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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur uthyrda konsulter upplever sin position på 

kundföretag samt hur de upplever den eventuella maktrelationen mellan konsulter och den 

ordinarie personalen. För att besvara detta syfte har en kvalitativ metod tillämpats, där fem 

konsulter i Stockholmsområdet intervjuats.  

 

Studien har visat konsulternas arbetssituation på många sätt är otillfredsställande. Studiens 

resultat visar att konsulterna upplever ett visst utanförskap på sitt nuvarande uppdrag, dock 

inte i den utsträckning som tidigare forskning och teoretiska ramverk antydde. De faktorer 

som påverkade graden av utanförskap var konsulternas anställningsform (heltid/deltid), 

uppdragets längd samt åldersfördelningen på arbetsplatsen. De konsulter som arbetade deltid 

på sitt nuvarande uppdrag upplevde ett starkare utanförskap och upplevde att de hade svårare 

att komma in i den etablerade arbetsgruppen medan de konsulter som arbetade heltid kände en 

starkare samhörighet med kundföretaget och dess anställda.  Uppdragets längd visade sig 

även i viss utsträckning påverka graden av utanförskap. De konsulter som arbetat på ett 

kundföretag en längre period upplevde en starkare samhörighet med kundföretagets personal, 

medan de konsulter som arbetat kortare tid på sitt uppdrag inte upplevde att kundföretaget och 

dess personal litade på att de utförde sitt arbete korrekt och att de skulle stanna på 

kundföretaget. Resultatet från denna undersökning visar att ju längre tid konsulterna arbetat 

på sitt aktuella uppdrag desto mindre betydelse hade anställningsformen. Ålder visade sig 

också vara en bidragande faktor till hur integrerade konsulterna upplevde sig vara på 

kundföretaget. På konsulternas arbetsplatser rådde en kraftig åldersskillnad och att det 

påverkade i sin tur relationsbygget på arbetsplatsen.   

 

Nyckelord: Bemanningsföretag, konsult, ordinarie personal, kundföretag, sociala relationer, 

utanförskap  

Abstract  

The aim with this study is to examine how consultants experience their position on the client 

company and if they experience any power relations between consultants and ordinary staff. 

To answer the aim with this study a qualitative method has been applied, were five 

consultants in the Stockholm region were interviewed.  

 

The study shows that consultants work situation in many ways are unsatisfactory. The result 

of the study also shows that consultants feel a certain alienation on their current consulting 



 

 

assignment, but not to the extent that previous research and theoretical framework suggested. 

The main factors that affected the degree of alienation on the client company was the 

consultant’s employment status (full time/part time), duration of the consulting assignment 

and the age composition at the client company. The consultants that worked part-time at their 

current consulting assignment experienced a stronger alienation and felt that they had more 

difficulties to get into the established working group while the consultants what worked full-

time felt a strong commitment with the client company and its employees. The consulting 

assignments length to some extent also influenced the degree of alienation. The consultants 

that worked at a client company for a longer period experienced a stronger affinity with the 

ordinary staff at the client company, while the consultants that worked a shorter period on 

their current client assignment didn’t feel that the client company and its staff confident that 

they carried out their work properly and that they would stay at the client company for a 

longer period. This study showed that the longer the consultant worked at their current 

consulting assignment the less importance the employment form had.   

 

Keyword: Staffing company, consultant, ordinary staff, client company, social relations, 

alienation.  

  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie har syftet att öka förståelsen för hur uthyrda konsulter från bemanningsföretag 

upplever sin position på kundföretag. Jag har även undersökt hur de uthyrda konsulterna 

upplever maktrelationen mellan konsulter och ordinarie personal på sitt nuvarande uppdrag. I 

studien har jag tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag intervjuat fem uthyrda 

konsulter i Stockholmsområdet. I analysen av det insamlade materialet har jag använt mig av 

teorier som dels förklarar hur maktrelationer mellan en etablerad och underordnad grupp 

skapar och upprätthålls samt maktstrukturer i arbetsgrupper. Resultatet visar att de uthyrda 

konsulternas arbetssituation på många sätt är otillfredsställande dock inte i den utsträckning 

som tidigare forskning och teoretiska ramverk antydde. Graden av utanförskap påverkades av 

tre huvudsakliga faktorer. Dessa faktorer var: vilken anställningsform konsulterna hade på det 

aktuella konsultuppdraget, längden på uppdraget och åldersfördelningen på arbetsplatsen.  
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                                      1.0 Introduktion 
 

I detta kapitel inleder jag med att presentera valet av ämne, med hjälp av en kortfattad 

inledning och bakgrund kring bemanningsbranschen. Därefter beskrivs undersökningens 

avgränsningar, begrepp och disposition över uppsatsens kapitel. Avslutningsvis klargörs  

undersökningens övergripande syfte och frågeställningar.  

 

1.1 Inledning och bakgrund 

 

Personaluthyrning och vinstdrivande arbetsförmedling legaliserades på den svenska 

arbetsmarknaden 1993. Innan dess hade arbetsförmedlingen monopol på all form av 

arbetsförmedling1. Efter legaliseringen av personaluthyrning har en snabb utveckling ägt rum 

inom bemanningsbranschen. Till en början var bemanningsföretagen enbart koncentrerade till 

landens storstäder, men numera är bemanningsföretag verksamma i hela Sverige. 2 

 

Bemanningsföretag erbjuder sina anställda fast lön och den anställningstrygghet som följs av 

lagar och avtal som skrivs tillsammans med den anställde konsulten. 3Personaluthyrning 

regleras av kollektivavtal som ger de anställda på bemanningsföretag en ekonomisk och 

anställningsmässig trygghet och omfattar grundläggande tryggheter så som en rättvis lön, rätt 

att ta ut semesterdagar, betalda övertimmar och ger de anställda en större möjlighet att 

påverka sin arbetssituation. 4  

 

I bemanningsbranschens tjänster ingår uthyrning, omställning och rekrytering.  

5 Bemanningsföretagens främsta uppgift är dock att hjälpa andra organisationer att anpassa sig 

till de snabba förändringarna på dagens flexibla arbetsmarknad genom att erbjuda rätt form av 

kompetens vid rätt tillfälle. 6 Bemanningsbranschen domineras idag av ett fåtal större aktörer 

som även har verksamhet utomlands. De största aktörerna på den svenska arbetsmarknaden 

sett till total omsättning under 2014 är Manpower, Proffice, Adecco, Academic Work och 

Poolia. Bemanningsföretagens årsrapport 2014 estimerar att 65 500 är anställda inom 

                                                 
1 Unionen, Bemanningsbranschen- Personal som handlingsvara?(2008) Stockholm.s.15 
2 Rapport Unionen (2008)s. 14 
3 Silva, Paulo & Hylander, Johannes (2012) Rapport Svenskt Näringsliv: Bemanningsanställda på den svenska 

arbetsmarknaden, s. 5 
4 Unionen, http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal hämtad 2015-12-02 
5 Bemanningdföretagen, https://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor hämtad2015-12-14 
6 Rapport Unionen (2008) s.22 

http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal
https://www.bemanningsforetagen.se/branschfragor
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bemanningsbranschen.7 Kvinnor, utlandsfödda och ungdomar står för den största andel av de 

anställda inom bemanningsbranschen. Den vanligaste anställningsformen är en 

tillsvidareanställning. Karakteristiskt för bemanningsbranschen är att de bemanningsanställda 

är anställda på ett företag men utför sitt arbete på ett annat företag.8 Den bemanningsanställda 

har genom detta en dubbel organisatorisk tillhörighet. Bemanningsföretaget har  huvudsakligt 

arbetsgivaransvar samtidigt som kundföretaget har ett huvudsakligt arbetsledaransvar. 

