfte att undersöka hur 
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anställningsformen påverkar individer som är aktiva inom en specifik bransch och den vikt 

relationen med bemanningsföretagen spelar för framtida erfarenheter.  

Som Olofsdotter (2012) samt Håkansson & Isidorsson (2012) alla betonar är flexibiliteten i 

arbetsstyrkan något som beskrivs vara den främsta anledningen till att kundföretag väljer att 

använda sig av konsultlösningar. Studierna har haft en inriktning mer mot kundföretagens 

perspektiv men utifrån dessa skapas också tydliga arbetsfördelningar mellan konsulter och fast 

anställda. Genom uppsatsens resultat har detta visat sig även vara upplevelsen som finns för 

konsulterna, där bristen på upplärning skapar denna åtskillnad i arbetsuppgifter. Det som även 

blev tydligt under intervjuerna var vilka konsekvenser detta fick för konsulterna i att känna sig 

som en del av kundföretaget. Även sociala skillnader blev tydliga där bristen på upplärning blev 

en indikator för fast anställda att inte ha full tillit till konsulterna, vilket bidrog till att konsulter 

kände sig som underordnade och i slutändan påverkade deras arbetstillfredsställelse.  

Håkansson och Isidorsson slog även fast att längden på uppdrag och konsulternas 

kvalifikationer påverkat deras ansvarsområde och integrering hos kundföretaget. I denna 

uppsats har det dock snarare visat att det är långsiktigheten i uppdraget som påverkar konsultens 

trivsel och delaktighet hos kundföretaget, där tidigare kvalifikationer inte hade någon större 

betydelse. 

Uppsatsen har vidare fått fram resultat som visar att konsulterna i första hand väljer 

konsultrollen då det ses som en strategisk lösning för att bygga vidare erfarenheter till 

långsiktigare jobb. Detta sammanlöper med både det resultat som Nele De Cuyper & Hans De 

Witte (2008) och Toms och Biggs (2014) fick fram gällande att rollen sågs som en språngbräda 

i jakt på andra alternativ. En skillnad mot tidigare forskning är dock att informanterna inte lyft 

fram rollens flexibilitet eller variation som en del av yrkesvalet, utan det var främst erfarenheten 

i sig som var betydande. Dessa skillnader kan grunda sig i att uppsatsens informanter arbetat på 

heltidsuppdrag vilket gör att flexibiliteten inte är lika märkbar. Vidare kan även studiens 

inriktning mot unga personer i ekonomibranschen ha påverkat resultatet då det tydligt funnits 

en stor vilja hos konsulterna att komma in i en tuff bransch, där erfarenheten betytt mer än 

rollens praktiska utformning. 

Konsultrollen har i studien visat sig vara tudelad där längden på uppdraget spelat en stor 

betydelse i konsulternas arbetssituation. Det som Olofsdotter & Augustsson (2008) belyser om 

att det finns stora maktskillnader mellan fast anställda och konsulter är även talande här. Detta 

tar sig form i skillnader i arbetet där konsulter har mindre autonomi och kan påverka sina 

arbetsuppgifter mindre, och därmed får arbetsuppgifter tilldelade från sina kollegor. Även 
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sociala grupperingar har en tendens att skapas hos kundföretagen, där konsulter och fast 

anställda särskiljs och umgås med sina interna grupper. Här ses dock distinkta åldersskillnader 

mellan konsulter och fast anställda som en viktig faktor som i sig påverkar de sociala 

aspekterna.  

Vidare till konsulternas motivation och arbetstillfredsställelse är det främst arbetsuppgifterna i 

sig och möjligheten till utveckling som informanter lyfter som viktiga faktorer för att trivas i 

arbetet. Detta sammanlöper därför delvis med det som Maccoby (2010) och Sachau (2007) 

betonar, där arbetstillfredsställelsen främst regleras utifrån aspekter som ligger nära anställdas 

arbetsuppgifter och utveckling. Gällande belöningarnas vikt i arbetstillfredsställelsen upplever 

konsulter att deras löneform påverkar deras långsiktiga vilja att arbeta som i rollerna. Detta 

eftersom det påverkar deras anställningstrygghet som de i övrigt känner är bristande i 

jämförelse med deras fast anställda kollegor. Konsulter som är i behov av ytterligare erfarenhet 

uppfattar dock också relationen med bemanningsföretagen och nya uppdrag som en form av 

belöning i att de har gjort ett bra jobb. Erfarenheten i sig värderas därför högre än lönen för ett 

specifikt uppdrag, då många just ser konsultrollen som en strategi att komma längre i karriären. 

Undersökningens metod har varit av kvalitativ karaktär, där resultat och analys har grundats på 

intervjuer med målgruppen för studien, heltidsarbetande konsulter mellan 20–30 år i 

ekonomibranschen. Den kvalitativa inriktningen har underlättat för att få fram en djupare insikt 

och närmare reflektioner med målgruppen, och som gett en större förståelse för deras 

arbetssituation. Intervjumetoden har gjort det möjligt för mig att kunna anpassa empirin och 

följdfrågor till de teoretiska resonemang som valdes för studien, vilket även underlättat för 

analysen av materialet. Den kvalitativa inriktningen har dock också medfört att det resultat som 

kommit fram i studien enbart är baserat på ett fåtal informanter, där en kvantitativ metod istället 

skulle kunna ha gjort en mer avancerad jämförelse mot ett större urval. Vidare har resultatet 

grundats enbart på konsulternas uppfattningar och erfarenheter, där det också skulle ha varit 

intressant att också intervjua fast anställda på kundföretagen. Detta skulle ha kunnat ge en större 

möjlighet till jämförelse och en bredare bild av främst de sociala aspekterna och skillnaderna 

med att arbeta som konsult. 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 

