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Sammanfattning 

Konsultyrket är en modern anställningsform som har vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden i 

takt med dess förändring och företagens ökade behov av flexibilitet. Då en konsult är anställd på ett 

konsultföretag men har uppdrag ute hos olika kundföretag, kan denne antas tillhöra flera organisationer 

samtidigt. Uppsatsen syftar till att få en ökad förståelse för konsulters arbetssituation, samt undersöka 

hur de uttrycker organisationstillhörighet och hur den upplevs påverka dem i deras arbete. Detta har 

gjorts genom en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem konsulter, vilka arbetar som 

managementkonsulter inom IT- branschen. Det teoretiska resonemang som ligger till grund för 

uppsatsen behandlar teorier och tidigare forskning som knyter an till både konsultens arbetsroll och 

känslan av tillhörighet med organisationer samt dess eventuella påverkan i arbetet. Resultatet av studien 

visar att konsultyrket beskrivs vara en flexibel anställningsform som präglas av frihet, möjligheter och 

utmaningar. Det krävs även att konsulten ständigt anpassar sig till sin omgivning och prioriterar mellan 

de många olika krav som uppkommer. Känslan av tillhörighet beskrivs vara starkast till konsultföretaget 

men då konsulten har åtaganden till två företag samtidigt har den även visat sig vara splittrad. 

Tillhörigheten beskrivs påverka konsultens trivsel, motivation samt vilja att stanna inom företaget.  

 

Nyckelord: Organisationstillhörighet, Engagemang, Managementkonsult, Organisationsidentitet, 

Flexibilitet, Motivation, Företagskultur. 

  

Abstract 

The consultant profession is a modern form of employment that has grown strong in the Swedish labor 

market in line with the market changes and companies increased need for flexibility. When a consultant 

is employed by a consulting firm but is commissioned onsite at various client companies, the consultant 

is assumed to belong to several organizations simultaneously. This paper aims to gain a greater 

understanding of the consultants' work situation, examine how they express organizational affiliation 

and how this affiliation influences them in their work. The research has been done through a qualitative 

study based on interviews with five consultants who are all working as management consultants within 

the IT sector. The theoretical framework underlying the paper treats theories and previous research that 

relate to both the consultant's work role and sense of belonging to the organization as well as its possible 

impact. The results of this study show that the consulting profession is described as a flexible form of 

employment that is characterized by freedom, opportunities and challenges. It also requires the 

consultant to constantly adapt to its environment and prioritize between the many different requirements 

that arise. The feeling of belonging is described to be strongest towards the consultancy, however since 



 

 

the consultant is committed to two companies at the same time, he or she has also proved to be 

somewhat fragmented. The feeling of belonging is described to affect the consultant's job satisfaction, 

motivation and willingness to stay within the company. 

 

Keywords: Organizational commitment, Organizational affiliation, Managementconsultant, 

Organizational identification, Flexibility, Motivation, Company culture. 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

I vår studie beskrivs konsultyrket vara en flexibel anställningsform som innebär frihet, möjligheter och 

utmaningar. Yrket kommer även med en mängd olika krav som konsulten ständigt behöver ha i åtanke 

och prioritera mellan. Då arbetsplatsen förändras måste konsulten anpassa sig efter sin omgivning. 

Känslan av tillhörighet beskrivs vara starkast till konsultföretaget, men eftersom konsulten är på två 

eller fler företag samtidigt har den även visat sig kunna upplevas aningen splittrad. Tillhörigheten 

påverkar konsultens trivsel, motivation samt vilja att stanna inom företaget. Konsultyrket är en modern 

anställningsform som har vuxit sig stark på den svenska arbetsmarknaden i takt med dess förändring och 

företagens ökade behov av flexibilitet. Vi intervjuade fem konsulter för att undersöka deras 

arbetssituation, om de känner organisationstillhörighet samt hur den påverkar dem i deras arbete. Sedan 

analyserade vi materialet och knöt samman till två vetenskapliga teorier och tidigare forskning. Studien 

kan användas för att ge en ökad förståelse och medvetenhet för konsultyrket som arbetsform.  
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- Teoretiskt resonemang: Goffman, Olofsdotter, Gallagher & McLean Parks, Karlsson & Eriksson, 

Andersson, Jacobsen, Garsten & Jacobsson.  

- Diskussion: I första frågan ”Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av arbetssituationen?”, första, 

andra tredje och fjärde stycket samt ”Livssituation”. I tredje frågan ”Hur upplevs 

organisationstillhörighet påverka konsulter i deras arbete?”, första, andra och tredje stycket. 

Sara Brinkenberg har författat: 

- Populärvetenskaplig sammanfattningen, andra stycket i inledningen (Bakgrund), begrepp och 

transkribering av 1,5 intervju. 

- Teoretiskt resonemang: Simmel, Alvesson (2000 & 2009), Philipsson, Brytting, Papakostas. 

- Metod (Boyatzis, Trost). 

- Diskussion: I första frågan ”Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av arbetssituationen?”, 

”Känslan av att vara utbytbar”. Andra frågan ”Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av 

organisationstillhörighet?”. I tredje frågan ”Hur upplevs organisationstillhörighet påverka konsulter 

i deras arbete?”, fjärde, femte, sjätte och sjunde stycket. 

 

Gemensamt författades syfte, problemformulering, frågeställningar, resultatdelen, slutsats och förslag 

till vidare forskning. 

 

Vi har till en början författat olika delar i uppsatsen. Därefter har dessa lästs igenom, korrigerats och 

omarbetats av den andre personen. Därmed har texten av den ursprungliga författaren ändrats så många 

gånger att vi båda anser oss vara författare till samtliga delar i denna uppsats. I och med detta tar vi 

båda, Sanna Brickstad och Sara Brinkenberg, lika stort ansvar för uppsatsens innehåll. 
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Inledning 

I takt med att den svenska arbetsmarknaden utvecklats, har det skett förändringar i bland annat 

anställningsformer, arbetsvillkor och arbetstider. Konsultyrket är ett exempel på en utvecklad 

arbetsform och anses vara ett modernt fenomen, som under de senaste decennierna tagit en allt större 

plats på arbetsmarknaden (Andersson, 2005, s.14-15). Anställningsformen innebär en typ av flexibilitet 

och tillfällighet, och för somliga även frihet och utmaning. Relationen som uppstår mellan 

kundföretaget, konsulten och konsultföretaget medför att konsulten har skyldigheter till två 

organisationer samtidigt. Relationen kan liknas vid en triangel då det är tre parter som samverkar och 

interagerar med varandra. I och med att konsultens arbetsplats är i ständig rörelse då denne förflyttas 

mellan olika företag kan konsultyrket som anställningsform ses som en upplösning av tid och rum. 

Konsultens arbetssituation utgör en komplexitet av många olika roller, relationer, konstellationer och 

situationer, vilket gör att känslan av organisationstillhörighet inte blir lika självklar som i en traditionell 

arbetsgivar- och arbetstagarsituation. Känslan av organisationstillhörighet och frågan hur denna 

komplexa situation påverkar konsulter i deras arbetssituation uppmärksammas och undersöks i denna 

studie. Då vi studerar till personalvetare såg vi detta ämne som intressant och mycket relevant för vårt 

framtida yrkesliv.  

 

Bakgrunden till uppkomsten av konsultfenomentet kan förstås genom att titta tillbaka på den svenska 

arbetsmarknaden. Flertalet nya företagsstrategier framkom enligt Ahrne, Roman & Franzén, med syftet 

att öka flexibiliteten i verksamheten samt möjligheten att anpassa sig till förändringar i det omgivande 

sociala landskapet. Detta syfte har även i viss utsträckning påverkat anställningsformerna. En 

uppmärksammad form av flexibilitet är personaluthyrning, som först blev tillåtet i Sverige på nittiotalet 

efter förändringar i lagen (Ahrne, m.fl. 2008, s.253-256). Tjänstesektorn har vuxit och antalet företag 

samt anställda som arbetar med kvalificerade och professionella tjänster har blivit fler (Alvesson, 2000, 

s.11). Många företag har utvecklats till kunskapsföretag, som exempelvis konsultföretag. De säljer 

tjänster och besitter i många fall en specifik kompetens (Ahrne, m.fl. 2008, s.263). I begreppet 

kunskapsföretag är individerna de centrala kunskapsbärarna. En del av kunskapen kan delvis 

institutionaliseras och läggas inom organisationen i form av en kollektiv företagskultur, systematiserade 

arbetssätt, manualer och så vidare (Alvesson, 2000, s.13). I dessa kunskapsföretag, liksom i de 

traditionella företagen, framhålls betydelsen av en gemensam organisationskultur för att kunna skapa 

sammanhållning och lojalitet (jfr Ahrne, m.fl. 2008, s.263).  
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Syfte 

Problemformulering 

Relationen som uppstår mellan kundföretag, konsult och konsultföretag förutsätter en form av 

flexibilitet som kan gynna alla parter på olika sätt. Då arbetsplatsen är rörlig och konsulten ständigt 

förflyttas mellan olika företag blir organisationstillhörighet inte självklar. Den kan snarare uppfattas som 

splittrad i konsultens relation till både konsult- och kundföretaget. Konsultens arbetssituation utgör en 

komplex situation av ett flertal skilda roller, relationer, interaktioner och gruppkonstellationer. Krav och 

förväntningar på konsulten kommer från olika håll och förmågan att anpassa sig blir en väsentlig del av 

arbetet. Konsultens arbetssituation skapar aspekter som utgör ett intressant forskningsfenomen som 

behöver studeras närmare för att ge en bättre förståelse för arbetsformen. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för konsulters arbetssituation, samt undersöka hur de 

uttrycker organisationstillhörighet och hur den upplevs påverka dem i deras arbete. 

 

Frågeställning 

- Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av arbetssituationen? 

- Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av organisationstillhörighet? 

- Hur upplevs organisationstillhörighet påverka konsulter i deras arbete? 

 

Avgränsningar 

Konsultverksamheten är en utbredd bransch och användandet av konsulter med expertkompetens finns 

runt om i världen. En första avgränsning gjordes därför till verksamheten på den svenska 

arbetsmarknaden. Av praktiska skäl genomfördes alla intervjuer inom Stockholms län. Då det 

förekommer olika typer av konsulter i olika branscher valde vi att avgränsa oss till en typ av konsult 

inom en specifik bransch. Studien baseras därmed på fem managementkonsulter inom IT-branschen. 

 

Begrepp 

Nedan redogörs för tre begrepp som är återkommande i uppsatsen. Förklaringen av dessa är inga 

allmänna definitioner, utan är skrivna utifrån hur de kommer att användas i denna studie.     

Konsult - Begreppet konsult kommer genomgående att användas i denna studie. Urvalsgruppen består 

av fem intervjupersoner som alla arbetar som managementkonsulter inom IT-branschen, och som är 
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eller har varit anställda vid ett konsultföretag. De arbetar i projektform och är uthyrda till ett 

kundföretag för att erbjuda en specifik kunskap och kompetens som kunden är i behov av. 

Arbetssituation - Konsultens arbetssituation innebär en anpassning till flera olika arbetsplatser, projekt, 

roller, människor, konstellationer, företagskulturer, värden, samt upplevda förväntningar och fördomar.  

Organisationstillhörighet - Känslan av delaktighet och tillhörighet till en organisation samt att kunna 

identifiera sig som en del av den. 

 

Teoretiskt resonemang   

Detta kapitel avser att presentera de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Främlingen, skriven av Georg Simmel och Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv utgör de två grundläggande sociologiska teorierna. Vidare bygger den tidigare forskningen på 

centrala områden och bildar tillsammans med teorierna uppsatsens teoretiska resonemang. 

 

Konsulten som främlingen 

Med hjälp av Simmels teori kan konsultens roll i en komplex arbetssituation belysas och liknas vid 

beskrivningen av en främling (Simmel, 1981). 

“Främlingen står oss nära, i den mån vi mellan honom och oss upplever likheter av nationellt eller 

socialt, yrkesmässigt eller allmänmänskligt slag. Han är för oss i fjärran, i den mån dessa likheter går 

utöver honom och oss, och bara binder oss samman, därför att de överhuvudtaget binder många 

människor samman.” (Simmel, 1981, s.143).  

Med andra ord har konsulten mycket gemensamt med de andra medarbetarna i projektgruppen då de 

befinner sig i samma situation. Samtidigt är medarbetarna på kundföretaget medvetna om att en konsult 

kommer och går, vilket binds samman till en generell uppfattning om konsultyrket. 

 

Simmel jämför främlingen med en potentiell vandrare, någon ”som kommer idag och som stannar 

imorgon.” (Simmel, 1981, s.139). En främling kan ha en attraktionskraft och är hänvisad till en 

mellanhandel som ger denne den speciella egenskapen av rörlighet. Egenskapen definierar främlingens 

formella ställning. Den som är rörlig kommer i tillfällig kontakt med alla enskilda enheter, men är inte 

organiskt bunden till någon av dem genom lokala eller yrkesmässiga band. Främlingen besitter en 

positiv och specifik form av både delaktighet och frihet och är inte bunden av några fasta påståenden 

som i förväg kan bestämma dennes uppfattning, förståelse eller bedömning. Främlingen kan därför 

betrakta förhållanden mindre fördomsfullt och inta en mer opartisk ställning. I interaktionen med andra 

får främlingen den speciella kombinationen av avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang. 
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Förhållandet till främlingen blir av en abstrakt natur och har endast vissa allmänna egenskaper 

gemensamt med sin omgivning. De gemensamma dragen i relationen skapar och definierar den 

bestämda gruppen. I relationen blandas värmen som uppkommer i mötet, med kylan av känslan att just 

denna relation är tillfällig (a.a. s.139-143). Projektgruppen utgörs av de gemensamma dragen i 

relationen mellan konsulter och kundföretagets medarbetare. Insikten om konsultens tillfällighet 

påverkar relationen för de båda parterna. Ovanstående egenskaper som definierar främlingen finns i viss 

utsträckning inom alla relationer, men när de visar sig i vissa proportioner och spänningsförhållanden, 

likt konsultens arbetssituation, bildar de det formella förhållanden till främlingen (jfr a.a., s.145). 