Bemanningsföretaget har det långsiktiga arbetsmiljöansvaret, medan kundföretaget ansvarar 

för det dagliga arbetet utförs korrekt och att nya konsulter blir introducerade i arbetet. 9 

 

Den moderna arbetsmarknaden utmärks av ständiga förändringar, flexibilitet och ett högt 

tempo. Dessa snabba förändringar kräver en flexibel och anpassningsbar organisation.10 För 

att bemöta dessa ökade krav väljer många organisationer att anlita bemanningsföretag för att 

på så sätt förbättra företagets förmåga att anpassa sig till omvärldens ökade krav på flexibilitet 

och för att kunna hantera arbetstoppar, ledighet och sjukdom inom företaget. 11 

 

Mitt intresse för bemanningsbranschen och konsulternas position på kundföretaget väcktes i 

samband med att jag själv arbetat som konsult under flera års tid parallellt med mina 

högskolestudier. Genom konsultrollen har jag själv upplevt mig som både en outsider och en 

del av den etablerade gruppen på de olika kundföretag jag arbetat på. På vissa kundföretag har 

jag uppmärksammat en konkret skillnad mellan den uthyrda personalen och den ordinarie 

personalen på arbetsplatsen. Skillnader som grundar sig i att den uthyrda personalen inte haft 

samma befogenheter i sitt arbete, inte haft möjlighet att delta i mötet, inte blir socialt 

accepterade av den ordinarie personalen och i vissa fall blir anklagade för de problem som 

uppstår i arbetet. Medan andra kundföretag har välkomnat konsulterna med öppna armar, de 

blir snabbt integrerade i den etablerade gruppen och får delta i möten och sociala 

sammankomster utanför arbetstid. Därför kändes det aktuellt för mig att undersöka dessa 

skillnader och dess bakomliggande faktorer. I denna studie vill jag utveckla den forskning 

som redan finns inom detta område och undersöka om det finns ytterligare faktorer som kan 

påverka konsulternas position på kundföretaget. Mitt tidigare arbete som konsult kan ses som 

                                                 
7 Bemanningsföretagen/Almega (2014), Årsrapport 2014, s.2 
8 Rapport unionen (2008), s. 8 
9 Håkansson, Kristina och Tommy Isidorsson (2012) “Work organizational outcomes of the use of temporary agency 

workers” Organization Studies, SAGE Publications. 
10 Allvin, Michael (2006) Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, 1. uppl., Liber, Malmö.  
11 Rapport Unionen (2008), s.6 
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en stor fördel för att fördjupa mig inom det aktuella forskningsområdet och bidrar till ökad 

tillgång till det aktuella forskningsfältet.  

 

 

1.2 Avgränsning och begreppsdefinition 

 

För att ge läsaren en förförståelse för de begrepp som flitigt används i uppsatsen följer nedan 

en kort redogörelse. Detta följs av en beskrivning av de avgränsningar som gjort i denna 

undersökning.  

 

Konsult: Innefattas i denna uppsats av de individer som är anställda av ett bemanningsföretag 

och utför sitt arbete på ett kundföretag under en begränsad tid.  

Kundföretag: Kännetecknas i denna uppsats av det företag som konsulterna utför sitt arbete 

på.  

Ordinarie personal: Kännetecknas i denna uppsats av de medarbetare som är anställda direkt 

av kundföretaget och arbetat på företaget en längre tid.  

 

I denna studie har jag valt att avgränsa mig till anställda från bemanningsföretag i 

Stockholmsområdet. Konsulterna som inkluderas i denna studie har arbetat på sitt aktuella 

uppdrag i minst två månaders tid.  Denna avgränsning har jag gjort för att jag anser att det kan 

ta ett tag att komma in ordentligt på en arbetsplats och bilda en ordentlig uppfattning om 

bemanningsbranschen. Både män och kvinnor har inkluderats i denna studie. Jag har även valt 

ett jämnt antal deltid- och heltidsanställda för att på så sätt jämföra om det finns någon 

skillnad beroende på varaktighet.  

 

1.3 Disposition 

 

Nedan följer en kortfattad beskrivning över innehållet i uppsatsens samtliga kapitel. Motivet 

till detta är för att läsaren ska få en överskådlig bild över uppsatsens innehåll och effektivare 

kunna navigera sig i uppsatsen. 

 

Kapitel 1: Detta kapitel är en introduktion till den genomförda undersökningen  

Kapitel 2: Detta kapitel behandlar den tidigare forskningen som gjort inom 

bemanningsbranschen och arbetsförhållandena för dess anställda.  

Kapitel 3: I detta kapitel behandlas de teoretiska ramverk som används som verktyg för att 

analysera studiens resultat. En kort motivering till varför dessa teorier valt kommer göras. De 
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teoretiska ramverk som valts är ”Etablerade och outsiders” av Elias och Scotson, 

”Främlingen” av Simmel och begreppet ”Groupthinking” utvecklat av Irving Janis.  

Kapitel 4: I detta kapitel presenteras undersökningens tillvägagångssätt genom en motivering 

av valet av metod, urval, genomförande, bearbetning och metodkritik.  

Kapitel 5: I det femte kapitlet i denna uppsats redovisas resultatet från de genomförda 

intervjuerna. Detta görs genom en kort introduktion av deltagarna och följt av intervjumallens 

två huvudsakliga teman.  

Kapitel 6: I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser och avslutande diskussion.  

Kapitel  7: Det åttonde kapitlet i uppsatsen ger förslag på vidare forskning som kan göras 

inom det aktuella fältet.  

Kapitel 8: I detta avsnitt avrundas uppsatsen genom en kortare avslutning. Avslutningen 

innehåller de lärdomar som dragits vid genomförandet av denna studie.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

 

Bemanningsbranschen har expanderat kraftigt det senaste 20 året och mycket tyder på att 

denna snabba utveckling kommer fortskrida. Av denna anledning upplever jag att det är av 

central betydelse att få en djupare förståelse kring hur uthyrda konsulter upplever sin 

arbetssituation samt huruvida de upplever att de existerar sociala maktrelationer mellan 

konsulter och ordinarie personal på kundföretaget. För att besvara detta övergripande syfte 

kommer undersökningen att utgå från följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever de uthyrda konsulterna sin position på kundföretaget? 

 Hur ser den sociala relationen mellan uthyrda konsulter och den ordinarie personalen 

ut? 

 Hur upprätthålls de eventuella maktpositioner på arbetsplatsen? 
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2.0 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer den tidigare forskningen inom fältet behandlas och diskuteras. Mycket 

forskning har gjorts kring bemanningsföretag och dess anställda sedan personaluthyrning 

blev lagligt i Sverige. Den forskning jag tagit del av har visat på att konsulterna på olika sätt 

exkluderas hos kundföretaget och behandlas annorlunda på grund av sin flexibla och rörliga 

roll. Den tidigare forskningen består av Gunilla Olofsdotters avhandling ”Flexibilitetens 

främlingar- Om anställda i bemanningsföretag” och ”Uthyrda konsulter från 

bemanningsföretag: Främling eller outsider?.  

 

2.1 Konsulten som flexibel främling  

 

En forskare som utfört mycket forskning mot bemanningsbranschen och arbetsvillkoren för 

dess anställda är Gunilla Olofsdotter.  I avhandlingen “Flexibilitetens främlingar-Om 

anställda i bemanningsföretag” studerar Gunilla Olofsdotter organisering av 

personaluthyrning och dess betydelse för de anställdas upplevelse av 

anställningsförhållanden, arbetsvillkor och gemenskap inom bemanningsföretag. 12 

Avhandlingen bygger på två fallstudier som jämförs med varandra. 13 

 

Resultatet från denna avhandling påvisar att det ställs höga krav på både konsultchefer och 

konsulter gällande deras förmåga till flexibilitet. Konsultcheferna ska hantera de krav som 

bemanningsföretaget, kundföretaget och enskilda konsulter ställer. Konsulterna ska å andra 

sidan kunna balansera mellan att till viss del känna sig som en främling och i andra fall känna 

sig som en outsider i relation till kundföretaget och dess etablerade personal. Konsulternas 

position som främling grundar sig i en skillnad i anställningsförhållande i arbetsvillkor i 

jämförelse till den ordinarie personalen. 14Fortsättningsvis konstaterar resultatet från studien 

att konsulterna bör vara beredda på att blir uteslutna från sociala relationer med den ordinarie 

personalen på kundföretaget. I vissa fall stigmatiseras och utestängs konsulterna från den 

sociala integrationen med den ordinarie personalen. Den sociala integrationen med den 

ordinarie personalen har enligt Olofsdotter en avgörande betydelse över hur konsulten bemöts 

och kan agera på sin arbetsplats. En skicklig konsult ska enligt Olofsdotter inte fasta sig för 

starkt vid sina kollegor och ha en förmåga att kunna växa mellan avstånd och närhet vid 

                                                 
12 Olofsdotter, Gunilla (2008) s. 1  
13 Olofsdotter, Gunilla (2008), s. 29 
14 Olofsdotter, Gunilla (2008), s. 47 
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interaktion med den ordinarie personalen. Konsulten kan inte på förhand inte veta hur väl 

han/hon kommer interageras på den tillfälliga arbetsplatsen.  Därför bör konsulten enligt 