Slutsatser som därmed kan dras utifrån uppsatsen är att konsulter ihop med bemanningsföretag 

arbetar närmare varandra som karriärspartner än tidigare beskrivet. Dock är denna relation 

särskilt betydande i början av konsulternas karriärer för att kunna slå sig in i branschen, där 
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bemanningsföretagen inte på lång sikt ses som framtida arbetsgivare. Detta tar sig form i att 

individer som har arbetat i flera tidigare konsultroller trots detta inte identifierar sig själva som 

konsulter. Konsultrollen i sig ses istället som ett sätt att kunna spetsa sina erfarenheter och hitta 

långsiktigare roller längre fram. Konsultrollen kan i övrigt kategoriseras till två olika typer av 

roller beroende på hur långsiktiga uppdrag som konsulten arbetar på, där längre uppdrag ofta 

möjliggör en bättre arbetssituation med mer ansvar och bättre relationer med kundföretaget. En 

konsult som istället arbetar på flera kortare uppdrag hamnar istället i en mer utsatt position, där 

brist på upplärning, autonomi och sociala relationer gör att arbetstillfredsställelsen blir lägre.  

Framtida forskning skulle därför kunna bygga vidare på resultat som kommit fram i denna 

uppsats, där vidare fördjupning i konsulternas och bemanningsföretagens samarbete kan vara 

av relevans. Detta för att se hur båda parter får vinning i att bemanningsföretagen snarare har 

en funktion som karriärspartner mer än att stötta konsulten i specifika uppdrag. I denna uppsats 

har det även varit en variation på om informanterna arbetat på kortare eller längre uppdrag, där 

det skulle vara intressant att närmare undersöka hur konsultrollen kan se annorlunda ut baserat 

på långsiktigheten i uppdragen. 
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8. Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande frågor: 

1. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv (utbildningsgrad, ålder, 

fritidsintressen)?  

2. Kan du berätta lite kort om din arbetsroll, vad arbetar du med? 

3. Hur länge har du arbetat hos kundföretaget?  

4. Hur länge har du arbetat som konsult hos bemanningsföretaget? 

5. Varför valde du att börja arbeta som konsult? 

6. Varför valde du att arbeta på det företag du gör idag? 

7. Vilka är de största fördelarna med att arbeta som konsult? 

8. Vilka är de största nackdelarna med att arbeta som konsult? 

Motivation och missnöje: 

9. Vad tycker du är viktigast för att du ska trivas i arbetet? 

10. Finns det specifika faktorer som gör att du trivs i arbetet idag? 

11. Finns det specifika faktorer som gör att du inte trivs i arbetet? 

12. Vad tycker du är motiverande på din arbetsplats idag? 

13. Vad skulle du säga kan göra att du tappar motivationen? 

14. Trivs du med dina arbetsuppgifter? Varför/varför inte? Hur påverkar det dig? 

15. Vad skulle du vilja kunna påverka mer i din arbetssituation? 

16. Känner du att du får möjlighet att utvecklas i din nuvarande roll? På personligt plan eller 

professionellt plan? 

17. Känner du dig trygg med din anställningssituation? 

18. Vad tycker du generellt om dina arbetsförhållanden (arbetstider, friskvård osv)? 

19. Tycker du att lönen du får motsvarar det du presterar i arbetet? 

20. Är du nöjd med din nuvarande arbetsmiljö? 

21. Är du delaktig i viktiga beslut rörande avdelningen du arbetar på? 

22. Har du samma behörigheter och möjligheter som dina kollegor som arbetar direkt på 

kundföretaget? 

De sociala relationerna: 

23. Umgås du med dina kollegor på kundföretaget i jobbet? Hur mycket umgås ni? Vad gör 

ni då? 
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24. Umgås du med dina kollegor på kundföretaget utanför jobbet på fritiden? Hur mycket? 

Vad gör ni då? 

25. Finns det fler konsulter på kundföretaget? 

26. Umgås du mer med de andra konsulterna jämfört med dina andra kollegor? 

27. Har du uppfattat om det finns några grupperingar på arbetsplatsen? Hur påverkas du av 

dessa i så fall? 

28. Hur ofta har du kontakt med din konsultchef? 

29. Brukar din konsultchef besöka dig på din arbetsplats? 

30. Hur ofta följer din konsultchef upp med dig och din chef på kundföretaget hur det går 

för dig i rollen? 

31. Om du stöter på något problem på din arbetsplats, vem hör du dig i första hand av dig 

till? 

32. Gällande vilka typer av ärenden/problem brukar du höra av dig till din konsultchef? 

33. Brukar du få feedback eller uppskattning på det jobb som du utför? 

34. Får du detta främst av din chef på kundföretaget eller din konsultchef? 

35. Har du upplevt några skillnader mellan hur du och andra konsulter blir behandlade 

jämfört med ordinarie anställda på företaget? Exempel? 

36. Brukar du vara med på företagsaktiviteter utanför jobbet? Är dessa aktiviteter för alla 

eller enbart konsulter?  

37. Tror du att du kan ha användning av dina kontakter på kundföretaget i framtiden?  

 