 

Rollspel 

Ytterligare en teori som visar på gruppkonstellationer och konsultens interaktion är Goffmans 

dramaturgiska perspektiv, där “individen gör sitt framträdande och spelar sitt spel till förmån för andra 

människor.” (Goffman, 2009, s.25). Den roll som en individ spelar är både anpassad till de roller som 

de andra närvarande spelar och publiken som de närvarande utgör (a.a. s.9). Goffman anser att den 

aktivitet som en person visar upp under en viss period av kontinuerlig närvaro inför en specifik grupp av 

observatörer och som samtidigt har ett visst inflytande på observatörerna, kan beskrivas som ett 

framträdande. Under framträdandet använder sig individen bland annat av en expressiv utrustning, som 

kallas fasad. Denna utrustning kan både användas avsiktligt eller omedvetet. En given social fasad kan 

även bli till en kollektiv representation och ger då upphov till abstrakta och stereotypa förväntningar. 

Genom gemensamma rutiner och krav socialiseras, formas och omformas framträdandet för att passa in 

på förutsättningar och förväntningar som finns i den kontext framträdandet genomförs i (a.a. s.28-39).  

 

I de flesta fall då individen tar på sig en etablerad social roll har ofta en social fasad redan upprättats. 

Den som agerar kommer då bli tvungen att både utföra den givna uppgiften samt upprätthålla den fasad 

som motsvarar den. Då fasaderna ofta väljs och inte skapas kan det uppstå svårigheter när de som ska 

utföra uppgiften blir tvungna att välja en passande fasad åt sig själva bland de många olika alternativ 

som finns (a.a. s.33). När två grupper sammanförs i syfte att föra en social interaktion, brukar båda 

gruppernas medlemmar upprätthålla sina roller enligt Goffman. Varje medlem i interaktionen brukar i 

normala fall sträva efter att lära sig sin plats och hålla sig till den. Samt försöka bevara den form av 

balans mellan formalitet och informalitet som satts upp för interaktionen, så att denne till och med kan 

överföra beteendet till gruppmedlemmarna (a.a. s.149). För en konsult som tillhör två organisationer 

som båda har förväntningar och krav, är det av vikt för konsulten att vara medveten om sin sociala 

fasad, roller och publik. 
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Flexibilitet 

Från den sociologiska disciplinen kommer Olofsdotter som i sin avhandling beskriver hur konsulter från 

bemanningsföretag är i ständig rörelse mellan olika organisationer samt hur uppdragen varierar både 

tids- och innehållsmässigt. Det kräver att konsulten är anpassningsbar och har en förmåga att kunna 

sätta sig in i nya organisationer, nya positioner, nya regler och kanske till och med nya kulturer 

(Olofsdotter, 2008, s.17). Olofsdotter belyser hur flexibiliteten kan ha olika betydelse för parterna i en 

anställningsrelation. En anställningsrelation kan betraktas som en utbytesrelation där varje aktör bidrar 

med något till den andra parten. Arbetsgivare och anställda är i behov av såväl flexibilitet som stabilitet, 

men betydelsen kan ha olika innebörder för parterna (a.a. s.46).   

 

Karlsson & Eriksson bedriver forskning inom bland annat arbetsvetenskap och behandlar liksom 

Olofsdotter begreppet flexibilitet. De beskriver hur flexibiliteten inom samhällsvetenskapen har blivit ett 

brett användningsområde med många definitioner. En allmän förklaring till begreppet är att flexibilitet 

kan syfta på förmågan att reagera på förändring. Ett användningsområde där begreppet förekommer är 

tolkningen att det skett en utveckling på arbetsmarknaden. Både arbetsmarknaden, dess organisationer 

samt anställda kan anses ha blivit mer flexibla (Karlsson & Eriksson 2000, s.19). Karlsson & Eriksson 

använder en modell över flexibla arbetsorganisationer. Enligt modellen finns det tre ofta förekommande 

typer av flexibilitet: Funktionell, numerisk och finansiell. Funktionell flexibilitet går ut på att 

arbetskraften ska kunna flyttas mellan olika arbetsuppgifter på ett snabbt och enkelt sätt. Numerisk 

flexibilitet innebär att beroende på företagets behov av arbetskraft, ska den snabbt kunna öka eller 

minska. Finansiell flexibilitet går ut på att använda sig av ett lönesystem som är till nytta för de två 

andra typerna som nämnts ovan (a.a. s.25-26). Framstående drag av en numerisk flexibilitet 

framkommer i triangelrelationen mellan kundföretag, konsult och konsultföretag. 

 

Enligt Karlsson & Eriksson (2000, s.25-26) kan ett flexibelt företag uppnå olika typer av flexibilitet 

genom att dela upp sina anställda i en kärngrupp och perifera grupper. I kärngruppen finns de anställda 

som utför de specifika uppgifterna för företaget och där understryks vikten av funktionell flexibilitet. 

Runt kärngruppen finns anställda i perifera grupper där numerisk flexibilitet är betydelsefull. 

Kärngruppen består av heltidsanställda med tillsvidareanställning och företaget värnar ofta om att 

behålla dessa anställda genom goda villkor. De perifera grupperna av anställda kan delas in i två 

undergrupper. I den första undergruppen är de anställda också heltidsanställda men har mindre 

kunskapskrävande arbete, sämre karriärmöjligheter samt anställningsskydd än de i kärngruppen. Den 

andra undergruppen består av personer med deltidsanställningar eller olika typer av temporära 

anställningar där de utför samma uppgifter som de i kärngruppen, men har anställningsvillkor som 
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innebär att de endast kompletterar kärngruppen. Enligt Karlsson & Eriksson kan ovanstående modell ge 

en flexibilitet för företaget, som kan öka eller minska arbetskraften beroende på konjunkturen (a.a. s.25-

26). I den andra under gruppen av de perifera grupperna av anställda skulle konsulterna i denna studie 

passa in.  

 

Gallagher & McLeans Parks verkar inom den företagsekonomiska disciplinen och anser att användandet 

av temporära anställningar inom företag har ökat. Den bakomliggande orsaken till dessa tillfälliga 

kontrakt beskrivs vara organisationens behov av att använda arbetare under en tillfällig period utan att 

behöva ingå en fast anställning eller en arbetsrelation som ska sträcka sig över en längre tid (Gallagher 

& McLean Parks, 2001, s.183). Vi är medvetna om att både Olofsdotters avhandling och Gallagher & 

McLean Parks artikel är skrivna utifrån konsulter som är anställda via bemanningsföretag. Dock 

kommer de delar ur deras resonemang som är relevanta för denna studie lyftas fram. 

 

Kunskapsföretag och konsultbegreppet 

Från den företagsekonomiska disciplinen kommer även Alvesson som anser att begreppet konsultföretag 

kan ingå i kategorin kunskapsföretag. Dock finns det olika uppfattningar om hur kategorin ska 

avgränsas. Ett kunskapsföretag kan karakteriseras av huvudsakliga inslag av problemlösning och en 

kreativitet hos medarbetarna samt i den organisatoriska miljön. De materiella tillgångarna är inte 

centrala då företaget är starkt individberoende. De anställda utgör därför en viktig del av företaget, har 

ofta en hög utbildningsnivå samt ges en stor självständighet i arbetet. Då kunskapsföretaget är beroende 

av medarbetarnas kompetens och lojalitet blir de sårbara då personalen väljer att lämna företaget 

(Alvesson, 2000, s.13). Vidare beskriver Alvesson hur konsulterna ofta arbetar i olika projekt, där 

arbetet kan vara pulserande med faser av olika intensitet och innehåll. Ibland får projektmedlemmarna 

vara beredda att arbeta utöver de vardagliga arbetstiderna för att få det att gå ihop (a.a. s.152).  

 

Jacobsen förklarar att konsultverksamheten fått en allt mer betydande roll på grund av att företag i större 

utsträckning genomför förändringar. Det finns flera fördelar ett företag kan uppnå genom att hyra in 

externa konsulter. Konsulterna besitter en kompetens som de anställda på företaget saknar. De kan även 

tillföra en ny syn på olika situationer än de som har arbetat där en längre tid (Jacobsen, 2005 s.243-245). 

Dock hävdar Andersson att närvaron av konsulter kan skapa en obalans i systemet inom företaget, då det 

kan förekomma tveksamma inställningar mot konsulter ifrån medarbetarna på företaget (Andersson, 

2005, s.16). 
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Gallagher och McLean Parks gör i sin artikel en distinktion mellan traditionella och alternativa former 

av arbetsrelationer. En traditionell arbetsform innebär att individen arbetar heltid, under en 

tillsvidareanställning hos en arbetsgivare. Den alternativa arbetsformen kan definieras som alla andra 

former av arbetsrelationer som ligger utanför den traditionella eller den vanliga arbetsrelationen, så som 

exempelvis: temporära och uthyrda arbetare, konsulter, egenföretagare eller självständiga entreprenörer 

(Gallagher & McLean Parks, 2001, s.184). Vidare belyses hur en konsult som är uthyrd via ett 

bemanningsföretag är tvungen att uppfylla kontraktskyldigheter till både bemanningsföretaget och 

kundföretaget där konsulten ifråga ska arbeta. Situationen ovan menar författarna kan likställas 

relationen de anställda vid ett konsultföretag har, nämligen åtaganden till två företag samtidigt (a.a. 

s.185-186). Beskrivningen ovan visar på en triangelrelation som kan uppstå mellan kundföretag, konsult 

och konsultföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garsten från socialantropologin och Jacobsson från den sociologiska disciplinen beskriver hur dagens 

konkurrens på arbetsmarknaden har gjort att anställningsbarhet och lärande fått stor uppmärksamhet. 

Lärande kan anses nödvändigt för att kunna vara anställningsbar. Anställningsbarhet kan illustrera de 

förväntningar och krav som finns på individen att vara och förbli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. 

Då den komplexa arbetsfördelningen i samhället kräver specialiserad kunskap och expertis (Garsten & 

Jacobsson, 2004, s.1-3). På många sätt har arbetet blivit öppet för mängder av olika arrangemang och 

organisationsmönster. Att arbeta tillsammans, under samma tid och plats kan inte längre tas för givet, då 

det ställs nya krav på lärande hos individen. Dagens innebörd av anställningsbarhet syftar till individens 

kapacitet att anpassa sig till kraven för anställning. Det förutsätter kompetenshöjning, ett ständigt 

pågående lärande samt att visa de “rätta” attityderna som bland annat anses vara: innovativ, flexibel och 

tillgänglig (a.a. s.5,8). 

 

Alvesson har gjort en fallstudie på datakonsulter och anser att det ställs höga krav på konsulten. De ses 

ofta som en dyr arbetskraft av kunden. Konsultföretagen är känsliga mot och påverkas av kundernas 

 

Triangel-

relationen 

Kundföretag 
Konsultföretag 

Konsult 
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uppfattning. En person med fast tjänst kan göra en mindre bra insats under en tid utan att avskedas, 

medan det är lättare att göra sig av med konsulter. Konsulter behöver därför vara mer “på hugget” än en 

anställd i kundföretaget (Alvesson, 2000, s.149-151). Vidare menar Alvesson att det ofta kan ligga en 

osäkerhet i de uppgifter som konsulterna ska utföra. Det kan även finnas en osäkerhet i att konsulten 

inte vet vad som väntar, och ständigt tvingas anpassa sig till en föränderlig situation och nya 

arbetsplatser. Det kan nästan jämföras med att byta anställning. Hårda tidsplaner och tvång att under 

vissa perioder arbeta över flera timmar för att nå deadlines, är en annan stressfaktor i datakonsultarbetet. 

Konsultprojektens karaktär varierar mycket och konsulterna behöver även här vara anpassningsbara. 

Anpassning till nya människor och olika konstellationer är viktiga. Trots de nämna negativa aspekterna 

medför arbetet enligt Alvesson många fördelar. Jobbet kan vara spännande, utmanande, omväxlande och 

dynamiskt. Det finns även kreativa inslag i problemlösandet. Konsulterna anses överlag vara utåtriktade 

personer som är beredda att anta nya utmaningar. Flexibilitet i arbetssituationen och ombyte i projekten 

efterfrågas av flertalet konsulter och försöker eftersträvas av konsultföretagen (a.a. s.149-151). Sociala 

aktiviteter som konsultföretaget arrangerar runtom själva arbetet, såsom fester och konferenser, 

beskriver Alvesson som något som ger konsulterna mycket utöver arbetet. Gemenskapen som skapas 

där finns ofta med konsulterna när de sedan går ut på kundföretagen och arbetar i respektive projekt. 

Företagskulturen på konsultföretaget kan påverka konsulternas allmänna känsla av trivsel. Det kan ge 

dem en positiv känsla av företaget, vilket gör att de är benägna att stanna på företaget en längre tid och 

kanske även anstränga sig mer (a.a. s.153-154). 

 

Kulturbegreppet 

Kultur är ett begrepp med många olika innebörder, exempelvis:  

“Det totala mönstret i mänskligt beteende, som inkluderar tankeverksamhet, tal, handling samt 

kunnande och är beroende av vår förmåga att lära och förmedla kunskaper till kommande 

generationer.” (Alvesson, 2000, s.23).  

Kulturbegreppet kan enligt Alvesson användas som en kritisk variabel eller som en metafor. Forskare 

som ser kulturen som en kritisk variabel antar att en organisation indelas i olika delar där kulturen utgör 

en del. Forskare som ser på kulturen som en metafor ser kulturen som ett helhetsperspektiv som 

påverkar alla delar av organisationen (a.a. s.39). De tar ofta intryck av socialantropologin, som uppfattar 

kulturen som ett system med olika innebörder och symboler som finns i interaktionen mellan människor 

(a.a. s.12). Det sistnämnda perspektivet kommer användas i denna studie. 