Olofsdotter lägga upp tydliga strategier inför varje nytt uppdrag så de kan hantera både 

inkludering och exkludering från kundföretaget och dess anställda.15  Fortsättningsvis 

beskriver Olofsdotter att graden av integrering skiljer sig kraftig beroende på vilket företag 

konsulten arbetar på. Vissa kundföretag vill att konsulterna ska vara del av gemenskapen på 

arbetsplatsen, konsulterna ges samma förmåner som övrig personal och ingen stark distinktion 

görs mellan konsulter och den ordinarie personalen. Men enligt undersökningen åtskiljs 

konsulterna och de fast anställda på de flesta kundföretag. 16 

 

Olofsdotter beskriver att både cheferna och konsulterna är främlingar i relation till 

kundföretaget. Båda har en inblick i kundföretagets verksamhet men blir ändå inte 

fullständiga medlemmar i kundföretagets arbetslag och ledningsgrupp. Chefernas position ser 

dock något annorlunda ut. Cheferna ska hantera ett ledarskap på avstånd då konsulten arbetar 

under kundföretagets ledning. De saknar dock samtidigt möjligheten att kunna påverka 

konsultens prestation på arbetsplatsen på grund av det rumsliga avståndet. Olofsson kopplar 

cheferna och konsulterna till den framtida arbetsmarknaden som bygger på flexibilitet och 

rörlighet i arbetslivet, samt att arbetet blir av en mer tillfällig karaktär som ställer krav på 

anpassningsbara och självständiga individer. 17 

 

Denna avhandling kommer användas till denna undersökning för att få en ökad förförståelse 

för dagens arbetsmarknad och de ökade krav på flexibilitet och rörlighet som ställs på inte 

minst konsulterna men även bemanningsföretagets chefer.  

                        

                                 2.2 Konsulter: Främling eller outsider? 

 

Samma forskare har även skrivit den vetenskapliga artikeln“ Uthyrda konsulter från 

bemanningsföretag: Främling eller outsider?”. 18 I denna artikel undersöks hur konsulter från 

bemanningsföretag behandlas ute på kundföretaget, behandlas de som en främling eller en 

outsider? Studien baseras på en fallstudie som genomfördes i ett av de större 

bemanningsföretagen i Sverige. Datamaterialet samlades in från två lokala kontor i en mans - 

                                                 
15Olofsdotter, Gunilla (2008) s. 51 
16 Olofsdotter, Gunilla (2008)  S. 56-47 
17 Olofsdotter, Gunilla (2008)  S.5-6 
18 Olofsdotter, Gunilla. (2008) Uthyrda konsulter från bemanningsföretag: Främling eller outsider? Mittuniversitetet, 

Sundsvall. s.1  
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respektive kvinnodominerad sektor i en svensk storstad. Det ena företaget var verksamt inom 

industri, medan det andra företaget var verksamt inom kontorsadministration. 19 

 

Resultatet från studien redovisas utifrån konsulternas formella arbetsförhållanden, 

arbetsvillkor och informella relationer med den ordinarie personalen på kundföretaget. 

Resultat från studien visar att konsulter i hög utsträckning upplever sig som främlingar på 

kundföretaget. Dock beskriver forskarna att växlingen mellan att vara främling och outsider är 

kopplade till de sociala relationerna som skapas mellan de individuella konsulterna och de 

fast anställda på kundföretaget. 20 

 

Konsulterna upplever enligt denna studie en svårighet att dra gränser mellan de båda 

organisationer, å ena sidan är de anställda av bemanningsföretaget, men å andra sidan arbetar 

de på ett kundföretaget. Denna svårighet att göra en tydlig gränsdragning påverkar 

konsulternas upplevelse av tillhörighet på arbetsplatsen. Forskaren talar samtidigt om 

uppdragets längd som centralt aspekt till att konsulterna känner ett ökat engagemang 

gentemot kundföretaget och bidrar till en effektivare interaktion med de fast anställda på 

arbetsplatsen. Respondenterna som varit på ett och samma kundföretag under en längre tid 

upplever i hög grad anställningsformen som oviktig och att det ersätts med en närhet till 

övriga kollegor. 21 

 

Olofsdotter understryker att det finns en påtaglig maktskillnad mellan konsulterna och de fast 

anställda. Dessa maktskillnader upprätthålls genom att den ordinarie personalen stigmatiserar 

de uthyrda konsulterna som mindre kompetenta att påverka beslut rörande hur arbetet ska 

genomföras och utvecklas. Studien i artikeln visar att de uthyrda konsulterna har tillträde till 

kundföretaget, men kundföretaget har sällan ett starkt förtroende gentemot de inhyrda 

konsulterna och de konsulterna som deltog i studien upplevde att de inte heller visas någon 

större uppskattning från den ordinarie personalen. Resultatet visade även att kundföretaget i 

många fall kräver högre krav på den inhyrda personalen än den ordinarie personalen på 

arbetsplatsen.22 

 

                                                 
19 Olofsdotter, Gunilla. (2008) S.11-14 
20 Olofsdotter, Gunilla (2008)S. 22-23 
21 Olofsdotter, Gunilla. (2008)S.22-23 
22 Olofsdotter, Gunilla. (2008) S.23 
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3.0 Teoriska perspektiv 
 

Under detta avsnitt presenteras de teoretiska perspektiv som har används för att analysera 

undersökningen resultat. För att förstå hur konsultens position på kundföretaget kan tänkas 

se ut och för att få en vidare inblick i de sociala maktrelationer som eventuellt existerar 

mellan konsulter och den ordinarie personalen har ett antal teorier varit behjälpliga för att 

analysera denna undersöknings resultat. De teorier som jag huvudsakligen använt mig av till 

denna undersökning är klassiska sociologiska teorier så som Elias och Scotsons teori om 

”etablerade och outsiders”, delar av George Simmels teori kring ”främlingen” och 

grundläggande socialpsykologiska teorier om gruppdynamik på arbetsplatsen.  

 

3.1 Etablerade och outsiders 

 

Först och främst kommer denna studie ta avstamp i Elias och Scotsons teoribildning om 

etablerade och outsiders. Teorin är baserad på en studie som dessa forskare genomförde i tre 

bostadsområden i en engelsk förort kallad för Winston Parva. 23 

 

Till en början var studien tänkt att studera brottsfrekvensen i bostadsorten. Elias och Scotson 

uppmärksammande dock i ett tidigt skede av forskningsprocessen en väsentlig skillnad i 

brottsstatistiken mellan de olika bostadsområdena i Winston Parva. I koppling till vilken del 

av bostadsorten invånarna var bosatta i fanns det en avvikelse i brottsstatistiken. Under de 

många år som studien pågick försvann den lilla skillnaden i brottsstatistik, men kvar fanns 

negativa stämpeln kring det område med högre brottsfrekvens.  Detta bidrog till att forskarna 

ändrade studiens syfte under forskningsprocessen. Elias och Scotson blev intresserade vad 

denna avvikelse i brottsstatistiken berodde på och börjande undersöka fenomenet genom att 

utreda de inre strukturer och skillnader som existerade i och mellan de olika 

bostadsområdena. 24  

 

Undersökningens resultat redovisades genom en uppdelning av bostadsområdet i tre zoner. 

Zon 1 var ett medelklassområde som rankades som bedömdes som den finare delen av 

bostadsområdet, Zon 2 var ett arbetsklassområde som bestod av invånare som bott i Winston 

                                                 
23 Elias, Norbert & Scotson, John L (2010) Etablerade och outsiders, 2. utök. och rev. uppl., Arkiv, Lund. S.9 
24 Elias, Norbert & Scotson, John L(2010) Etablerade och outsiders.S.9  
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Parva i två generationer och beskrevs i folkmun som ”byn”. Zon 3 var ett arbetarklassområde 

med tillflyttade invånare från olika delar av England. 25 

 

Studiens resultat visade att det inte fanns några märkbara skillnader mellan den etablerade 

gruppen och nykomlingarna i bostadsorten gällande intersektionella faktorer så som etnicitet, 

religion, klass eller levnadsförhållanden. Den enda markanta skillnaden Elias och Scotson 

kunde urskilja var att den ena gruppen bott bostadsområdet i två generationer medan den 

andra gruppen bestod av nyinflyttade invånare från andra delar av England.  Den etablerade 

gruppen som bott i orten under en längre tid hade enligt Elias och Scotson byggt upp en stark 

sammanhållning i gruppen som fungerade som en betydande maktresurs. På grund av den 

överlägsna maktställningen kunde den etablerade gruppen lägga beslag på sociala positioner. 

När nykomlingarna sedan flyttade in i bostadsområdet användes den överlägsna 

maktställningen som medel för att stärka den egna gruppens självbild, bevara den 

gemensamma identiteten, visa sin överlägsenhet och exkludera den nya gruppen. 26 

 

Statusskillnader liknande dessa upprätthålls genom att den etablerade gruppen sprider skvaller 

om den underordnade gruppen. Skvaller fungerar enligt forskarna som ett effektivt medel för 

att förödmjuka medlemmar från den andra gruppen och bibehålla den egna överlägsenhet och 

stärka den gemensamma självbilden. Den underordnade gruppen har i sin tur svårt att påverka 

det skvaller som sprids eftersom de saknar betydande makt i bostadsområdet. Skvaller 

påverkar enligt undersökningen människors åsikter och bidrar till en negativ uppfattning kring 

outsidergruppen som helt grundar sig på stereotypiska uppfattningar.  27 

 

För att förstå den distinktion som skiljde grupperna åt var det av relevans att undersöka hur 

grupperna var organiserade. För att få en djupare förståelse över hur och varför vissa grupper 

av invånare kan uppfattas som mer eller mindre värda använder sig Elias av figurationer.  

Begreppet figuration representerar den ömsesidiga beroenderelationen mellan de etablerade 

och den underordnade gruppen. Individer uppträder i figurationer och detta är något som 

individerna skapar gemensamt. Det innebär att de som bosatt sig i bostadsområdet inte kan 

undgå att dras med i denna figurationella problematik. Problematiken uppkommer på grund 

av de inbyggda mönster som människor gemensamt skapar. 28 

                                                 
25 Elias, Norbert & Scotson, John L (2010) s. 82 
26 Elias, Norbert & Scotson, John L (2010)  s. 29-34 
27 Elias, Norbert & Scotson, John L(2010)  s. 154-155 
28 Elias, Norbert & Scotsson, John L(2010) s.72 
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Ojämlikheter är ett återkommande inslag i alla samhällen. Elias och Scotson hävdar att all 

form av diskriminering grundas i en maktsymmetri, likt den mellan den etablerade och 

underordnade gruppen i Winston Parva. Elias och Scottson hävdar att aktörerna i denna 

maktsymmetri är utbytbara. Elias teori är därför fruktbar eftersom den kan generaliseras på all 

typ av diskriminering och stigmatisering där det finns en pågående konflikt mellan en 

etablerad, dominant grupp och en underordnad outsidergrupp.29 Detta medför att teorin kan 

appliceras på de sociala relationerna och ojämlikheter som skapas och upprätthålls på 

konsultens arbetsplats. På kundföretaget utgör den ordinarie personalen den etablerade 

gruppen, medan de inhyrda konsulterna utgör den underordnade gruppen. Den etablerade 

gruppen har arbetat på företaget en längre period, ofta i flera års tid. Genom detta har den 

etablerade gruppen byggt upp en stark gemenskap och en gemensam självbild. När 

konsulterna sedan placeras ut på kundföretaget har denne svårt att bli en fullständig medlem 

av den etablerade gruppen eftersom konsulten varit på arbetsplatsen en kort tid och har de 

sociala maktpositioner som den ordinarie personalen besitter. Konsulten behandlas i och med 

detta som en outsider eller främling i relation till den etablerade personalstyrkan.  

 

När sedan de uthyrda konsulterna placeras på kontoret har konsulterna svårt att bli accepterad 

av den etablerade gruppen och behandlas som en outsider i relation till den etablerade 

personalstyrkan. Den etablerade personalstyrkan målar upp en gemensam bild kring 

konsulterna som i många fall är helt felaktig och skvaller fungerar har som ett sätt att stärka 

denna självbild och ett sätt att utesluta konsulten.  

 

3.2 Den professionella främlingen 

 

George Simmels teoribildning kring främlingen är på många sätt användbar när det ingriper 

forskning inom bemanningsbranschen och arbetsvillkoren för de bemanningsanställda.  

 

Simmel framställer främlingen som en ”Potentiell vandrare”30, en individ som kommer 

utifrån men valt att stanna på en aktuell plats, i detta fall rör det sig om konsulten som genom 

sitt uppdrag stannar på kundföretaget. Positionen som främling innebär en kombination av 

avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang. 31Enheten mellan avstånd och närhet skapar 

                                                 
29 Elias, Norbert & Scotson, John L(2010) s. 14 
30 Simmel, Georg, (1995)Hur är samhället möjligt? - och andra essäer, [Ny utg.], Korpen, Göteborg, s. 139 
31 Simmel, Georg, (1995) s.141 
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enligt Simmel en konstellation.  Denna konstellation omfattas av en aktör som inte befinner 

sig för nära eller för långt bort. Om aktören befinner sig för nära kan denne inte beskrivas som 

en främling och skulle aktören befinna sig för lång bort skulle denne inte längre vara i kontakt 

med gruppen.  32 

 

 Främlingskapet är fortsättningsvis en positiv relation som fungerar som en form av 

växelverkan. Simmel beskriver att främlingen är fixerad till en specifik rumslig sfär. 

Främlingens ställning inom denna sfär bestäms i sin tur utifrån att han eller hon från början 

inte tillhör gruppen och genom att främlingen bidrar med kvaliteter som inte härstammar och 

inte kan härstamma från gruppen.33 

 

 Den interaktion som främlingen deltar i med gruppmedlemmarna förknippas av en 

kombination av närhet och avstånd. På grund av främlingens särskilda position i gruppen kan 

ovanliga interaktionsmönster skapas med medlemmarna. Främlingen kan vara mer saklig i sitt 

förhållande till gruppmedlemmarna, på grund av att individen är en främling kan dessutom 

bidra till att gruppmedlemmarna känner sig mer behagliga att ge denne individ sitt förtroende.  

Främlingen befinner sig i utkanten av gemenskapen och blir aldrig en fullständig medlem av 

gruppen på grund av sin rörlighet.34 

 

Likt en främling ses konsulten som en potentiell vandrare som stannar en obestämd tid hos 

kundföretaget. Konsultrollen innebär även en rörlighet som kan medföra att konsulten enbart 

ses som tillfällig på sin arbetsplats och denna anställningsform kan även ses som problematisk 

för konsulten i fråga. Konsulterna blir inte en fullständig medlem på grund av sin rörliga 

anställningsform och medför att den ordinarie gruppen inte känner sig bekväma att ge 

konsulterna sitt förtroende. Konsultens anställningsform bygger i sig självt på ett 

främlingskap.  

 

3.3 Gruppdynamik på arbetsplatsen 

 

Begreppet groupthinking myntades av Irving Janis på 1970-talet. 35Groupthinking, eller 

destruktivt grupptänkande som det brukar översättas till kan beskrivas som det fenomen som 

                                                 
32Ritzer, George(2009) Sociologisk teori, 1. uppl., Liber, Malmö, S. 142 
33 Simmel, Georg (1995) s.139 
34 Ritzer, George (2009) s. 142 
35 Janis, Irving L (1982), Groupthink: psychological studies of policy decisions and fiascoes, 2. ed., rev. and enl., Houghton 

Mifflin, Boston.  
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inträffar i en grupp när medlemmarna i denna grupp värderar viljan att uppnå sammanhållning 

högre än att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot gruppens egna idéer. Gruppen har dock 

ett kritiskt synsätt till det som inte överensstämmer med gruppens gemensamma ideal. 

Groupthinking bidrar till att beslutfattande inte bygger på rationella bedömningar, utan att de 

enbart utgår från gemensamma vanföreställningar. 36 Groupthinking kan hjälpa gruppens 

överlevnad på kortare sikt, men ur ett längre tidsperspektiv kan det få allvarliga konsekvenser 

för gruppen. Groupthinking är inte ett resultat av en serie experiment utan bygger på analyser 

som bygger på verkliga händelser. 37 

 

Ytterligare vidareutvecklingar av begreppet har gjorts från många håll. Forskarna Elmes och 

Gemmill beskriver istället groupthinking som en omedvetenhet som kan fungera som ett 

försvar mot sådant som kan hota eller skapa ångest i gruppen. En grupps rationella beteende 

kan äventyras av behov hos deltagarna att hantera skam, hot eller ångest. 38 

Kjell Granström, docent i psykologi och professor i pedagogik talar om att det finns forskning 

som visar att det finns diverse förutsättningar för att en grupp ska utveckla ett destruktivt 

grupptänkande. De bidragande faktorerna Granström talar om är följande: 

 

- En stark sammanhållning: Denna starka sammanhållning grundar sig i att 

medlemmarna har positiva värderingar av den egna gruppen och en stark motivation 

att fortsätta tillhöra denna gruppering.  

- En homogent sammansatt grupp: En grupp med medlemmar som har en liknande 

sociala bakgrund och ideologi. En homogent sammansatt grupp upplever att den har 

en inneboende moral och förmåga som inte behöver ifrågasättas. 