 

Papakostas kommer från den sociologiska disciplinen och belyser hur relationen mellan kultur och 

organisation görs med stöd i enkla argument. På grund av detta har förhållandet inte blivit ifrågasatt 
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(Papakostas, 2009, s.14). För att förklara oreflekterade och vanemässiga handlingsmönster, 

gemensamma tolkningar och regelsystem samt en bakgrund av tyst kunskap, klumpas svaren ofta ihop 

till ett diffust men mer övergripande fenomen med samlingsnamnet kultur (a.a. s.10). Då förklaringarna 

delas av nästan alla samhällsmedlemmar bidrar det till kulturtolkningar som ofta är populära men som 

sällan blir ifrågasatta (a.a. s.14). Denna uppsats avser bland annat att behandla konsulters känsla av 

organisationstillhörighet. Tillhörigheten beskrivs med hjälp av begreppet företagskultur och därav kan 

Papakostas problematisering av kulturbegreppet vara användbart för att visa på medvetenhet om den 

problematik som kan uppstå vid dess användning. Kritiken mot kulturbegreppet bör tas i beaktande i 

den enskilda kontexten för att få en mer enhetlig bild.  

 

Företagskultur och företagsidentifikation 

Företagskultur har uppmärksammats som ett diffust men centralt begrepp inom organisationer, och 

påverkar allt från ledningsstil, beslutsfattande och kollektiv målmedvetenhet (Alvesson, 2000, s.11-12). 

Företagskulturen brukar anses stå för de särskilda beteendemönster som utmärker en viss organisation 

(a.a. s.96). Från den företagsekonomiska disciplinen kommer Philipsson som anser att företagskultur 

och organisationskultur ofta används som synonymer. Organisationskultur innebär verksamhet inom 

offentlig sektor, kommun, stat och landsting. Företagskultur betecknar kulturen i vinstdrivande bolag 

(Philipsson, 2004, s.52). Företagskultur är ett begrepp som kommer användas genomgående i denna 

uppsats. 

 

 “Organisationssocialisation är den process varigenom en individ anammar de sociala kunskaper och 

färdigheter vilka krävs för att uppfylla en organisatorisk roll.” (Alvesson, 2000, s.53). I organisationer, 

likt andra sociala konstellationer, menar Alvesson att socialisation är en förutsättning. Socialisation 

innebär kollektiva förhållanden som exempelvis regler, språkbruk, social etikett, vanor, normer och 

värderingar. För att en organisation ska överleva behöver den förses med en viss stabilitet och 

kontinuitet. En generations sätt att bedriva arbetet på i form av sociala och kulturella mönster måste 

kunna överföras på ett smidigt sätt till en yngre generation. Socialisation hör ihop med kulturen och 

utgör en del av den process då individen anammar kulturen genom socialisation (a.a. s.53).  

 

Brytting verkar inom den företagsekonomiska disciplinen och hävdar att individen får bära ett stort 

ansvar för företagets framgång och är idag en viktig del i det komplexa samspelet mellan medarbetare i 

en organisation (Brytting, 2005, s.148). Individualiseringen har enligt Philipsson gett krav på en ökad 

självständig kreativitet samt förmåga att nå resultat, vilket ställer nya krav och ökade påfrestningar på 

medarbetaren. Mer ansvar och större stress innebär att medarbetaren behöver ett större stöd. Stödet kan 
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delvis komma från en företagskultur med en tydlig värdegrund, värdehierarki och riktlinjer (Philipsson, 

2004, s.32-38). Philipsson beskriver hur en utvecklad företagskultur kan påverka medarbetarnas hälsa i 

en organisation och hjälpa till att skapa bättre arbetsförhållanden, minskad sjukfrånvaro och ökad 

effektivitet samt arbetsglädje. Den sägs även kunna minska risken för psykisk ohälsa bland chefer och 

medarbetare. Företagskulturen kan ge medarbetarna en upplevelse av välbefinnande och motivationen 

till att sköta sitt arbete på ett sätt som gagnar företagets mål och verksamhet. Arbetsgivarna har idag ett 

stort ekonomiskt ansvar när det kommer till rehabilitering av medarbetare som sannolikt inte kommer 

minska (a.a. s.133-135) och därför kan friska medarbetare samt vidare en utvecklad företagskultur ses 

som en viktig aspekt för företag.  

 

Företagskultur och företagsetik anses enligt Philipsson hänga ihop. Etik bygger på tydliga värden och 

kan kallas värdegrund. Värdegrunden ingår ofta i en vision som skapats utifrån några grundläggande 

värden, handlingsprinciper och normer (a.a. s.29). Företagskulturen består av de värden som 

tillsammans utgör grunden för företagets agerande utåt, samt de handlingar och attityder som chefer och 

medarbetare utför och uppvisar mot varandra (a.a. s.52). För att nå glädje och tillfredställelse i arbetet 

anser Philipsson det väsentligt att känna sig behövd, uppleva sitt arbete som värdefullt och känna sig 

som en del av en större helhet. Detta bidrar i sin tur till känslan av inre motivation och lust (Philipsson, 

2004, s.35-38). Medarbetarna tros vara beredda att lägga mer kraft och tid på sitt arbete för att få känna 

sig meningsfulla och som en del i helheten (a.a. s.73). För att se värdet i det enskilda arbetet är en viktig 

aspekt att förstå syftet med arbetet samt att få ta del av varje steg i processen (a.a. s.160). Brytting anser 

att integrerad motivation innebär att ett gott utfört arbete uppfattas som ett mål i sig. Organisationens 

utformning bör med fördel syfta till att medarbetarna ska uppleva att de blir mer motiverade om de 

anstränger sig mer. Det kan leda till en hög arbetstillfredsställelse och påverka hälsan positivt. Resultatet 

för företaget kan vidare resultera i en ökad produktivitet, höjd kvalitet och ökat engagemang i företagets 

verksamhetsutveckling (Brytting, 2005, s.103).  

 

Philipsson belyser att det i västvärlden skett en förskjutning från inre till yttre motivation när det gäller 

att leda människor. Det har skett en övergång från plikt till lust som drivkraft för att motivera människor 

att göra en bra arbetsinsats. Lust är kopplad till värderingar, moralisk övertygelse och etik. Att göra det 

rätta är lustfyllt för många människor. Detta hänger ihop med att få en större förståelse för vad det 

enskilda arbetet är en del av, där kreativitet är en förutsättning för lust (Philipsson, 2004, s.33-35). 

Alvesson tar upp termen ”Task significance” som används inom motivationspsykologin och innebär en 

arbetsuppgifts upplevda sociala betydelse samt hur den anses påverka motivationen positivt. Hur en 

uppgift påverkar arbetsglädjen kan antas bero på hur stark identifikationen och engagemanget för det 
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egna företaget är. Kulturen skulle härmed kunna antas öka benägenheten att uppfatta uppgifter som 

eventuellt gynnar företaget som mer viktiga och även acceptera olustiga uppdrag (Alvesson, 2000, s. 

154). 

 

Organisationsidentitet är ett begrepp som enligt Alvesson anses ligga nära företagskulturen. Det handlar 

om känslan av identifikation och att tillhöra något, samt att denna tillhörighet anses ha betydelse för hur 

man definierar sig själv. För att en företagskultur ska utvecklas är ett sätt att medarbetarna i 

organisationen identifierar sig med företaget de är anställda på. Medarbetarna i en organisation kan som 

ett resultat av ett identitetsarbete få en upplevelse av ökad närhet med organisationen. Tillhörigheten kan 

ge en ökad känsla av meningsfullhet och kan påverka självuppfattningen. Trots att identiteten och 

kulturen har vissa likheter är de inte samma sak och förutsätter heller inte varandra menar Alvesson. 

Relationen mellan dem bör därför tas i beaktande vid användning av de båda begreppen (Alvesson, 

2009, s.17-19). 

 

Anställda kan känna varierande grad av tillhörighet med olika delar av företaget (Gallagher & McLean 

Parks, 2001, s.187). Konsulter som är anställda på ett konsultföretag kan känna tillhörighet till två eller 

flera företag samtidigt, då de spenderar sin arbetstid ute hos olika kundföretag trots att de är anställda på 

konsultföretaget (jfr a.a., s.197). Olofsdotter beskriver att kundföretaget är den aktör som använder sig 

av tillfälligarbetskraft. Exempel på tillfällig arbetskraft kan vara anställda inom ett bemanningsföretag 

eller ett konsultföretag. Ett köpande eller anlitande av tillfällig arbetskraft innebär inte nödvändigtvis ett 

arbetsgivaransvar. Den aktör som använder sig av tillfällig arbetskraft ska inte karakteriseras som en 

arbetsgivare för den tillfälliga arbetskraften utan snarare som en aktör på arbetsmarknaden (Olofsdotter, 

2008, s.15).  

 

Olofsdotter menar att det ställs höga krav på de chefer som arbetar på bemanningsföretaget att skapa en 

känsla av organisationstillhörighet och samhörighet bland konsulterna (a.a. s.17). Då både bemannings- 

och konsultföretag hyr ut personal till olika kundföretag, kan det även vara viktigt för konsultföretag att 

skapa en tillhörighetskänsla. Vilket gör att liknande krav som ställs på bemanningsföretagens chefer 

även kan ställas på konsultföretagens chefer och ledning.  

 

 

 



 

12 

Metod 

Motivering 

Valet av metod baseras på uppsatsens syfte, att få en ökad förståelse för konsulters arbetssituation, samt 

undersöka hur de uttrycker organisationstillhörighet och hur den upplevs påverka dem i deras arbete. I 

likhet med Trost resonemang är syftet med denna kvalitativa studie att förstå (Trost, 2008, s.18). För att 

ha möjlighet att fånga respondenternas tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter, ansåg vi en 

kvalitativ studie med intervjuer som grund vara ett fördelaktigt val för att kunna svara på 

frågeställningarna. Vi valde därför att intervjua konsulter för att få deras perspektiv på sin 

arbetssituation samt relationen mellan kundföretag, konsultföretag och konsult. Trost menar att syftet är 

att finna variationer eller mönster i den verklighet vi studerar och att sedan också förstå eller förklara 

dessa variationer (Trost, 2008, s.21). Därför användes en tematisk analys för att söka efter mönster i 

materialet. 

 

Urval 

Metoden för att hitta intervjupersoner gjordes genom ett så kallat snöbollsurval (Wideberg, 2002, s.177). 

Den första intervjupersonen fick vi kontakt med genom en bekant. Därefter gav intervjupersonen oss 

fler konsulter att kontakta och slutligen bestod vår urvalsgrupp av fem intervjupersoner. Snöbollsurval 

kan användas för att undersöka omständigheter för en speciell händelse eller företeelse (Ahrne & 

Svensson, 2011, s.43). Urvalsmetoden valdes främst på grund av arbetets tidsram och gjorde det 

praktiskt möjligt att få fram tillräckligt många intervjupersoner under en kort tid. Negativa aspekter av 

ett snöbollsurval kan tänkas vara att urvalspersonerna ofta blir ganska lika varandra och materialet kan 

bli begränsat och då sakna kontraster. På grund av uppsatsens storlek såg vi inte denna negativa aspekt 

som avgörande för vårt val av urvalsmetod, då tiden och resurserna att hantera materialet var 

begränsade.  

 

Studien inleddes med två intervjuer, den första gjordes med en konsult från ett bemanningsföretag och 

den andra med en konsult från ett konsultföretag. Det framkom stora skillnader i de båda 

intervjupersonernas upplevelser. Där bland annat arbetssituationen, relationen till konsultföretagen och 

utformningen av deras uppdrag såg olika ut. Vi valde därför att begränsa oss till konsulter anställda via 

konsultföretag, vilket i denna studie utgörs av managementkonsulter inom IT-branschen. De fem 

intervjupersonerna har alla arbetat på samma företag under en tid av sin karriär. Samtliga 

intervjupersoner arbetar eller har arbetat inom IT, som managementkonsulter. De går ut till kundföretag 

tillsammans med andra konsulter från konsultföretaget och arbetar sedan i projektform vid sidan av 
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linjeorganisationen på plats. Projektens karaktär varierar i form och tidslängd och konsulterna arbetar 

ofta med olika enskilda projekt hos en och samma kund under en längre tid. 

 

Genomförande 

Enligt Franssén börjar tillträdesprocessen när de första formella kontakterna tas och avslutas när allt 

datamaterial är insamlat. För att få tillträde till en social miljö handlar det om att beviljas tillträde och bli 

accepterad (Franssén, 2005, s.48). Att ha en gemensam bekant med intervjupersonerna kan ha förenklat 

vårt tillträde in i den sociala miljön samt möjligheten att få ta del av konsulternas upplevelser. 

Kontakten med respondenterna skedde genom mejl. En bekant till oss samt en av respondenterna 

skickade ut en förfrågan via mejl till konsulter, och de som var intresserade skrev tillbaka till oss. Vi 

skickade då ett mejl med ytterligare information om studien, bland annat att intervjun skulle spelas in 

och att två personer skulle närvara vid samtalet. Vi informerade om anonymitet samt konfidentialitet. 

Det var viktigt att få samtycke från samtliga intervjupersoner angående studiens upplägg innan vi gick 

vidare och bokade en tid för intervju.  

 

För att underlätta för respondenterna försökte vi vara så flexibla och öppna som möjligt när det kom till 

tid och plats. Vikten av en lugn och ostörd plats betonades i informationsmejlet och vi var medvetna om 

att en mindre bra plats kunde komma att föreslås. Konsulterna fick själva föreslå en tid och plats som 

passade dem. Fyra intervjuer tog plats i ett mötesrum på kontoret där konsulten arbetade, medan en 

intervju genomfördes på ett kafé. Vi märkte skillnader i valet av plats för intervjuerna. Att sitta i ett 

mötesrum var att föredra, då det var en lugnare miljö med mindre störningsmoment. Intervjun på kaféet 

var användbar. Dock kan den valda platsen ha hindrat intervjupersonen från att tala öppet och ärligt i 

vissa frågor, då det kan vara påfrestande att ha andra omkring en som lyssnar.  

 

Trots medvetenhet om den maktobalans som kan bildas då två personer intervjuar en respondent valde 

vi att tillsammans delta under varje intervju. Vi anser att den som intervjuar behöver känna sig bekväm i 

sin roll för att kunna utföra en bra intervju, och samtidigt få intervjupersonen att känna sig bekväm. En 

fördel med att vi båda var med under varje intervju var att kommunikation kring intervjuerna blev 

smidigare. Vi upplevde även att vi fick både en gemensam och större förståelse för den insamlande 

empirin. Under intervjuerna hade en av oss huvudansvaret för frågorna medan den andra var med som 

stöd. På det sättet kunde den som inte hade huvudansvar komma med följdfrågor och anteckna. Vi bytte 

roller efter varje intervju, vilket gjorde att både fick prova de två olika rollerna och vi upplevde det vara 

mycket lärorikt.  
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I vår roll som forskare och intervjuare försökte vi likt Berner vara naiva men intresserade “outsiders”. 

Med denna roll såg vi fördelen att vara relativt effektiva i vår frågarroll och ställa dumma frågor om 

självklarheter, känslor och uppfattningar utan att det verkade konstigt (jfr Berner, 2005, s.120). Första 

intervjun med konsulten som var anställd via ett bemanningsföretag användes som en testintervju och 

togs därför inte med i uppsatsen. Efter den utvecklade vi vår intervjumall (se bilaga 1) med de 

intervjufrågor som ligger till grund för denna studie. Intervjufrågorna grundades på 

problemformuleringen, syftet och frågeställningarna. Frågorna formulerade vi själva, men med 

inspiration från andra studier. Vi strävade efter att använda öppna frågor som skulle få 

intervjupersonerna att dela med sig av upplevelser, istället för att söka i intellektet. Empirin i uppsatsen 

utgörs av intervjuer med fem konsulter från konsultföretag. Varje intervju tog ungefär 45 minuter och 

samma intervjumall har använts under samtliga intervjuer. Intervjuerna var relativt ostrukturerade och 

frågornas ordning anpassades efter varje enskild intervju och med hjälp av en mobiltelefon kunde de 

spelas in. 

 

Varje intervju inleddes med socialiserande frågor för att lära känna personen och lätta upp stämningen. 

Inspelningsfunktionen på mobilen sattes på ganska omärkbart medan vi pratade, och lades sedan på 

bordet. Till varje intervju hade vi med oss anteckningsblock samt utskrivna intervjufrågor. Vi försökte 

att prata så lite som möjligt, och istället låta varje intervjuperson ta plats. För att kunna gräva lite 

djupare ställde vi följdfrågor på intressanta teman och undvek att prata när intervjupersonerna tog 

pauser. Efter varje intervju satte vi oss ner gemensamt och dokumenterade tankar och intryck. Både för 

att försöka se intressanta fenomen, men även som en säkerhet om inspelningen skulle försvinna innan 

den lagts över på datorn. 

 

Bearbetning 

Vårt inspelade material från intervjuerna transkriberades från ljudfil till text och skrevs ut i dess helhet. 

Sammantaget bestod empirin av ca: 45 A4-sidor text. Trost menar att det inte finns några enkla 

lösningar när det kommer till att redovisa kvalitativ data i en rapport eller uppsats, och beskriver 

utförandet vara en smaksak (Trost, 2010, s.156-157). Vi valde att använda en stor mängd citat i 

resultatdelen då vi ansåg det vara lättare att läsa samt att det skulle ge läsaren en ökad förståelse för vår 

undersökta empiri. Citaten skrevs ut med en strävan efter att presentera varje intervjupersons tal på bästa 

sätt, genom att minimera talspråk och låta texten i citaten närma sig skriftspråk. Trost (2010, s.127,156-

157) menar att det kan uppfattas som oetiskt att i allt för stor utsträckning använda talspråk då detta kan 

ses som en integritetskräkning.  
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Därefter använde vi oss av en tematisk analys, vilket enligt Boyatzis passar bra att använda vid 

kvalitativa studier. Tematisk analys kan användas för olika syften (Boyatzis, 1998, s.4). Vi använde 

metoden i syfte att analysera kvalitativ information, för att kunna se och förstå den. I denna fas pendlade 

arbetssättet mellan material- och teoridrivet om vartannat i en process av “dubbel fitting” vilket Berner 

(2005, s.140) anser vara ett skapande av nyckelhål och nyckel på en och samma gång. Medvetna om den 

kritikt för de båda arbetssätten som Boyatzis (1998, s.36) belyser, gick vi fram och tillbaka för att hitta 

en bra koppling mellan empiri och teori, samt en avgränsning som passade uppsatsens storlek. Vi hade 

några teorier som vi trodde skulle vara användbara men försökte behålla en öppenhet inför materialet för 

att se “the codeable moment” (a.a. s.11).  

 

Trost skriver att teorin ska användas som en verktygslåda (Trost, 2008, s.23), vilket vi försökte applicera 

under uppsatsarbetet. Allt material lästes igenom och det vi såg inte skulle tillhöra frågeställningarna 

någonting lade vi åt sidan. För att hitta mönster startade vi genom att leta i empirin och ta ut begrepp vi 

tyckte var intressanta för vår frågeställning samt skrev ner dem på ett papper. Därefter grupperades 

begreppen som var lika varandra samman i mönster som utgjorde teman, definitioner sattes på varje 

tema och därefter skapades underkategorier (Boyatzis, 1998, s.3-4). Totalt skapades tre teman: variation, 

organisationstillhörighet och anpassning. Dessa tillsammans utgör ett mönster som finns i empirin. 

Därefter återgick vi till empirin igen och kodade de ord och meningar som belyste respektive tema med 

tre olika färger. Under denna kodningsprocess frågade vi varandra och hjälptes åt att sätta in olika 

begrepp konsekvent i respektive tema. Vi läste om varandras kodningar för att se att vi kodat lika, att vi 

inte missat något samt tog ut bra citat som kunde presenteras i resultatdelen.  

 

Tidigare forskning hittade vi genom litteratursökning, referenslistor, böcker, elektroniska sökmaskiner, 

det vi själva läst sedan tidigare samt den hjälp och de råd vi fått längs vägen. I likhet med Dannefjord 

(2005, s.29) anser vi att definiera ett begrepp inte är det samma som att förklara svåra ord, utan har 

därför valt att definiera våra begrepp för att visa hur de används i denna studie.  

 

Etiska aspekter 

Trost (2010, s.61) belyser anonymitet och konfidentialitet som två etiska aspekter som hänger samman 

med tystnadsplikt. Vi tog dessa i beaktande och valde att döpa om intervjupersonerna till siffror i 

osystematisk ordning samt ta bort andra möjliga igenkänningstecken. Exempel på en aspekt av 

konfidentialitet är de företagsnamn som nämndes under intervjuerna och som inte kommer föras vidare 

eller på något sätt nämnas i uppsatsen. Efter eget övervägande samt genom ett informerat samtycke från 

samtliga intervjupersoner valde vi att specificera den bransch konsulterna kommer ifrån. Detta ansåg vi 
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först inte vara väsentligt för studien men efter arbetets gång har vi insett det vara av relevans för 

resultatet och forskningsfältet (jfr a.a., s.61). 

 

Bedömning av datakvalitet 

Boyatzis (1998, s.11) beskriver att det första steget i tematisk analys handlar om att känna igen “The 

coable moment” och koda konsekvent. Flexibilitet, öppenhet, systematiserat tänkande, förståelse för vad 

som är viktigt, empati och objektivitet är några egenskaper som Boyatzis (1998, s.8) belyser som viktiga 

under analysarbetet. Då vi har lite erfarenhet av denna metod kan det diskuteras hur väl vi har kunnat 

använda dessa redskap. Genom att systematiskt försöka vara tydliga och visa på hur vi har gjort tror vi 

att resultaten kommer att vara av kvalitet och användbara. Efter att ha genomfört några intervjuer 

började återkommande ämnen, formulerade på olika sätt att ta plats, vilket gav oss en försäkran om att 

vi förstått vad intervjupersonerna menat.  

 

När empirin var insamlad och intervjuerna var transkriberade hade många intressanta aspekter om 

konsulters upplevelser av arbetssituationen framkommit. Därefter sågs syftet och frågeställningarna 

över. Trost menar att data inte talar för sig själv, utan hänger samman med vem som bestämmer vilken 

fakta som skall låta sig tolkas, i vilken ordning de presenteras och i vilket sammanhang. “Ingenting är 

intressant förrän du visat på vilket sätt det är intressant.” (Trost, 2008, s.23). Med detta i åtanke valde 

vi att presentera resultaten på vårt eget sätt genom att visa på en röd tråd i resultaten och hur de är 

intressanta. Samtidigt har vi aktat oss för att ta över för mycket då vi vill låta läsaren få utrymme att 

tolka resultaten på sitt sätt. Det har varit en balansgång som vi tyckt varit mest passande då Boyatzis 

(1998, s.55) belyser hur uppsatsskrivare och forskare har ett etiskt ansvar att inte missleda läsare, även 

om forskaren aldrig helt kan ansvara för läsarens uppfattning samt tolkning av texten. 

 

Resultat 

Denna del presenterar uppsatsens resultat som grundar sig på fem intervjuer. Resultatet redovisas i tre 

övergripande teman som skapats ur materialet, och som fått namnen: variation, organisationstillhörighet 

och anpassning (se kodschema, bilaga 2). Under varje tema finns underteman, för att läsaren lättare ska 

kunna följa redovisningen av resultatet. De bäst belysande citaten från intervjuerna redogörs nedan i 

kursivstil för att på ett enklare sätt göra empirin förståelig. Efter varje citat finns en beteckning i form av 

ett K som följs av ett nummer, som står för vem av intervjupersonerna som sa vad.  
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Variation i anställningsformen 

Under detta tema inkluderas allt som uttrycks ha en föränderlig och växlande karaktär i konsulternas 

arbetssituation.  

 

Anställningsform 

Många av intervjupersonerna beskriver konsultyrket som ett varierande arbete där uppdragen avlöser 

varandra och där det ofta händer nya saker, både i uppdragen ute hos kunden men även på 

konsultföretaget. Det vanligaste är att konsulten är ute hos kunden och arbetar i projektform. 

Konsulterna beskriver att projekten bildar ett “miniföretag” på företaget. Längden på projekten varierar 

och det kan röra sig om både kortare eller längre uppdrag. När ett projekt är klart väntar alltid ett nytt. 

Några konsulter berättar att de även kan ha flera uppdrag igång samtidigt. Att projekten avslutas och 

ersätts av nya kan tendera i både positiva och negativa upplevelser. En respondent berättar att: “Det 

varierar och det är en del av tjusningen som man får, att uppleva olika branscher och olika kunder.” 

(K1). En annan säger att:  

“Fördelen med att arbeta som konsult är att arbetet förändras väldigt ofta. När du hamnar på ett 

tråkigt projekt vet du att det tar slut om ett tag. Men det är ju då nackdelen när du hamnar på ett roligt 

projekt.” (K2) 

 

Konsultyrket består av många platsförflyttningar vilket innebär mycket resande. ”Det klassiska inom 

konsultyrket är att man reser mycket, jobbar många timmar jämfört med andra och inte har någon fast 

punkt, eller du har flera fasta punkter som varierar.” (K1). Konsulten arbetar på fler än ett företag 

samtidigt och har olika arbetsplatser på varje företag. Den enskilda arbetsplatsen blir därför inte 

stationär och personlig. En konsult beskriver arbetsplatserna och kontorslandskapen så här: “Det är ett 

opersonligt kontorslandskap utan fasta platser på konsultföretaget. Liknande blir det även ofta ute hos 

kunden på projekten då de är tillfälliga i tillfälliga lokaler.” (K2) 

 

Konsultyrket innebär även en variation i arbetstider och antalet arbetstimmar. En konsult behöver vara 

flexibel och alltid vara beredd att arbeta. “Det är fortfarande så att man hör minst en gång i veckan: ge 

det till honom för han är ändå konsult. Han kan sitta fyra timmar på kvällen och göra det här.” (K3). 

En negativ aspekt som framkom i intervjuerna var att konsultarbetet innebär ett krav på att vara 

“debiterbar” och det i sin tur kan skapa en stress. En person beskriver det på följande sätt: “Det handlar 

om debitering och debiterbarhet, att du det du gör skapar värde så att du kan få betalt. Det blir en 

stress.” (K1).  
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Konsulterna behöver ständigt tänka på att göra sig själva anställningsbara då lönesystemet ofta bygger 

upp strukturen i konsultföretagen.  

“Många konsultföretag har en bonusmodell där du får en grundlön och sen en bonus för den tid du är 

fakturerbar ute hos kunden. Det skapar en vilja att knyta personliga kontakter för att få vara kvar och 

därmed öka sin fakturerbarhet och lön.” (K2) 

 

Uttrycket “kunden bestämmer” kan tänkas stämma bra in på den konsultbransch undersökningen gjorts 

på. För att få fler projekt hos samma kund och på det sättet skapa en merförsäljning behöver kunden se 

resultat som de är nöjda med. En intervjuperson berättar om merförsäljning:  

“Kunden har höga krav på både konsultbolagen, att leverera och så vidare. Själva mekanismen för 

merförsäljning är att man gör någonting bra. Så är kunden missnöjd kommer konsulterna förmodligen 

inte komma tillbaka. Det är väldigt sällan kunden köper samma person igen om de tycker att konsulten 

är dålig.“ (K5) 

En konsult som arbetar på projektbasis behöver inte sätta sig in i kundens organisation på samma sätt 

som en anställd på kundföretaget kan behöva göra. Det gör att konsulten slipper ta del av den interna 

politik som finns inom kundorganisationen. En person beskriver detta så här:  

“Jag tycker att förmånen med att vara konsult är att man totalt kan skita i allt som har med politik och 

revirpinkande att göra inom de större organisationerna. Ur det perspektivet är det väldigt bra att kunna 

fokusera på arbetsuppgiften.” (K3) 

 

Utbytbarhet 

Något som är återkommande i intervjuerna är hur konsultyrket beskrivs vara präglas av en ovisshet eller 

tillfällighetskänsla. Några använder även ordet utbytbar. 