- Isolering från sin omgivning: En grupp som är isolerad från sin omgivning skapar en 

förenklad bild av omvärlden. Tillsammans skapar deltagarna en stereotypisk 

inställning till motståndare som måste bekämpas till varje pris. Gruppens isolering 

medför att motsättningar mot gruppen eller eventuella varningssignaler inte får någon 

verkan eftersom gruppen väljer att bortse från invändningar och detta kan bidra till att 

väsentlig information går förlorad.  

- Gruppen upplever externa hot/komplicerad situation: När en grupp upplever ett 

hot eller en komplicerad situation utövar detta ett tryck mot enigheten.  

                                                 
36 Granström, Kjell (2006) Dynamik i arbetsgrupper: om grupprocesser på arbetet, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, s. 

95-100 
37 Granström, Kjell (2006) s. 95-96 
38 Granström, Kjell (2006), s. 112  
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- Gruppen har brister gällande organisation och ledarskap: En grupp med ett 

bristande ledarskap har ofta självutnämnda ”åsiktsvakter”. Dessa åsiktsvakter för bara 

vidare sådan information som stödjer gruppens handlade.39  

 

Granström är noggrann med att poängtera att dessa handlingsmönster inte är något som 

gruppen medvetet beslutar sig för eller något som deltagarna själva är medvetna om. För en 

grupp som befinner sig i detta tillstånd är handlingarna helt omedvetna och de egna 

föreställningarna upplevs inte som illusioner utan dessa föreställningar är en verklighet för 

gruppens medlemmar. Granström beskriver fortsättningsvis att detta begrepp är universellt 

och kan uppträda i vilken arbetsgrupp som helst. Kjell Granström belyser detta genom ett 

exempel kretsande kring Hans Holmérs Palmegrupp. Denna grupp menar han uppfyllde de 

flesta förutsättningar för att ge upphov till ett destruktivt grupptänkande. 40 

 

Detta visar tydligt på begreppets generaliseringsförmåga. Rosander har bland annat använt 

begreppet för att redovisa tendenser till groupthinking i organisationer som arbetar under 

olika villkor. De grupper Rosander använt sig av i sin forskning är ett industriföretag med hot 

om nedläggning och omorganisation, ett elitidrottslag samt en religiös sekt. De fyra olika 

grupperna uppvisar olika grad och olika typ av destruktivt grupptänkande. För att förstå dessa 

skillnader mellan grupperna är det av viktig innebörd att kolla närmare på deras 

arbetsvillkor.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Granström, Kjell (2006), s. 95-100 
40 Granström, Kjell (2006) s. 103 
41 Granström, Kjell (2006) s.130 
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4.0 Metod 
 

 

Under detta avsnitt kommer jag redogöra för den metodologiska ansats som valts för att 

genomföra denna studie. Kapitlet inleds med motivering för valet av metod. Sedan görs en 

genomgång över det urval som ligger till grund för de intervjuer som utfördes. Därefter görs 

en genomgång av analysmetoden som tillämpats efter intervjuerna med konsulterna. Detta 

följs av ett avsnitt som beskriver de etiska överväganden som jag tagit ställning till under 

forskningsprocessen.  

 

4.1 Motivering för val av metod 

 

Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse över hur konsulter upplever sin 

nuvarande arbetssituation, samt huruvida de upplever att det existerar maktrelationer mellan 

konsulter och ordinarie personal på kundföretaget. Med utgångspunkten att på bästa sätt 

kunna besvara detta syfte har jag valt att tillämpa en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Jan Trost beskriver att det är uppsatsens syfte och frågeställningar som bör avgöra 

vilken form av metod som forskaren använder i sin studie. 42  

 

Kvalitativ metod kännetecknas av att forskaren har en närhet till forskningsfältet och 

forskningsobjekten. 43 Inom den kvalitativa metoden använder sig forskaren av olika 

insamlingsmetoder för att på så sätt nå en djupare inblick kring det problem som studeras och 

för att effektivare kunna förstå den helheten av det sammanhang som detta problem inryms 

i.44 Kvalitativ metod är ett vanligt inslag inom den sociologiska forskningen och lämpar sig 

väl när forskaren har som avsikt att förstå enskilda individers resonemang och tankar, men 

lämpar sig även väl när forskaren vill finna mönster av individers handlingar, upplevelser och 

erfarenheter. 45 De kvalitativa inslagen i denna studie består i synnerhet av de intervjuer som 

genomförts med fem konsulter från olika bemanningsföretag i Stockholmsområdet, men även 

den informationssökning som gjort med hjälp av litteratur och elektroniska källor.  

 

                                                 
42 Trost, Jan (2005) Kvalitativa intervjuer, 3. uppl., Studentlitteratur, Lund, s.25 
43Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., uppl., 

Studentlitteratur, Lund, s.14 
44 Holme & Solvang (1997) s. 92-93 
45Trost, Jan (2005)  s. 32 
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Nedan följer en presentation av samtliga respondenter som deltagit i denna undersökning med 

deras påhittade namn för att på så sätt få en tydlig överblick över deltagarna, deras bakgrund 

och nuvarande anställning innan resultatavsnittet. Denna korta presentation visar ålder, i 

vilken omfattning de arbetar, befattning, hur lång period de arbetat på det nuvarande 

uppdraget och vad de arbetat med tidigare.  

Deltagare 1: Anna 

Anna är 26 år gammal och arbetar heltid som avtalsadministratör. Hon tog nyligen examen 

från Stockholms Universitet. Anna har arbetat som konsult på det aktuella kundföretaget i 6 

månader och arbetar där tillsammans med en till konsult från samma bemanningsföretag. 

Anna har tidigare arbetat som i kassapersonal på McDonald’s, säljare och ekonomiassistent.  

Deltagare 2: Emma 

Emma är 24 år gammal och arbetar deltid som brevbärare parallellt med sina studier inom 

kriminologi vid Stockholms Universitet. Emma har arbetat på sitt nuvarande uppdrag i 9 

månader. Tidigare har Emma arbetat inom industri.  

Deltagare 3: Johanna 

Johanna är 22 år gammal och arbetar deltid som ekonomiadministratör inom 

fastighetsbranschen parallellt med sina nuvarande studier vid Södertörns Högskola. Johanna 

har arbetat på det aktuella uppdraget i 7 månader. Tidigare har Johanna arbetet som 

administratör, säljare och eventpersonal.  

Deltagare 4: Amanda  

Amanda är 22 år gammal och arbetar heltid som ekonomiassistent inom fastighetsbranschen. 

Amanda har arbetat på sitt nuvarande uppdraget i 2 månader. Amanda tog gymnasieexamen 

2012 och har sedan dess arbetat heltid. Tidigare har Amanda arbetat en längre tid som 

ekonomiassistent på ett försäkringsbolag.  

Deltagare 5: Erik  

Erik är 26 år gammal och arbetar heltid som avtalsadministratör. Erik tog nyligen 

filosofiexamen med Sport Managementinriktning. Erik har arbetat på sitt nuvarande uppdrag i 

6 månader och fick nyligen besked om att han kommer bli överrekryterad till kundföretaget. 

Emma och Erik arbetar på samma kundföretag. Tidigare har Erik arbetat telefonförsäljare, 

fältsäljare, hotellreceptionist och handläggare på bank.  
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4.2 Urval  

 

I denna undersökning har jag valt att utgå från ett så kallat bekvämlighetsurval.  

Bekvämlighetsurval innefattas av att analysenheterna varit lättillgängliga för forskaren. 46  

Vidare beskriver dock Esaiasson att denna form av urval bör undvikas av forskare eftersom 

det medför en risk att urvalet inte blir representativt med hela populationen.47 Detta urval är 

dock lämpligt när forskaren har problem att nå en generell bild över populationen. I och med 

att denna undersökning baseras på djupgående intervjuer har problematiken bestått av att det 

inte är möjligt att generalisera resultatet på en större population. Målet med en studie som 

denna är dock inte att generalisera resultatet över en större population utan snarare att nå en 

djupare förståelse över det fenomen som studeras och ta del av konsulternas personliga 

erfarenheter.  

 

Fördelen med det urval som tillämpats är att jag sedan tidigare är bekant med större delen av 

respondenterna vilket kan bidra till att de känner en grundtillit till mig, vilket gör det lättare 

för deltagarna att öppna upp sig och berätta om sin aktuella arbetssituation utan större hinder. 