“Det är jättestora förväntningar, framförallt från kunderna. När kunden hyr in någon för pengar är det 

ganska tydligt att den som hyrs in ska prestera också. Som konsult vet man hela tiden att man är 

utbytbar, vilket gör att man driver lite hårdare. Som anställds har man en otrolig trygghet då det är 

svårt att bli av med folk och då kan en konsult vara en bra lösning för företagen.” (K5) 

 

Att hyra in konsulter kan vara en lösning för företagen i ekonomiska frågor, då de snabbt kan göra sig 

av med kostnaden som konsulten utgör. “Fördelen för kunden är att om budgeten tar slut så har jag en 

månads uppsägningstid och sedan är kostnaden borta.“ (K2)  
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”Som konsult kan du bli utslängt över dagen, vilket är en del av yrket.” (K3) säger en intervjuperson 

och beskriver gruppen konsulter som en “förbrukningsvara.” (K3). Då en konsult kan anses vara 

tillfällig i ett kundföretag kan det finnas anledningar att inte släppa in denne i den innersta kretsen.  

“En konsult blir inte insläppt i den inre kärnan och blir utesluten ur vissa frågor. Eftersom man som 

konsult är tillfällig blir man av naturliga skäl inte 100 % delaktig i vissa saker inom organisationen.” 

(K5) 

 

Organisationstillhörighet 

Under detta tema återfinns det som förknippas med konsulternas upplevelser av 

organisationstillhörighet, både på kundföretaget men även på konsultföretaget.   

 

Samtliga intervjupersoner nämner ord som värden, värdegrund, värderingar, identifiera sig, vara stolt 

över, lojal, vilja stanna på företaget, kollegor och samhörighet när de ska beskriva 

organisationstillhörighet. En intervjuperson uttrycker sina upplevelser av känslan av 

organisationstillhörighet på följande sätt: 

“Två saker som skapar tillhörighet är att man kan identifiera sig med företagets värderingar och 

affärskunskaper och att man kan identifiera sig med personerna som jobbar där. Men även att du i 

någon mening är intresserad av vad företaget gör.” (K1) 

En annan respondent beskriver att det som skapar tillhörighet till en arbetsplats är: “En blandning av 

företagskultur och kollegorna. Sedan finns det en typ av tillhörighet då man är med i något större 

sammanhang och bygger något.” (K5) 

 

Organisationstillhörigheten förknippade konsulterna främst med konsultföretaget där de är eller var 

anställda, även om de kunde känna en viss typ av tillhörighet till kundföretaget om de arbetade där 

under en längre period. 

“Om du sitter i en projektgrupp hos kunden blir det en subgruppering av företaget och då är det viktigt 

att man kommer ihåg det konsultföretag som man jobbar för. Tillhörigheten till mitt konsultbolag har 

varit väldigt stark. Jag tror att det är de företag som lyckas med att skapa en stark tillhörighet som 

lyckas behålla sina konsulter.” (K1) 

Känslan av tillhörighet med konsultföretaget är ett viktigt kriterium som kan få många konsulter att vilja 

stanna kvar på företaget och försöka klättra uppåt, istället för att byta till ett annat företag. Att aktiviteter 

så som fester, konferenser, resor är viktiga för att skapa en gemenskap kommer fram ur intervjuerna. En 

konsult anser att: “Kollegorna är den största anledningen att jag har stannat kvar på företaget i [drygt 

tio år].” (K4) 
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Tillhörighetskänslan uttrycks även vara viktig för intervjupersonerna när det kommer till vad man får 

tillbaka från företaget. Samma person tycker att: “Tillhörigheten är väldigt viktig. Det är den och lönen 

jag får tillbaka för min insats och mitt engagemang.” (K4) 

En konsult beskriver hur konsultföretagen skapar en liknande tillhörighetskänsla som exempelvis inom 

studentlivet:  

“Inom konsultbranschen kan man få en stark tillhörighet, vilket liknar studentlivet, där bitar som 

festande, tillhörighet, olika klubbar och att få en mentor som man kan vända sig till för att få stöd 

skapar tillhörighet.” (K5)     

 

På grund av konsulternas unika situation där de befinner sig utanför konsultföretaget under längre 

perioder, kan det ur vissa perspektiv anses vara extra viktigt för konsultföretag att skapa en stark 

tillhörighetskänsla hos sina konsulter. 

“Skapar konsultföretagen bara rätt strukturer runt omkring med bra förutsättningar och utmaningar så 

växer tillhörigheten. Jag kände mindre tillhörighet till när jag hade en fast tjänst och jobbade i linjen på 

ett av det stora företagen, än vad jag hade till konsultbolaget jag sedan började arbeta på.” (K5) 

Dock är det här med tillhörighetskänslan inte helt enkelt i konsulternas situation. En intervjuperson 

beskriver problematiken i ett exempel: 

”Om vi tar den här veckan som exempel, så är idag första gången jag varit på konsultkontoret. Jag har 

varit bortrest i början av veckan och sedan jobbat hemifrån. Då blir det inte samma tillhörighet till 

konsultföretaget, därför att det händer så mycket saker och man ofta förflyttar sig mellan olika platser.” 

(K2) 

Organisationstillhörigheten ger en känsla av organisationsidentitet och bidrar till en upplevelse av 

motivation hos konsulten. En intervjuperson beskriver det så här:“Att få positiv feedback, känna att jag 

slutför saker samt att jag blir nöjd över det jag levererar ger mig motivation. Men även att jag känner 

att det företaget jag jobbar på är speciellt och likaså det vi gör.” (K2) 

 

Anpassning 

Nedan presenteras olika aspekter som konsulterna är tvungna att anpassa sig till, exempelvis arbets- och 

livssituationer, människor och roller samt förväntningar och fördomar. 

 

Olika roller  

Att vara anställd och ha sin bas på sitt konsultföretag, men samtidigt arbeta ute hos en kund har visat sig 

skapa en tvetydig tillhörighet hos konsulten i vissa situationer. Konsulten sitter i en komplex relationell 

situation, där önskningar och krav kommer från olika håll. Splittringen beskrivs så här: “Jag tycker att 
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det är en splittrad situation där jag vill jobba och utveckla konsultbolaget samtidigt som jag vill 

utveckla kundföretaget.“ (K1). Efter att konsulten har varit ute en längre tid på ett uppdrag hos en kund 

kan det tillslut vara svårt att veta vilket av företagen som konsulten egentligen är anställd på. En 

intervjuperson berättar att: “Jag hade något uppdrag som jag var [några år] på och då är det klart att 

man ibland får lite schizofreni.” (K5). Konsulten fortsätter att beskriva att det är svårt att veta vilket 

företag man egentligen tillhör när man som konsult varit ute hos kunden under en längre tid, och 

spenderat mindre tid på konsultföretaget där man faktiskt är anställd. Intervjupersonerna upplever med 

andra ord en svårighet att balansera mellan vetskapen och känslan av tillhörighet för konsultföretaget 

där denne är anställd.  

 

Konsulten behöver även trivas, anpassa sig och känna någon slags tillhörighet för kundföretaget där 

denne faktiskt spenderar största delen av sin tid. Några respondenter beskriver att det ständigt är en 

prioritering när både konsultföretaget och kundföretaget ställer krav på dem. “Det är klart att om alla 

börjar ställa krav så blir situationen svår och splittrad. Det är alltid en balansgång mellan att vara inne 

internt hos konsultbolaget och att vara ute hos kund och leverera.” (K1). Anpassning till det enskilda 

kundföretaget och projektgruppen är central för konsultens arbete samt resultat. Det finns olika sätt för 

att anpassa sig vilket konsulten nedan beskriver i två citat: 

“Jag tycker ofta att det handlar om att försöka förstå politiken hos kunden, det politiska landskapet och 

den formella strukturen. Jag brukar också försöka förstå organisationen, organisationsschema, vem 

som gör vad och hur processen går igenom organisationen.” (K4) 

“Det handlar mycket om att ta seden dit man kommer. Exempelvis äter industriföretag lunch kl. 11, 

tjänstemannasektorn äter kl. 12, och skulle jag själv få välja äter jag gärna lunch [en annan tid]. Det är 

viktigt att anpassa sig till situationen och att försöka skapa en gemensam grund som man sedan kan 

diskutera utifrån.” (K4) 

 

Förväntningar och fördomar 

Utifrån konsulternas upplevelser verkar det finns en del fördomar mot konsulter som grupp och deras 

anställningsform. Återkommande i intervjuerna är fördomar om att konsulter tjänar väldigt bra, är en 

dyr arbetskraft och jobbar mycket. Konsulterna upplevde även att det finns en stereotyp bild av dem 

som likasinnade och formade av samma företagskultur, samt att de är “tråkiga” och exempelvis 

använder liknande kläder och samma typ av språk. Att de ibland och i vissa fall besitter kunskap men 

ingen kompetens eller erfarenhet är en annan fördom som finns då många av de nyanställda konsulterna 

kommer direkt från universitet eller högskolan. 
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Intervjupersonerna delar upplevelsen att det finns en del förväntningar på konsultrollen, främst från 

kundföretagen. Som konsult förväntas man ha en bred erfarenhet, kunskap och kompetens, samt en hög 

professionalitet och arbetsmoral. En person beskriver det så här: 

“Förväntansbilden tror jag oftast är högre på en konsult än en anställd med samma uppgift. Främst på 

grund av att man som konsult har en spetskompetens eller en kompetens som företaget saknar. Men 

också för att kundföretaget betalar konsulten betydligt mer än vad de betalar den anställda. Jag tror 

därför att det är viktigt att konsulten vårdar sitt eget rykte ute hos kunden. Att tänka på att inte flumma 

runt för mycket, eller facebooka halva dagarna, som jag kan se vissa anställda göra.“ (K3) 

 

Förväntningarna på konsulternas prestationer är höga och kan innebära en del stress och press. 

Intervjupersonerna nämner att vilka fördomar kundföretaget har emot konsulterna beror på hur 

“konsultmogen” organisationen är. Är kundföretaget vana vid konsulter som arbetskraft är fördomarna 

och förväntningarna ibland annorlunda mot vad det kan vara på ett företag som har lite erfarenhet av 

samarbete med konsulter. Konsulterna uttrycker ett behov av att vara medvetna om fördomarna mot sig, 

samt förväntningar på rollen denne kommer att spela i projektet för att bättre kunna anpassa sig till 

situationen. Anpassning upplevs ha stor betydelse för prestation, resultat och för att göra kunden nöjd. 

 

Livssituation 

Något som samtliga intervjupersoner har berättat är att när de kommit till stadiet i livet då det var dags 

att bilda familj började de att tänka över sitt karriärsval. Vissa valde att lämna konsultyrket för en 

“tryggare” fast anställning i en linjeorganisation. Andra valde att stanna kvar på konsultföretaget för att 

de kände att de satt tryggt på sina positioner. De upplevde även att de inte hade tid och ork att börja på 

ett nytt företag där de behöver arbeta och prestera mer i början. Anpassningen sker ofta till konsultens 

privata familjesituation. En konsult beskriver det så här: 

”Ett fenomen som man märker inom konsultbranschen är att när konsulten börjar närma sig åldern för 

att skaffa familj och barn så händer det någonting. Då vill man som konsult inte riktigt ha den där 

ovissheten i arbetet längre. Konsultlivet kan vara ganska tufft då man jobbar sjuk hårt vissa perioder. 

Många väljer då att hitta positioner inom potentiella kunder som man sitter hos. Det är oftast 

familjesituation som driver den förändringen.” (K5). 

Ovissheten består ofta av att konsulten inte vet hur länge denne ska vara ute hos kundföretagen då 

arbetsplatsen ständigt varierar. 

“Som konsult kan du bli utslängt över dagen, vilket är en del av yrket. Jag tror att när man bildar familj 

så vill man se arbetsplatsen som mer långsiktig. Många av mina kollegor som har valt att lämna yrket 

gjorde det till största del på grund av den privata relation som de befinner sig i.” (K1) 
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En annan person beskrev anpassningen till den privata livssituationen så här: “Jag är inne i fasen med 

familjebildning och då är det ganska skönt att sitta still i båten på det företaget man är på. Det är svårt 

att göra karriär och samtidigt leva ett småbarnsliv.” (K2). Konsultyrket innebär ofta mycket arbetstid 

under obekväma tider på dygnet. Möjligheten till flexibilitet kring mängden arbetstid förminskas när 

barn kommer in i bilden och då krävs en anpassning till privatlivet. Livssituationen verkar styra 

mängden timmar konsulten är villig eller har möjlighet att lägga ner på arbetet. “Har man barn vill man 

ofta ha en 40 timmars arbetsvecka där man jobbar 9-17 och inte en 60 timmars arbetsvecka som 

konsultyrket ofta innebär.”(K1)  

 

Diskussion 

I detta avsnitt har vi för avsikt att knyta an materialet till uppsatsens syfte och frågeställningar samt 

koppla samman med vårt teoretiska resonemang. Syftet med studien var att få en förståelse för 

konsulters arbetssituation, samt undersöka hur de uttrycker organisationstillhörighet och hur den 

upplevs påverka dem i deras arbete. Frågeställningarna kommer att behandlas var för sig i diskussionen 

nedan. 

 

Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av arbetssituationen? 

I denna studie beskriver konsulterna sitt yrke som en varierande arbetsform, där arbetets utseende och 

karaktär ofta förändras. Intervjuerna ger en uppfattning av att yrket kan innebära en flexibilitet för både 

företag och konsulter. Likt Olofsdotters (2008, s.46) resonemang visar sig relationen mellan 

kundföretag, konsult och konsultföretag kunna vara en utbytesrelation. Möjligheten till flexibilitet kan 

anses komma från situationen mellan kundföretag, konsult och konsultföretag som skapar en 

triangelrelation. Den flexibilitet konsulten får beskrivs av konsulter som positiv ur många aspekter. En 

aspekt som visar sig i intervjuerna är arbetets variation i innehåll, tid, plats och utformning. Att ständigt 

arbeta i projektform kan utifrån studien anses vara en orsak till variationen i konsultens upplevda 

arbetssituation och stämmer överrens med Alvessons uppfattning om projektarbete som pulserande, med 

faser av olika intensitet och innehåll (Alvesson, 2000, s.152). 

 

Konsultens arbetsplats är rörlig då denne pendlar mellan olika omgivningar, företag och projekt. 

Gallagher & McLean Parks resonemang om konsultyrket som en alternativ arbetsform, vilken ligger 

utanför den traditionella arbetsformen passar in på vår studie. De menar att det finns ett behov hos 

organisationer att kunna använda sig av arbetskraft under en period utan att behöva ingå en fast 

anställning (Gallager & McLean Parks, 2001, s.183-186). Därmed tillfredsställer konsulten ett behov av 
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flexibilitet hos kundföretagen och gör det möjligt för dem att använda tillfällig arbetskraft. Karlsson & 

Eriksson använder sig av begreppet numerisk flexibilitet, vilket skulle kunna beskriva hur 

konsultföretagen, men även konsulten, hjälper kundföretagen till möjligheten att snabbt kunna öka och 

minska arbetskraft (jfr Karlsson & Eriksson, 2000, s.19,25). Intervjuerna visar på att konsulterna 

uppfattar sig kunna bidra med den kunskap som företagen behöver. De ser sig själv som en rörlig 

kostnad som kan anpassas efter företagets ekonomi och marknadens konjunktur. Denna rörliga egenskap 

som konsulten besitter ger dem möjlighet att få en variation i sitt arbete med utmaningar och utveckling. 

 

Antalet arbetstimmar visar sig utifrån vår studie vara ett annat område av variation i konsulternas arbete. 

Ibland blir de tvungna att jobba många fler timmar än vad exempelvis en fast anställd på kundföretaget 

kan behöva göra. Arbetstiderna kan variera i antal och förekomma på obekväma tider under dygnet. Ur 

ett perspektiv kan det verka som att konsulterna utnyttjas och flyttas runt som schackpjäser på företagen. 

Dock visar vårt resultat att konsulterna uppskattar flexibiliteten som kommer med arbetsformen och ser 

förflyttningen mellan företagen som en fördel. Hamnar konsulten på ett tråkigt projekt, vet denne att det 

tar slut om ett tag. Är det däremot ett roligt projekt är vetskapen om att projektet kommer avslutas inte 

lika positiv. Alvesson (2000, s.151) beskriver konsultyrket som utmanande, spännande och omväxlande, 

vilket stämmer överens med det som kommit fram ur intervjuerna. Att få uppleva nya branscher och 

organisationer beskrivs vara en del av tjusningen med arbetsformen och en av anledningarna till att 

intervjupersonerna sökt sig till konsultyrket.  

 

Ett återkommande mönster i denna studie är att konsultyrket innebär höga krav. Många har betonat 

vikten av att vara “fakturerbar” eller “debiterbar”. Det gäller med andra ord för konsulten att skapa ett 

värde i det denne gör samt att sälja sig själv och därmed sitt konsultföretag. Konsulterna kan ibland 

uppleva att de inte räcker med att prestera och göra kunden nöjd på ett yrkesmässigt plan. Ofta krävs en 

ansträngning utöver själva arbetsuppgiften för att kunna fakturera kunden fler timmar eller sälja nya 

projekt. Det är väldigt sällan som företagen köper in samma person igen om de tycker att konsulten är 

dålig. Detta kan kopplas ihop med det Garsten och Jacobsson skriver om att vara anställningsbar. Där 

det ligger på individen själv att ständigt söka efter nya kunskaper och anpassa sig till företaget för att få 

en anställning. Det ligger på den enskilde individen att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden 

genom att bland annat öka kompetensen, utveckla sitt lärande samt att vara innovativ, flexibel och 

tillgänglig (Garsten & Jacobsson, 2004, s.1-8). 
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Känslan av att vara utbytbar 

Intervjuerna visar på att konsulterna upplever sig vara utbytbara i sin arbetssituation. De är endast 

bundna till det konsultföretag de är anställda på.  Dock är arbetsplatsen rörlig och föränderlig, då 

konsulterna tillbringar mycket av arbetstiden ute hos olika kunder. Utifrån vårt material kan konsulterna 

jämföras med Simmels resonemang om främlingen, som utgör en potentiell vandrare och är utbytbar 

och rörlig. Rörligheten innebär att inte vara organiskt bunden till någon utan att en tillfällig kontakt 

skapas med omgivningen. Intervjuerna visar på en liknande rörlighet för konsulterna då de aldrig är 

organiskt bundna till arbetsplatsen ute hos kunden. I och med att de inte vet hur länge de kommer att 

stanna på arbetsplatsen skapas en tillfällig kontakt med medarbetarna på kundföretaget. Den tillfälliga 

kontakten kan fortlöpa under en längre period om kundföretaget exempelvis väljer att köpa fler projekt 

av konsultföretaget och använda sig av samma konsult. Tillfälligheten som präglar relationen mellan 

parterna, konsult och medarbetare på kundföretaget, verkar vara synlig för dem båda. Simmel hävdar att 

främlingen är hänvisad till en mellanhand som ger denne den speciella egenskapen av rörlighet. 

Mellanhanden skulle utifrån intervjuerna kunna antas vara konsultföretaget som säljer konsulten som en 

tjänst eller kompetens till kundföretagen (jfr Simmel, 1981, s.140,143). 

 

De upplevelser av vara tillfällig och utbytbar som vår studie visar på, kan även kopplas samman med 

Alvessons fallstudie av datakonsulter. I den studien liknas konsulternas arbetssituation, som präglas av 

ett ständigt byte av nya projekt, vid det som fast anställda går igenom när de byter anställning. Det 

skulle kunna skapa en känsla av tillfällighet och utbytbarhet. Trots att Alvessons fallstudie gjordes år 

1989 går det att urskilja likheter med vår studie som är gjord mer än 20 år senare. I anställningen som 

konsult finns det en ovisshet om framtiden, vilket skulle kunna uppfattas som en otrygghet för många. 

Utifrån våra intervjuer kan den opersonliga och ständigt förflyttande arbetsplatsen anses bidra till en 

känsla av att vara utbytbar och tillfällig.  

 

Känslan av utbytbarhet i vår studie verkar i sin tur påverka samtliga intervjupersoners prestation. Det 

har visat sig att kundföretagen har möjlighet att byta ut en konsult med kort varsel. Denna vetskap kan 

utgöra ett underliggande “hot” mot konsulten. Detta kan påverka förväntningar och krav på konsulten 

men även påverka konsultens vilja att prestera bättre. Ur intervjuerna uppkommer även vikten för 

konsulten att vårda sitt rykte ute hos kunden och exempelvis inte ”flumma” runt för mycket samt vara 

inne på facebook halva dagarna, som en av intervjupersonerna gav exempel på. Alvesson beskriver hur 

en person med fast tjänst ofta kan göra en halvdan insats under en tid utan att avskedas, medan det är 

lättare att göra sig av med en konsult och att konsulten därför behöver anstränga sig och vara mer 

uppmärksam. Liknande resonemang återfinns i våra intervjuer där konsulterna upplever att kraven och 
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förväntningarna från kundföretagen ofta är höga. Vetskapen om utbytbarheten kan anses öka konsultens 

prestation samtidigt som det kan medföra att kundföretagens krav på konsulten ökar. Alvesson beskriver 

vidare hur konsultföretagen och konsulten är känsliga mot, och påverkas av kundernas uppfattning. 

Detta syns i vår studie då konsulterna belyser vikten av att göra kunden nöjd. Detta kan även kopplas 

ihop med konsultens känsla av att vara “debiterbar” samt konsultföretagens vilja till merförsäljning (jfr 

Alvesson, 2000, s.149-150). 

 

Enligt Simmel besitter främlingen en positiv och specifik form av både delaktighet och frihet, och är 

inte bunden av några fasta påståenden som i förväg kan bestämma hans uppfattning, förståelse eller 

bedömning. Liknande egenskaper återfinns i vår studie då intervjupersonerna beskriver en stor frihet i 

yrket som konsult. De anser sig kunna inta en mer opartisk ställning och betrakta situationer mindre 

fördomsfullt då de inte har en bakgrund på kundföretaget och inte heller behöver ta del av den interna 

politiken på samma sätt som en fast anställd. Den speciella kombinationen av avstånd och närhet, 

likgiltighet och engagemang som främlingen besitter beskrivs av Simmel (jfr 1981, s.141-142). 

Kombinationen kan appliceras på vår studie i mötet mellan konsulterna och medarbetarna på 

kundföretaget. Avståndet kan antas uppstå genom att konsulten är just utbytbar och tillfällig på 

arbetsplatsen. Närheten verkar komma från den gruppdynamik som skapas i en projektgrupp ute på 

kundföretaget och bildar ett mindre företag i det större företaget. Likgiltigheten kan ses ur flera aspekter 

som exempelvis att konsulten aldrig riktigt kommer in i den inre kärnan och inte behöver ta del av 

varken den interna politiken eller maktspelet på kundföretaget. Samt att konsulten inte har en bakgrund 

på företaget, vilket ger möjlighet att inta en mer opartisk ställning och i likhet med Jacobsens (2005, s. 

243-245) resonemang även kan se på företaget ifrån nya vinklar. Engagemanget visar sig genom att 

konsulterna beskriver att de vill göra ett bra arbete, göra sig själva “debiterbara” och skapa en 

merförsäljning hos kunden som kan resultera i ett längre samarbete och fler projekt. Samtliga 

intervjupersoner visar sig uppleva att det kan fokusera mer på arbetsuppgiften, vilket ovanstående 

kombinationer skulle kunna vara en förklaring till. Eftersom det ger konsulten möjlighet att göra ett 

bättre arbete, då arbetsuppgiften står i fokus och andra delar som ofta är närvarande i en fast anställning 

som exempelvis möten och personalfrågor faller bort.  

 

I vår studie framkommer det att konsulten aldrig riktigt blir insläppt i den innersta kärnan på 

kundföretaget då denne anses vara tillfällig. En förklaring till utestängningen kan göras genom 

Karlssons & Erikssons resonemang om hur flexibla företag och arbetsplatser uppnår olika typer av 

flexibilitet. Där ett sätt kan vara att dela upp sina anställda i en kärngrupp och andra perifera grupper. 

Konsulterna passar in i den perifera gruppen, då de utför samma uppgifter som de i kärngruppen men 
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har anställningsvillkor som innebär att de endast kompletterar kärngruppen. Detta ger en flexibilitet för 

kundföretaget, som då kan öka eller minska arbetskraften beroende på konjunkturen (jfr Karlsson & 

Eriksson 2000, s.25-26).  

 

Samtidigt som intervjuerna visar att konsulterna upplever det positivt att inte behöva ta del av intern 

politik och maktspel ute hos kunden, anser konsulterna att de behöver förstå organisationen genom 

exempelvis organisationens formella processer samt dess politik, för att kunna göra ett bättre arbete. 

Intervjupersonerna beskriver att en annan bidragande faktor till att få stanna kvar på företaget och utföra 

fler projekt är att kunna knyta an till medarbetarna på ett personligt plan genom någon slags social 

förmåga. Det uppstår här en sorts motsättning, vilken skulle kunna liknas vid Simmels (1981, s.139-

143) resonemang, där mötet mellan främlingen och dess omgivning ger en känsla av värme samtidigt 

som situation präglas av en motsatt känsla av kyla. I konsultens strävan efter att vara “debiterbar” krävs 

det att denne försöker närma sig den inre kärnan, för att kunna förstå organisationen och samtidigt ha en 

social förmåga samt kunna interagera med sina medarbetare. Dock innebär arbetet som konsult att denne 

inte får eller kan komma in i den inre kärnan på kundföretaget, eftersom konsulten inte är fast anställd 

och anses som tillfällig. Att konsulten bör försöka komma närmare den inre kärnan och förstå 

kundföretagets politik kan därför ses som något ouppnåeligt. Samtidigt är denna strävan en av de 

grundläggande faktorerna i interaktionen mellan de tre parterna då den leder till en högre presterande 

och mer eftertraktad konsult. En konsult utan denna strävan skulle kunna tänkas bli mindre debiterbar 

och eventuellt inte passa inom konsultbranschen. En konsults målsättning är att fakturera timmar. Gör 

denne inte det så gynnar det varken konsultföretaget eller konsulten själv. Relationen mellan 

kundföretag, konsult och konsultföretag anger ramarna för interaktionen och gör anställningsformen 

möjlig. Ovanstående faktorer samspelar och bildar en mekanism som definierar, producerar samt 

reproducerar fenomenet som konsultrollen innebär.  

 

Vi vill betona att vi är medvetna om att det inte bara konsulter som har höga krav och förväntningar på 

sig, utan det återfinns även på fast anställda inom ett företag. Alla behöver på ett eller annat sätt kunna 

anpassa sig till olika konstellationer, människor, roller och chefer. Då denna studie handlar om 

konsultyrket har vi för avsikt att lyfta fram de utmärkande drag vi sett och belysa dessa.  

 

Anpassning till olika roller 

Olofsdotter beskriver att konsulten bör vara anpassningsbar och ha förmågan att kunna sätta sig in i nya 

organisationer, positioner, regler och kulturer, då uppdragen varierar både tids- och innehållsmässigt 

(Olofsdotter, 2008, s.17). Kravet på anpassning visar sig utifrån vår studie stämma bra överens med 
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Olofsdotters resonemang. Det finns en förväntan på konsulten att anpassa sig till kundföretaget genom 

att exempelvis följa dess företagskultur, policy och regler. Intervjuerna visar även att konsulterna själva 

upplever att en anpassning till kundföretaget är väsentlig för att bättre kunna smälta in, genomföra sina 

uppdrag på ett smidigare sätt samt göra ett bättre resultat. Genom att försöka förstå den organisation 

konsulten hamnar på kan denne utföra sitt arbete på ett bättre sätt. En upptränad förmåga att se och 

förstå olika processer hos kundföretaget kan vara ett användbart redskap för anpassa sig, vilket kan 

resultera i nätverksbyggande och ökad trivsel. Genom att konsulten anpassar sig och visar intresse för 

kundföretaget och dess medarbetare kan det leda till en nöjd kund, ökad debitering samt en 

merförsäljning för konsulten och konsultföretaget. 