Jag valde att genomföra fem intervjuer eftersom jag ansåg att det var tillräckligt för att 

besvara undersökningens övergripliga syfte. Är urvalen för stort vid kvalitativa intervjuer är 

risken att det blir problematiskt att genomföra grundliga tolkningar och är urvalet istället för 

smalt är risken att det blir problematiskt att generalisera resultatet på en större population. 48 

Ahrne beskriver att det inte räcker att intervjua ett litet antal individer eftersom resultatet 

riskerar att påverkas av starkt personlig åsikter. 49  

 

4.3 Genomförande  

 

När jag skulle bestämma ämnet till denna uppsats bestämde jag först och främst att välja en 

huvudteori som jag kommit i kontakt med i kursen ” Sociologisk analys: Teori och empiri” 

som jag upplevde skulle vara relevant för vidare fördjupningar.  

 

Efter valet av teoretiskt ramverk började jag fundera över sociologiska problem i min närhet 

som denna teori skulle vara användbar som analysverktyg. Efter lite eftertanke kändes det  

                                                 
46Bryman, Alan(2011) Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, s.114 
47 Esaiasson, Peter(2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl.,  

   Norstedts juridik, Stockholm, s.118 

48 Kvale, Steinar & Brinkmann (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. s. 129 

49 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. S. 44 
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som ett naturligt val att fokusera undersökningen mot bemanningsbranschen och relationen 

mellan konsulter och ordinarie personal. Som tidigare sagt har jag själv arbetat som uthyrd 

konsult under hela min studietid och kände att detta kunde vara till stor fördel för fördjupning 

inom detta forskningsfält.  

 

Undersökningen har skrivits med hjälp av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

bestod av semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjutekniken innebär att jag 

utgår från en intervjuguide, med i detta fall 22 frågor som fastställer en inriktning på 

intervjuerna utan att styra respondenternas åt en specifik riktning. Samma intervjufrågor 

ställdes till samtliga respondenter och samtliga frågor hade öppna svarsmöjligheter. Detta 

medför att jag kan anpassa sig efter respondenternas svar och ställa frågor i den ordningsföljd 

som passar den aktuella intervjun.50 

 

För att komma i kontakt med respondenter till denna undersökning kontaktades inledningsvis 

min nuvarande konsultchef. Hon förfrågades via ett telefonsamtal där jag kortfattat beskrev 

undersökningens syfte och de respondenter jag sökte. Min konsultchef kontaktade i sin tur tio 

potentiella deltagare som hon ansåg lämpliga för undersökningen. Dessa kontaktades via 

mail. Av dessa tio potentiella deltagare återkom endast två konsulter som kunde tänka sig att 

ställa upp. Dessa konsulter kontaktades i sin tur av mig via mail (se bilaga 2). Intervjuerna 

med dessa konsulter skedde via mailkorspondens på grund av att båda dessa konsulter 

lämnade återbud. Dock uppfattade jag ändå att jag fick de svar jag efterfrågade utifrån dessa 

intervjuer. För att få tag i fler deltagare publicerade jag en Facebooksstatus på min profil (se 

bilaga 2). Detta resulterade i ytterligare tre konsulter som kunde tänka sig att delta. Via 

Facebook-kontakt kom jag och deltagarna överens om ett datum och plats som ansågs 

lämplig. Göran Ahrne beskriver att det är viktigt att tänka på den miljö intervjuerna ska 

genomföras i. Miljön bör vara fri från möjliga störningsmoment som kan distrahera 

deltagarna och påverka resultatet i en negativ riktning.51 Även Jan Trost påpekar att 

intervjuerna bör ske i en ostörd miljö utan åhörare.52 Med detta i åtanke kom jag och 

deltagarna ändå överens om att intervjuerna skulle äga rum på ett café. Val av café gjordes 

dock genom noggranna överväganden och planering. Jag valde att genomföra intervjuerna på 

café för att dels lyssna på respondenternas egna önskemål och för att respondenterna skulle 

                                                 
50 Bryman, Alan (2011) S.301 

51 Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011) s. 44-45 

52 Trost, Jan(2010), s. 65 
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känna sig avslappnade och uppleva det som enklare kunna öppna upp sig kring sin 

arbetssituation. Samtliga intervjuer hölls efter konsulternas arbetstid. Samtliga respondenter 

uppfattades som lugna och bekväma med situationen.  

 

Innan intervjuerna startade informerades samtliga deltagare återigen kring uppsatsen, dess 

syfte och hur materialet från intervjuerna skulle tillämpas i undersökningen. Jag informerade 

deltagarna kring deras konfidentialitet  i undersökningen och att de deltog frivilligt och 

därigenom hade rätt att avbryta studien om de skulle känna sig obekväma med de frågor som 

ställdes. Respondenterna fick även titta på frågorna innan intervjun. Detta så de skulle kunna 

godkänna frågeformuläret och eventuellt ställa frågor om något var otydligt. Samtliga 

respondenter godkände att jag fick använda mig av ljudinspelning via min mobiltelefon. Detta 

gjordes för att underlätta transkriberingen. Utöver detta valde jag även att anteckna stödord 

under samtliga intervjutillfällen. Intervjuernas längd varierande mellan 35-45 minuter. 

 

4.4 Bearbetning 

 

Bearbetning av det insamlade materialet skedde genom transkribering av intervjuerna.  

Transkribering gjordes genom att de genomförda intervjuerna spelades upp och antecknades 

på dator och materialet från de intervjuer som skett via mail skrevs ut. Inspelningarna från 

intervjuerna lyssnade jag på ett antal gånger för att säkerställa att jag inte missat något som 

sades. Intervjuerna antecknades i separata dokument för att effektivare få en överskådlig bild 

över dess innehåll. Enligt Göran Ahrne ska transkriberingen ske så snart efter intervjuerna 

som möjligt för att intrycken från intervjun ska vara ”aktuella”.53 Detta tog jag ställning till 

och transkriberingen gjordes därför samma dag som intervjuerna fullföljdes. Efter 

transkriberingen genomfördes en lättare kodning av intervjumaterialet. Kodning kan beskrivas 

som en strategi för att komma nära det insamlade materialet och används för att dela upp det i 

mindre beståndsdelar och finna gemensamma mönster. Detta gjordes genom att utgå från 

intervjuguidens två huvudsakliga teman, sammanhållning/trivsel och positionen som konsult.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter  

 

I en undersökning som denna som berör samhällsproblematik och relationer mellan individer 

är det centralt att behandla forskningsetiska aspekter. De etiska frågeställningarna som kan 

väckas inom samhällsforskningen berör i synnerhet relationen mellan forskaren och de 

                                                 
53 Ahrne & Svensson(2011) s.66 
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individer som deltar i undersökningen, men rör även frågor kring förfalskning inkluderas 

inom de forskningsetiska ramarna. 54  

I vetenskapsrådets ”En god forskningssed” redogörs forskningsetik som en reflekterande, 

medveten och motiverande roll som forskaren intar inför etiska frågor under hela 

forskningsprocessen. 55 

 

I denna undersökning kommer jag ta ställning till vetenskapsrådet etiska kodexar. 

Vetenskapsrådets etiska kodexar är en samling frivilliga etiska regler som förklarar hur 

forskaren ska agera mot forskningsdeltagarna för att agera etiskt korrekt. 56  

 

Utöver dessa etiska kodexar har jag tagit ställning till identitetsskyddskravet, forskningskravet 

och det informerade samtycket. Det som jag upplevde som det viktigaste att ta ställning till 

under denna forskningsprocess har varit det informerade samtycket. Informerat samtycke 

innebär att de individer som deltar i studien ska bli informerade kring undersökningen och 

utifrån den information som erhålls har avgör deltagarna om de vill delta i studien eller inte. 57 

 

4.6 Metodkritik  

 

Större delen av undersökningens material inhämtades genom de semistrukturerade intervjuer 

som genomfördes med fem olika respondenter. Fyra kvinnor och en man. Genom dessa 

intervjuer fick jag en djupare förståelse kring hur dessa respondenter ser på sin position inom 

kundföretaget och huruvida de upplever att det finns maktrelationer mellan konsulter och fast 

anställda eller inte.  

 

De brister som uppmärksammat med denna metod är att jag sedan tidigare är bekant med en 

stor del av respondenterna. För att detta inte skulle påverka undersökningen har jag som 

forskare tagit tydligt avstånd till denna bekantskap under intervjutillfällena. Denna 

bekantskap kan även tänka sig ha positiva konsekvenser för undersökningen, då deltagarna 

redan känner ett  grundförtroende till mig vilket kan bidra till att de har lättare att öppna upp 

sig och ge uppriktiga svar under vår intervju.  