 

Utifrån intervjuerna blir det tydligt att rollen som konsult innebär att kunna pendla mellan många olika 

roller beroende på kontext. Den roll som konsulten spelar är anpassad till medarbetarna på både kund- 

och konsultföretaget, och kan liknas vid Goffmans resonemang om roller. Under det så kallade 

framträdandet, använder konsulten sig ofta av en given social fasad, vilken kan bli till en kollektiv 

representation. Representationen kan i sin tur ge upphov till abstrakta och stereotypa förväntningar från 

publiken som genom gemensamma rutiner samt krav, socialiseras och omformas för att passa in på de 

förutsättningar och förväntningar som finns i den kontext där framträdandet genomförs (jfr Goffman, 

2009, s.9-39). Med andra ord blir förmågan att anpassa sig väsentlig för konsulten under samarbetet i 

projektgruppen. Alvesson beskriver hur konsultprojektens karaktär varierar mycket och menar därför att 

konsulten behöver vara anpassningsbar till nya människor och olika konstellationer (Alvesson, 2000, 

s.151). Våra intervjuer visar att rollerna konsulten har varierar mycket beroende på projekt. 

Omgivningen och det specifika företaget har också en betydelse. Gruppdynamiken samt de olika 

personligheter som kan finnas i en projektgrupp har en stor påverkan på vilken roll konsulten får eller 

har möjlighet att ta. Oavsett konsultens specifika roll, ses den alltid som en konsult, vilken kan medföra 

fördomar och förväntningar. Att vara medveten om att dessa fördomar och förväntningar finns, visar sig 

utifrån vårt material vara av vikt. Det är även något konsulterna behöver förhålla sig till och som 

påverkar både deras agerande och deras handlingar. 

 

I intervjuerna beskrivs det att konsulterna ofta har flera chefer, både på konsult- och kundföretaget samt 

inom projektgruppen. Kraven och förväntningarna kommer ofta från många olika håll medan konsulten 

står i mitten och ska försöka hantera dem. Samtliga intervjupersoner upplevde en känsla av att vara 

splittrad och hade svårigheter att hantera de olika kraven och prioritera mellan dem. I intervjuerna 

framkom det att det ofta var någon som blev missnöjd då det ansågs vara svårt att prioritera allas viljor. 

Förmågan att kunna hantera pressade situationer samt att kunna se vad som är viktigast för stunden är 
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därför av betydelse för konsulten. I intervjuerna ansåg de flesta konsulterna att kundens önskemål skulle 

prioriteras först, då det i slutändan var viktigast för konsultföretaget att kunden var nöjd och ville ha ett 

fortsatt samarbete.  

 

Att kundföretagets vana av att arbeta med konsulter påverkade samarbetet mellan konsulterna och 

medarbetarna på kundföretaget, framkom i intervjuerna. Vanan av att arbeta med konsulter påverkade 

främst de uppfattningar, förväntningar och fördomar som fanns mot konsulterna hos kunden. Detta 

belyser även Andersson som menar att fördomarna och förväntningarna ibland anses vara annorlunda 

hos företag som är vana vid konsulter, jämfört med företag som inte har lika stor erfarenhet av att 

samarbete med konsulter (jfr Andersson, 2005, s.16). Intervjuerna visar att en vana av konsulter kan 

påverka samarbetet, bemötandet, trivseln och ibland även konsultens resultat. Karlsson & Eriksson 

(2000, s.68) belyser att företag som är vana vid att använda konsulter som arbetskraft ofta kan 

inkluderas i något som kallas flexibla företag.  

 

Livssituation 

Arbetsgivare och anställda är i behov av såväl flexibilitet som stabilitet, men betydelsen kan ha olika 

innebörder för parterna (Olofsdotter, 2008, s.46). Betydelsen av flexibilitet och stabilitet visar sig 

förändras beroende på konsulternas livssituation. Konsultyrket erbjuder bland annat: utmaningar, 

variation i uppdrag, resor, möjlighet att utvecklas, frihet och flexibilitet. Detta är något 

intervjupersonerna önskade, accepterade eller såg som lockande tidigare i sin karriär. När de sedan kom 

till stadiet i livet då de började stadga sig och bilda familj förändrades deras krav på arbetet. Möjligheten 

att resa, arbeta på olika platser både inom och utanför Sverige, samt att arbeta långa dagar fanns inte 

längre kvar. Trygghet och stabilitet blev istället viktigare. Några av konsulterna valde som tidigare 

nämnt, att byta till en fast linjetjänst då de ansåg att konsultyrket inte passade in på deras förändrade 

krav. Andra valde att stanna kvar på sina positioner inom konsultföretaget, då de ansåg att byta arbete 

skulle innebära en extra insats. De kände sig tvungna att återigen visa vad de går för, vilket var något de 

varken hade tid eller ork att göra. Anpassning sker således inte bara till arbetslivet, utan även till 

privatlivet. De fem intervjuade konsulterna visar ett tydligt mönster på att kraven på arbetet ser 

annorlunda ut, i och med att familjesituationen förändras. Då det istället är den de är tvungna att anpassa 

sig till. 
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Hur uttrycker konsulter sina upplevelser av organisationstillhörighet? 

Att ständigt byta projekt och arbeta med olika kunder har utifrån vår studie visat sig vara en av 

tjusningarna i anställningsformen, men kan även göra att organisationstillhörigheten ter sig splittrad i 

vissa sammanhang. Relationen mellan konsult och kundföretag visar sig vara tillfällig och föränderlig. I 

intervjuerna framkommer det att konsulten vanligtvis söker sin tillhörighet hos sitt konsultföretag där 

denne är anställd. Det visar sig också att känslan av tillhörighet är sammankopplad med företagskultur, 

organisationssocialisation, organisationsidentifikation samt begrepp som värden och värdegrund. 

Medvetna om kulturbegreppets många olika definitioner (Alvesson, 2000, s.23) samt 

problematiseringen kring kulturbegreppets användande och icke- ifrågasättande (Papakostas, 2009, 

s.10,14) används dessa begrepp för att förklara känslan av tillhörighet som uttrycks bland samtliga 

intervjupersoner.  

 

Vår studie går i linje med Bryttings resonemang där företagens framgångar beskrivs vara beroende av 

medarbetaren och dennes viktiga roll i det komplexa samspelet mellan medarbetare i en organisation 

(Brytting, 2005, s.148). Med andra ord visar intervjuerna på att konsulten kan tänkas ha en framstående 

roll för konsultföretagens framgångar. Philipsson menar att ökade krav och ansvar ställs på 

medarbetaren vilket kan resultera i högre stress och ett större behov av stöd. Stödet kan komma från en 

företagskultur med en tydlig värdegrund, värdehierarki och riktlinjer (Philipsson, 2004, s.32,33). 

Samtliga konsulter beskriver höga krav, stort ansvar och stress som återkommande teman. Vidare kan 

Philipssons ovanstående resonemang om stöd tänkas passa in på våra intervjupersoner. Återkommande 

begrepp i denna studie är exempelvis, företagskultur, värden och värdegrund. De beskrivs av 

intervjupersonerna som viktiga för att känslan av delaktighet och vidare även för att känslan av 

organisationstillhörighet ska infinna sig. För att förstå innebörden av begreppen värde och värdegrund 

används Philipssons resonemang där han belyser hur de skapar en företagsetik. Vidare anses 

företagskultur och företagsetik kunna hänga samman då de tillsammans kan utgöra grunden för 

handlingar och attityder på en arbetsplats (Philipsson, 2004, s.29,52). Trots att företagsetik inte benämns 

av intervjupersonerna kan begreppet förklara det komplexa området företagskultur. En attityd inom 

konsultföretaget skulle kunna vara att det är viktigt göra ett bra arbeta och att leverera, vilket samtliga 

konsulter uttrycker. 

 

Organisationsidentifikation handlar om känslan av att tillhöra något, samt hur tillhörigheten har 

betydelse för hur medarbetaren definierar sig själv. För att en organisationskultur ska utvecklas måste 

medlemmarna i organisationen identifiera sig med sin organisation (Alvesson, 2009, s.17). Vikten av att 

identifiera sig med företagets värderingar och medarbetare samt att ha ett intresse för företaget beskrivs 
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av samtliga intervjupersoner i vår studie. Det visar sig även vara viktigt att känna att konsultföretaget 

konsulten arbetar gör något speciellt. Konsulterna upplever att tillhörighet och lönen är det de får 

tillbaka av sitt engagemang för arbetet.  

 

Att skapa en organisationstillhörighet kan anses vara mer komplicerat för ett konsultföretag än för ett 

företag med traditionellt anställda. Alvesson beskriver hur organisationssocialisationen är en process där 

medarbetaren anammar de sociala kunskaper och färdigheter som krävs för att passa in på ett företag. 

Genom socialisationen tar medarbetaren även till sig företagskulturen som sedan lever vidare via den 

äldre generationen till den yngre generationen som börjar på företaget (Alvesson, 2000, s.53). Då 

konsulterna spenderar lite tid på konsultföretaget kan denna process försvåras. Ett konsultföretag kan 

gynnas av att skapa en kontinuerlig process där nya konsulter socialiseras in på ett snabbt, effektivt och 

smidigt sätt för att tidigt ge dem större möjlighet att ta till sig företagskulturen. Då företagskulturen visat 

sig vara central i konsulternas känsla av organisationstillhörighet kan socialisationen anses ha en 

framstående roll i detta skapande. Olofsdotter belyser att det ställs höga krav på cheferna som arbetar på 

bemanningsföretaget att skapa en känsla av organisationstillhörighet och samhörighet bland konsulterna 

(Olofsdotter, 2008, s.17). Utifrån vårt material stämmer Olofsdotters resonemang även in på 

konsultföretagen. Det visar sig finnas stora krav på konsultföretagen att skapa en stark 

organisationsidentitet och känsla av tillhörighet hos konsulterna för att få dem att trivas, känna 

delaktighet samt vilja att stanna kvar på företaget. Intervjuerna visar att det krävs något extra av 

konsultföretagen på grund av att arbetet är föränderligt i både tid och rum. 

 

I Alvessons fallstudie av datakonsulter framhålls sociala aktiviteter som konsultföretaget arrangerar 

runtom arbetet, såsom fester och konferenser, ge konsulterna mycket utöver själva arbetet. Då det 

upprätthåller en gemenskap när de går ut på kundföretagen och arbetar i respektive projekt (Alvesson, 

2000, s.153). Liknande aktiviteter beskrivs under intervjuerna som viktiga för gemenskapen med 

konsultkollegorna och bidrar till känslan av tillhörighet. Konsultföretaget anordnar sociala aktiviteter 

som exempelvis fester, resor och evenemang vilka i sin tur skapar en vi-känsla hos medarbetarna på 

konsultföretaget. Konsulterna arbetar i mindre projektgrupper där de har möjlighet att ytterligare skapa 

en trygghetskänsla. I dessa projektgrupper går de sedan ut till kunder och bildar tillsammans med 

kundens medarbetare en projektgrupp. Konsulten får en mer erfaren person från konsultföretaget, likt en 

mentor, som konsulten kan få stöd och råd ifrån. Detta är exempel på aktiviteter och faktorer som kan 

bidra i skapandet av en gemenskap mellan medarbetarna på ett företag, en företagskultur och vidare ge 

ett socialt stöd. I vår studie visade det sig även att sociala aktiviteter som sker kontinuerligt kan påverka 

konsultens vilja att stanna inom konsultföretaget. Kollegorna och företagskulturen uttrycks vara de 
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främsta anledningarna till att konsulterna velat stanna på konsultföretaget. Dessa anledningar har även 

visat sig bidra till en ökad trivsel för konsulten på kundföretagen.  

 

En av konsulterna jämförde känslan av organisationstillhörighet till sitt konsultföretag med känslan av 

tillhörighet till en tidigare arbetsgivare. Det visade sig att intervjupersonen kände starkare tillhörighet 

till konsultföretaget än till organisationen där denne hade en fast anställning. Vilket kan vara ett tecken 

på en bra och stark företagskultur som byggts upp inom konsultföretaget. Några av intervjupersonerna 

nämnde att en fördom som utomstående personer ofta har, är uppfattningen att konsultföretag formar 

sina konsulter till likasinnade individer. Det kan vara en annan aspekt av vad en stark företagskultur kan 

åstadkomma, som ur ett perspektiv kan ses som ett sätt att hjärntvätta människor på. Från vår studie 

framkommer dock inte upplevelser av en sådan typ av företagskultur i konsultföretagen 

intervjupersonerna varit anställda på. Konsulterna nämner att det är lättare för företaget att få 

konsulterna att bli mer lika varandra då de till största del rekryterar in från högskolor och universitet. 

Nyexaminerande personer anses ha lättare att anpassa sig och formas av företaget då de inte hunnit 

forma en tydlig och personlig identitet i rollen som konsult. Intervjupersonerna beskriver likheter med 

sina konsultkollegor som exempelvis att de använder samma typ av kläder under arbetstid och pratar 

samma typ av språk med varandra, vilket kan underlätta kommunikationen i arbetet.  

 

Hur upplevs organisationstillhörighet påverka konsulter i deras arbete? 

Philipsson visar en rad positiva påverkansfaktorer som företagskulturen har, exempelvis bättre 

arbetsförhållanden, minskad sjukfrånvaro, ökad effektivitet och arbetsglädje. Vidare menar han att 

företagskulturen ger medarbetarna en upplevelse av välbefinnande och motivation att sköta sitt arbete på 

ett sätt som gagnar företagets verksamhet och dess mål (Philipsson, 2004, s.133,135). I linje med 

Philipssons resonemang visar intervjuerna att konsulterna bland annat genom företagskulturen upplever 

en ökad trivsel, motivation och prestation. Företagskulturen visar sig vara en viktig faktor som kan 

påverka konsulternas känsla av organisationstillhörighet och även påverka dem i deras arbete. Samtliga 

konsulter kände en större organisationstillhörighet till det konsultföretag de var anställda på än till 

kundföretagen. 