 

                                                 
54 Ahrne & Svensson(2011) s. 30-31 
55 Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. S.15-18 
56 Trost, Jan (2014). Att skriva uppsats med akribi, s.32-38 
57 Ahrne & Svensson(2011) s. 30 
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En vanlig kritik som brukar riktar till intervjuer som tillvägagångssätt är det faktum att 

deltagarna är anonyma. Detta bidrar till att det blir svårt för utomstående att kolla upp källan 

och säkerställa att informationen som tagits från dessa intervjuer är korrekt.58 Ytterligare ett 

problem med denna undersökningsmetod är att resultat med stor sannolikhet inte kan 

generaliseras på en större population på grund av den djupgående intervjutekniken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Esaiasson, Peter (2009)  
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 5.0 Resultat och analys  

 Under detta avsnitt kommer jag att presentera det material som erhållit från de intervjuer 

som gjorts med fem konsulter. Jag har valt att sammansvetsa empiri och analys i samma 

kapitel för att på så sätt underlätta för läsaren och undvika onödiga upprepningar av 

undersökningens resultat. Kapitlet är i sin helhet uppdelat i fyra underrubriker, presentation 

av deltagare, inledande resultat, sammanhållning/trivsel på arbetsplatsen och positionen som 

konsult. För varje underrubrik görs även en sammanfattning och analys av det resultat som 

redovisats.  

 

 

5.1 Inledande resultat 

 

Större delen av deltagarna arbetar inom ekonomi och administration. Endast en deltagare 

arbetar som brevbärare. Jag upplevde dock inte att denna konsults svar skiljde sig från övriga 

deltagare.  

 

Konsulterna har arbetat på sitt nuvarande uppdrag i omkring två till sju månader. Deltagarna 

är 22-26 år gamla. Emma och Johanna kombinerar sina studier med ett konsultuppdrag på 

deltid, resterade respondenter arbetar heltid på sitt nuvarande uppdrag. Anledningen till att 

deltagarna arbetar på sitt nuvarande uppdrag varierade. Två av respondenterna, Anna och Erik 

tog nyligen universitetsexamen. Anna såg konsultrollen som en god möjlighet att snabbt 

komma ut i arbetslivet igen och ett sätt att tillämpa sina kunskaper på, Erik uttryckte i sin tur 

att bemanningsföretaget lockade med en intressant anställning på ett stark och välkänt företag. 

Emma och Johanna studerar fortfarande på högskola och såg det som en bra anställningsform 

under studietiden på grund av anställningens flexibilitet samt såg det som en god möjlighet att 

utöka sina erfarenheter under studietiden. Amanda hade arbetat en längre tid på sitt tidigare 

arbete och såg konsulttjänsten som en god möjlighet att testa att arbeta inom ekonomi på en 

ny arbetsplats. Större delen av respondenterna beskriver samtidigt anställningsformen som 

långt ifrån optimal, osäker och otillfredsställande. Två respondenter beskriver att de inte 

lägger någon större vikt kring anställningsformen och hävdar att anställningsformen inte 

påverkar dem i någon vidare bemärkelse.  

 

Samtliga respondenter lyfte fram samma fördelar med att vara bemanningsanställd. De 

huvudsakliga fördelarna som lyftes fram av deltagarna var att det är en flexibel 



22 

 

anställningsform som gjorde det möjligt att testa på olika typer av uppdrag och ger de 

anställda en säkerhet om de skulle vantrivas på sitt aktuella uppdrag eftersom de då skulle ha 

möjlighet att i så fall byta uppdrag. Nackdelarna med konsultrollen skiljde sig något mellan 

de olika respondenterna. Tre av deltagarna, Emma, Johanna och Anna beskrev att de 

huvudsakliga nackdelarna med att vara konsult kretsade kring att de upplevde att de sågs som 

ett tillfälligt inslag på arbetsplatsen och inte blir fullständiga medlemmar på kundföretaget på 

grund av sin anställning. Samma respondenter beskrev även anställningsformen som gör det 

svårt att planera sin framtid.  Amanda hade inte så mycket negativt att framställa om sitt 

nuvarande uppdrag, men nämnde ändå att hon i egenskap som konsult kan få färre 

arbetstillfällen eller behöva gå tidigare arbetsdagen när kundföretag inte är i behov av hennes 

hjälp just den dagen.  

 

De största utmaningarna de tillfrågade konsulterna beskriver med ett arbete på ett kundföretag 

är att de ibland inte har samman befogenheter och möjligheter som sina kollegor, att de 

förväntas lära sig nya rutiner och arbetsuppgifter på kort tid och att det år svårt att 

representera två organisationer i sitt arbete, dels bemanningsföretaget som de är anställda för 

men även kundföretaget där de utför sitt arbete. 

 

Intervjuerna visar att samtliga deltagare vara nöjda med sitt nuvarande uppdrag. De fördelar 

deltagarna uttryckte gällande sina nuvarande uppdrag var möjligheten till att bli 

överrekryterad till kundföretaget, i många fall hade kundföretagets anställda börjat arbeta som 

konsulter och sedan blivit tilldelad en fast tjänst på kundföretaget. Respondenterna uttryckte 

fortsättningsvis att det fanns goda möjligheter att avancera och växa i sin arbetsroll. Emma 

och Johanna som studerade beskrev att konsultrollen innebar mer flexibilitet än andra 

deltidsarbeten och att de i hög utsträckning kan bestämma sina egna arbetstider beroende på 

vad som passade skolschemat.  

 

Nackdelarna med uppdraget på kundföretaget varierande mellan respondenterna. Två av 

konsulterna uttryckte att de inte hade möjlighet att arbeta hemifrån som den övriga 

personalstyrkan. Två andra konsulter uppgav att det finns en risk att kundföretaget inte 

behöver deras support för tillfället och att de skulle bli uppsagda innan uppdragets längd löpt 

ut. En av deltagarna, Emma uttryckte att hon ofta upplever sin maktlös på sin arbetsplats på 

grund av sin konsultroll. Emma upplever att hon inte vågar yttra sina åsikter kring 
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verksamheter, rutiner som kan förbättras och påverkan beslut som fattas i rädsla att förlora sitt 

arbete.  

 

Sammanfattning och analys 

 

Utifrån detta inledande resultat kan jag dra slutsatsen att respondenterna ser sin anställning 

som temporär och en större del av respondenterna uttryckte ett öppet missnöje över 

anställningsformen. Samtidigt lyfter konsulterna fram flexibiliteten som den största fördelen 

med en anställning som uthyrd konsult. De respondenter som arbetat en längre tid på sitt 

nuvarande uppdrag lade ingen större vikt kring anställningsformen i sig. Detta kan kopplas till 

den tidigare forskningen som Olofsdotter genomfört som tyder på att de konsulter som varit 

på en och samma kundföretaget en längre tid upplever anställningsformen som oviktig och att 

det istället ersätts med en närhet till övriga kollegor. Detta konstaterade det inledande 

resultatet från intervjuerna. I enighet med det teoretiska ramverket främlingen tyder det 

inledande resultat på att konsulterna i viss utsträckning känner sin som främlingar på 

kundföretaget. Respondenter beskriver faktorer som enligt Simmel utmärker en främling. 

Respondenterna upplever att de känner en närhet till kundföretaget, det på detta företag de 

utför sitt arbete, de känner en närhet till sina kollegor eller har arbetat på samma kundföretag 

en längre period. Samtidigt beskriver respondenterna en distans som grundar sig i att de 

upplever att de inte blir fullständiga medlemmar av den etablerade gruppen på grund av sin 

tillfälliga anställningsform. Det inledande resultatet visar även att en del av respondenterna 

beskriver ett djupare utanförskap, att de övergått till att de på olika sätt upplever sig som en 

outsider på arbetsplatsen. Dessa respondenter beskriver att de inte har samma befogenheter i 

sitt arbete, att de inte får ta del av samma förmåner som övrig personal och att de känner sig 

maktlösa att påverka beslut som rör kundföretagets verksamhet.  

 

5.2 Sammanhållning & trivsel  

 

Genom intervjuerna blev det tydligt att samtliga respondenter upplever sammanhållningen 

mellan personalen på det nuvarande uppdraget som god. Flera deltagare beskriver att samtliga 

anställda umgås som en enda stor grupp på kundföretaget och att alla anställda har en tydlig 

roll i gruppen och att de inte lagt märke till några större sociala grupperingar på arbetsplatsen.  

 



24 

 

Amanda beskriver nedan hur hennes arbetsplats är uppbyggd. Amanda beskriver att det 

arbetar mycket konsulter på hennes arbetsplats och att detta kan tänkas bidra till att 

konsulterna inte blir annorlunda behandlade än den övriga personalen.  

 

”Det jobbar väldigt mycket konsulter. Jag tror vi är 14 stycken totalt och det är nog bara 5 

eller 4 stycken som är direktanställda.” 

 

På denna arbetsplats hamnar konsulterna i en motsatt position. Konsulterna utgör på denna 

arbetsplats en majoritet, medan den ordinarie personalen enbart består av högre chefer på 

företaget.  