 

I vår studie beskrivs dock att en känsla av splittring kan uppkomma när konsulten är ute på flera projekt 

hos samma kund under en lång tid. Konsulten upplever att det kan vara svårt att komma ihåg vilket 

företag denne faktiskt tillhör på grund av att den största delen av arbetstiden spenderas på kundföretaget, 

trots att konsulten är anställd på konsultföretaget. Det är samtidigt av angelägenhet att konsulten 

anpassar sig, trivs på kundföretaget och bygger nätverk. Intervjupersonerna belyser vikten av att hitta en 
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balans där konsulten inte glömmer bort sin tillhörighet till konsultföretaget under uppdragen hos 

kundföretagen. Känslan av organisationstillhörighet kan antas minska känslan av splittring och kan 

därför vara ett viktigt område för konsultföretagen att arbeta med. Företagskulturen nämns som en del 

av tillhörighetskänslan med konsultföretaget. Intervjuerna visar att om känslan av tillhörighet varit stark, 

har den bidragit till att konsultföretaget lyckats behålla sina konsulter. Företagskulturen och 

organisationstillhörigheten kan med andra ord antas påverka hur länge konsultföretaget får behålla 

konsulterna, deras kunskap och kompetens. Utifrån intervjuerna verkar även konsultföretagen vara 

medvetna om detta och strävar därför efter en storts gemenskap och tillhörighetskänsla. 

 

Vår studie går även i linje med Philipssons resonemang om att företag övergått från plikt till lust som 

drivkraft för att motivera medarbetare att göra en bra arbetsinsats. Känslan av att vara del av en helhet är 

en viktig aspekt för att känna inre motivation och lust. Lust är kopplad till värderingar, moralisk 

övertygelse och etik menar Philipsson. Vidare anser han att det hänger ihop med att se en djupare 

mening med det man gör, samt att kreativitet är en förutsättning för lusten (jfr Philipsson, 2004, s.33-

38). Ur intervjuerna visar det sig att en stor del av konsultens lust kommer ur att utföra ett bra arbete, 

vara nöjd med resultatet, bli klar och leverera något bra samt att få feedback och därmed kunna 

utvecklas. Det framkommer även att konsulten får stort utrymme för kreativitet och chans till 

utvecklande i många av de projekt denne arbetar med. 

 

Brytting beskriver integrerad motivation, som innebär att ett gott utfört arbete uppfattas som ett mål i 

sig. I vår studie syns att konsulterna upplever en integrerad motivation till sitt arbete, då samtliga 

intervjupersoner nämner att det är viktigt för dem att göra bra ifrån sig i varje projekt. Detta skulle 

kunna vara ett resultat av att konsultföretaget lyckats uppnå något som Brytting förklarar som 

organisationens utformning, och syftar till att en högre prestation ska ge en ökad motivation (jfr 

Brytting, 2005, s.103). Konsultens mål är att utföra ett bra arbete, vilket även kan anses vara 

konsultföretagets mål. En parallell kan även dras till termen ”task significance”, som innebär att en 

arbetsuppgifts upplevda sociala betydelse anses påverka motivationen positivt (Alvesson, 2000, s.154). 

Ur intervjuerna visar det sig att konsulterna upplever sina arbetsuppgifter som viktiga. Den återkoppling 

och det betyg konsulten får efter avslutat projekt kan ge denne möjligheter att utveckla sin karriär inom 

konsultföretaget. Genom att konsultföretaget motiverar sina konsulter med karriärutveckling och skapar 

en känsla av organisationstillhörighet, kan det föda en vilja hos konsulterna att prestera mer. Detta kan i 

sin tur gynna konsultföretaget som kan tänkas få en anställd som presterar bättre. Ett bra utfört arbete av 

konsulten kan få positiva effekter för dennes motivation och prestation. 

 



 

34 

Utifrån intervjuerna syns att en känsla av tillfredställelse hos konsulten kan komma ur både ett väl utfört 

arbete samt från den egna prestationen. Beroende på konsultföretagets lönemodell kan en väl utförd 

arbetsuppgift även påverka konsultens lön. Om kundföretaget är nöjd med konsultens prestation kan det 

bidra till merförsäljning, antingen genom att konsulten blir inhyrd igen eller att kundföretaget fortsätter 

att hyra in konsulter från samma konsultföretag. En möjlighet till att avancera karriärmässigt inom 

konsultföretaget samt att få stanna längre ute hos en kund som konsulten trivs bra hos är ytterligare 

positiva effekter.  

 

Att vara en del av ett större sammanhang och att få vara med och bygga något, lyfts fram av samtliga 

intervjupersoner som viktiga aspekter. Philipsson belyser att det är betydelsefullt för en medarbetare att 

känna sig behövd, uppleva att ens prestationer är värdefulla och att utgöra en del av en större helhet. 

Detta kan anses bidra till glädje och tillfredställelse i arbetet (Philipsson, 2004, s.38). Vår studie visar att 

konsulterna upplever sig ha ett helhetsperspektiv och därmed förstå sin del av arbetsprocessen. Genom 

ständiga projektavslut, återkopplingar och betyg får konsulten se värdet och innebörden av sitt arbete. 

Det kan vara en bidragande faktor till den arbetsglädje som framkommer ur intervjuerna med 

konsulterna.  

 

Studien visar att kollegorna är en av anledningarna till att konsulterna stannat kvar på konsultföretaget. 

Alvesson menar att företagskulturen skapar attityden mellan medarbetarna och ger dem en positiv 

känsla av företaget samt en känsla av trivsel, vilket kan innebära att de anstränger sig lite mer 

(Alvesson, 2000, s.154). Attityden mellan medarbetarna kan bland annat skapas genom olika sociala 

aktiviteter. Inom konsultbranschen kan det anses vara mer angeläget att skapa och upprätthålla sociala 

aktiviteter då konsulterna inte befinner sig på konsultföretaget. Fler aktiviteter kan tänkas bidra till en 

starkare gemenskap mellan konsulterna, upprätthålla en vi-känsla samt känslan av tillhörighet för 

konsultföretaget. Företagskulturen kan därför ses som en förklaring till varför konsulterna är benägna att 

stanna på konsultföretaget. 

 

Slutsats 

Konsultyrket som arbetsform har beskrivits innefatta en känsla av tillfällighet, där konsulten uttrycker 

sig vara tillfällig i sin roll hos kundföretaget och har därför inte har tillträde till företagets inre kärna. 

Samtidigt som konsulten utestängs från betydelsefulla processer i kärngruppen är denne tvungen att 

närma sig den inre kärnan för att kunna skapa ett förtroende hos kunden och förstå hur organisationen 

fungerar. Detta för att kunna utföra ett bra arbete som ska göra konsulten “debiterbar” och som vidare 
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kan generera i merförsäljning samt framgång för både konsulten och konsultföretaget. Att inte kunna 

komma in i kärngruppen och samtidigt sträva mot att närma sig den kan ses som en motsättning. Strävan 

är omöjlig att uppnå, då en konsult inte längre skulle utgöra en smidig och tillfällig arbetskraft om denne 

släpptes in helt i den inre kärnan, där den skulle få reda på viktig information om organisationen. 

Samtidigt skulle konsulten säkerligen inte bli lika framgångsrik om denne inte anpassade sig till 

organisationen, försökte knyta kontakter och på ett eller annat sätt närmade sig kundföretagets chefer.  

 

Livssituationens påverkan visar sig tydligt ur intervjuerna med konsulterna. Deras önskningar och krav 

på arbetet formades efter den. De sökte sig till konsultyrket för att det bland annat erbjöd utmaningar, 

flexibilitet, resor och utvecklande uppdrag. När konsulterna närmade sig stadiet då de ville bilda familj, 

blev istället faktorer som trygghet, stabilitet och arbetstid viktigare. Möjligheten att resa och lägga ner 

mer tid på arbetet än en vanlig 40-timmars vecka förändrades och i och med detta valde konsulterna 

antingen att sitta kvar på de positioner de lyckats arbeta sig upp till på konsultföretaget eller byta till en 

fast anställning på något annat företag. Ett anpassande till den rådande livssituationen gjordes bland 

samtliga konsulter och privatsituationen visade sig ha stor påverkan på valet av anställningstyp. 

 

Kundföretaget, konsulten och konsultföretaget är de tre parter som utgör en triangelrelation som präglas 

av flexibilitet. Konsulten ger intryck av att vilja söka ett arbete som är varierande, utmanande, flexibelt 

och fritt. Kundföretaget söker efter möjligheten att kunna ta in den kompetens de saknar, för att sedan 

snabbt kunna göra sig av med kostnaden när uppdraget är slutfört eller när det inte längre finns utrymme 

för den i budgeten. Konsultföretagen har uppmärksammat företagens behov av snabb och tillfällig 

arbetskraft, och utnyttjat detta genom att tillfredställa företagens efterfråga på bästa möjliga sätt. 

 

Triangelrelationen innebär förutom flexibilitet även en utbytesrelation för samtliga parter. Konsulterna 

erbjuder sin kompetens och utgör därmed konsultföretagets arbetskraft, då företaget endast säljer 

tjänster. Genom denna utbytesrelation får kundföretagen kompetens, kunskap, samt en utbytbar och 

tillfällig arbetskraft av konsultföretaget. Kostnaden är rörlig och går därför att göra sig av med snabbt. 

Konsulten kan även ge kundföretaget en ny vinkel eller synsätt då denne kommer utifrån organisationen. 

De får betala mer för konsulttjänsten än för en vanlig anställning men slipper då i stort sätt allt 

arbetsgivaransvar. Konsultföretag skapar en ekonomisk framgång genom att hyra ut tjänster till 

kundföretag. Deras konsulter får erfarenhet och förhoppningsvis den utmaning, variation, 

självständighet samt flexibilitet som de efterfrågar. På det sättet blir konsulterna troligtvis nöjda och 

stannar därmed kvar längre inom företaget. Konsultföretaget ger konsulten karriärmöjligheter, interna 

utbildningar, gemenskap samt mentorskap. De får även den frihet, flexibilitet och variation, samt de 
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utvecklingsmöjligheter som de efterfrågar. Genom att få arbeta på olika arbetsplatser får de erfarenhet 

av att hamna i olika roller, situationer och omgivningar. Möjlighet att nätverka och skapa kontakter som 

kan vara värdefulla i den fortsätta karriären är stor för en konsult. Dessa positiva aspekter verkar utifrån 

intervjupersonerna vägas upp av de negativa.  

 

Vår studie visar på att det ställs höga krav på konsulten i denna triangelrelation. Konsulten behöver 

bland annat vara flexibel, anpassningsbar, ha social kompetens, kunna spela olika roller samt kunna 

arbeta med olika sorters människor i olika projekt. Kundföretaget har höga förväntningar och krav på 

konsultens prestationer vilket kan innebära en stor stress. Konsulten är medveten om vikten av att 

prestera, vara “debiterbar” samt skapa en ökad försäljning på kundföretaget och på det sättet själv kunna 

klättra inom konsultföretaget. En aspekt av konsultyrket är att konsulten faktiskt aldrig sitter säkert då 

denne ständigt måste prestera och uppvisa bra resultat för att uppnå framgång inom sin yrkeskarriär. 

Ansvaret som den enskilda individen får bära anser vi vara stort. Om konsulten inte presterar och 

fakturerar timmar går det inte bara ut över konsultföretaget utan kan även få stora konsekvenser för 

konsulten själv.  

 

Denna studie visar att konsulterna upplever att det är av betydelse för företagen att ha kompetens i hur 

man skapar en stark och fungerande företagskultur, för att kunna ge sina anställda en känsla av 

organisationstillhörighet. Att skapa en gemenskap med medarbetarna på konsultföretaget genom olika 

sociala aktiviteter ansågs vara en viktig del. Då konsulten spenderar mer tid på kundföretaget än på 

konsultföretaget denne är anställd på. Det visade sig att om konsulten kände en stark tillhörighet till sitt 

konsultbolag var känslan av att vara splittrad inte lika märkbar och konsulten visade en större 

benägenhet att stanna kvar på konsultföretaget. Detta gynnar i sin tur konsultföretaget då de får behålla 

kompetens, kunskapen och erfarenheten inom företaget.  

 

Vi vill även lyfta upp en möjlig problematisering kring konsultanställningen. Kundföretaget kan tänkas 

utnyttja den anställningsform som konsultyrket innebär genom att i större utsträckning anställa konsulter 

istället för att erbjuda en fast anställning. Konsultyrket som anställningsform präglas av flexibilitet då en 

konsult är lätt att göra sig av med. Det kan vara en fördel för ett företag att inte använda onödiga utgifter 

då marknaden är osäker och föränderlig. Om konsultyrket i viss utsträckning skulle ersätta fasta 

anställningar skulle detta kunna anses gynna företagen mer än de anställda.  

 

Slutligen anser vi att konsulternas arbetssituation utgör ett intressant fenomen. När det sker en 

samverkan mellan parterna i triangelrelationen bildas en mekanism som skulle kunna utgöra ett fall av 
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en ny form av flexibilitet på arbetsmarknaden. Upplösningen av tid och rum bidrar till en ökad rörlighet 

som antas eftersträvas i dagens samhälle. Kanske är denna form av en flexibel arbetssituation bara en 

början på en trend mot ökad flexibilitet inom arbetsmarknadens alla anställningsformer.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Konsulters arbetssituation är ett intressant område att bedriva forskning inom eftersom relationen är 

komplex och innehåller många spännande aspekter. Vi föreslår vidare forskning inom företagskulturens 

betydelse för konsultföretag och skapandet av en stark organisationstillhörighet. Att bedriva vidare 

forskning på hur livssituationen påverkar krav samt önskningar på arbete och i sin tur yrkesval är ett 

annat intressant område. Vi föreslår även vidare forskning på arbetssituation, organisationstillhörighet 

samt dess påverkan. Det skulle vara intressant att titta på fler konsulter inom IT-branschen och även 

genomföra studier inom andra branscher. 
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Bilaga 1: Intervjumall 
 

 

Huvudfrågor: 

1. Hur upplever du att det är att vara anställd som konsult? 

2. Hur upplever du att det är att tillhöra två arbetsplatser? 

3. Beskriv hur du upplever känslan av organisationstillhörighet och hur den påverkar dig? 

4. Hur upplever du din delaktighet i konsultföretaget respektive kundföretaget? 

5. Hur upplever du gemenskapen med dina kollegor? 

6. Hur är relationen till dina chefer på konsultföretaget respektive kundföretaget? 

7. Upplever du att det finns någon skillnad mellan fast anställda och konsulter? 
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Bilaga 2: Temakarta 
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