 

Emma och Johanna är de respondenter som starkast uttrycker att det existerar påtagliga 

grupperingar på deras nuvarande uppdrag. Emma är ambulerade konsult och arbetar på olika 

postkontor i Stockholmsområdet. Hon beskriver att bemötandet från personalen varierar 

beroende på vilket kontor hon arbetar på. På vissa kontor är de anställda tillmötesgående, 

intresserade av att lära känna konsulterna och bjuder in dem i de konversationer som hålls 

mellan kollegorna på arbetsplatsen, medan de anställda på andra kontor enbart har en formell 

relation med sina konsulter och konsulterna integreras inte i någon vidare utsträckning och 

har genom detta problem att bygga sociala relationer med den ordinarie personalen.  

 

Johanna beskrev att liknande fenomen ägde rum även på hennes nuvarande uppdrag. På 

hennes nuvarande arbetsplats umgås konsulterna och ordinarie personal var för sig, i två 

distinkta grupperingar. Johanna beskriver att det i synnerhet beror på den stora 

åldersskillnaden mellan den ordinarie personalen och de uthyrda konsulterna på hennes 

arbetsplats. Konsulterna är enligt denna respondent i hennes egen ålder, i 20-årsåldern medan 

den ordinarie personalen är i övre medelåldern. På grund av denna åldersskillnad delar 

konsulterna och den ordinarie personalen inte samma utbildning, intressen och befinner sig i 

olika stadier i livet. 

 

”Många av mina kollegor är i 50-årsåldern och de yngre konsulterna har därför inte så 

mycket gemensamt med dem, man är inte i samma stadie i livet, delar inte samma intressen 

och likande. De ordinarie kollegorna pratar mycket om sina familjer, vilket inte intresserar 

mig än medan konsultkollegorna är min egen ålder och har liknande värderingar och 

intressen. Därför har det blivit en naturlig uppdelning mellan kollegorna på arbetsplatsen” 
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Åldersskillnaden visade sig vara ett återkommande inslag i flera av intervjuerna och ett 

vanligt inslag på konsulternas arbetsplatser. Även de tillfrågade konsulter som var positivt 

inställda till sitt uppdrag nämnde att det rådde en stor åldersskillnad på arbetsplatsen och en 

av deltagarna gav uttryck åt att det varit så på ett tidigare uppdrag. I och med att det på deras 

arbetsplatser finns en ordinarie personalstyrka som arbetat där under en längre period kan det 

vara en normal företeelse att ålder skiljer dessa individer åt. Samtliga respondenter beskriver 

att de umgås med andra medarbetare som delar liknande värderingar, bakgrund, humor och 

utbildning.  

 

Samtliga respondenter beskrev sin relation med sina konsultchefer och ansvarig på 

kundföretaget som god. Dock upplevdes konsulterna att relationen med konsultchefen från 

bemanningsföretaget var bättre än med den ansvarige på kundföretaget. Nedan beskriver 

Johanna relationen med sin konsultchef.  

 

”Känner speciellt att jag har en mycket god relation till min konsultchef. Hon är hör av 

sig ofta och är väldigt mån om att jag trivas på min arbetsplats och jag känner att jag kan 

dela med mig av allt som sker på min arbetsplats till henne. Tycker att min konsultchef är 

trevlig och väldigt förstående över min situation och lätt att diskutera med ” 

 

Utifrån detta citat konstateras det att konsulten i fråga har byggt upp en god social relation 

med sin konsultchef och Johanna har ett starkt förtroende gentemot sin konsultchef. Johanna 

beskriver att hennes chef lyssnar på de problem hon stöter på i arbetet och hjälper henne med 

dessa problem på ett effektivt sätt. Konsultrollen har en roll som problemlösare och ledare på 

avstånd. Detta är ett spår som ses i flera av intervjuerna med respondenterna. Enligt 

deltagarna är det viktigt att ha en förstående konsultchef de har en god kontakt med utan att 

denna kontakt kretsar för mycket kring vilka tider de arbetade, när de kan arbeta och så 

vidare. Detta för att kunna anförtro sig arbetsrelaterade frågor med konsulchefen och bygga 

en god relation. Nedan är ett citat från intervjun med Erik som beskriver kontakten med sin 

konsultchef på det bemanningsföretag han är anställd för.  

 

”Jag tycker absolut att jag har en god relation med både min konsultchef och den ansvarige 

på bemanningsföretaget. Vi har haft ”lagom” mycket kontakt och jag upplever att de alltid 

funnits där de gånger jag har vänt mig till dem”  
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Denna deltagare beskriver relationen som god. Erik särskiljer dock inte relationen med 

konsultchefen och den ansvarige på kundföretaget. Detta tyder på att relationen ses som 

likgiltig med både bemanningsföretaget och kundföretaget. 

 

Sammanfattning och analys 

 

Resultatet från intervjuerna visade att de sociala relationerna på konsulternas arbetsplats i de 

flesta fall är god och att inga kraftiga sociala grupperingar existerar på kundföretaget. 

Resultatet från intervjuerna visar även att missnöjet med sammanhållningen är beroende av 

vilken anställningsform konsulterna har på sitt nuvarande uppdrag, det vill säga om de arbetar 

heltid- respektive deltid. De tillfrågade konsulter som arbetar deltid på sitt nuvarande uppdrag 

upplevde de sociala relationerna på arbetsplatsen som bristfälliga. Detta kan delvis 

säkerställas med hjälp av Elias och Scotsons inkludering och exkluderingsteori. På 

kundföretagen finns det en etablerad grupp som arbetat där en längre tid, i denna 

undersökning har denna grupp bestått av den ordinarie personalen på arbetsplatsen dock 

visade intervjuerna att de konsulter som arbetade heltid vunnit kundföretagets och 

personalens förtroende efter en längre tid på samma uppdrag. Detta har medfört att de 

heltidsanställda konsulterna blivit en accepterad del av den etablerade gruppen på 

kundföretaget. De konsulter som istället arbetar deltid spenderar inte lika mycket tid på 

kundföretaget, vilket i enighet med de genomförda intervjuerna visade att det tog längre tid 

för kundföretaget att känna en tillit gentemot dessa konsulter, vilket bidrog till en svårighet 

för dessa konsulter att bygga upp sociala relationer med övrig personal på arbetsplatsen.  

De teoretiska ramverken visade inga tecken på att ålder skulle vara en påverkande faktor för 

hur konsulterna upplever de sociala relationerna på arbetsplatsen. Genom intervjuerna visade 

det sig att det rådde en kraftig åldersskillnad på en större del av de tillfrågade konsulternas 

arbetsplats. Den ordinarie personalen på deras arbetsplatser var i övre medelåldern medan 

konsulterna var i 20-årsåldern. Åldern delade i vissa fall upp personalen i vad respondenterna 

kallade för ”naturliga grupperingar”. Resultatet från intervjuerna visar att de medarbetare 

som är i ungefär samma ålder känner en starkare samhörighet med varandra på grund av att de 

har likvärdig utbildning, erfarenheter, intressen och värderingar. Detta talar emot Elias och 

Scotsons som helt avvisar intersektionella teorier som de menar istället grundas i en 

maktsymmetri. Ålder och anställningsform visade sig genom resultatet avgöra vilken grad av 

socialt utanförskap konsulterna upplever på sitt nuvarande uppdrag. 
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5.3 Positionen som konsult på kundföretaget 

 

Fyra av de fem tillfrågade konsulterna beskrev att de hade samma eller liknande befogenheter 

som övriga medarbetare på kundföretaget. Johanna uppgav att hon nu efter omkring sju 

månader på sitt nuvarande uppdrag har samma befogenheter som sina ordinarie kollegor, men 

att det tog ovanligt lång tid innan kundföretaget kunde känna ett förtroende för henne. Tre av 

de tillfrågade konsulterna får regelbundet delta i de möten som regelbundet hålls på 

kundföretaget och att det ses som en självklarhet från kundföretagets sida att konsulterna ska 

känna sig delaktiga i företagets verksamhet. Två konsulter uppger dock att de inte får delta i 

möten på kundföretaget. En av dessa respondenter arbetar som brevbärare och möten ingår 

inte i hennes arbetsbeskrivning, utan större delen av arbetet sker ute på fältet. Den andra 

respondenten som inte fick delta i möten på kundföretaget arbetar dock som 

ekonomiadministratör, men får trotts detta inte vara med under möten. Enligt respondenten 

själv berodde det på att hon enbart arbetade deltid och ryckte in vid arbetstoppar och att det 

som diskuteras på mötena inte berör hennes arbete. Respondenten beskriver att hon gärna 

skulle välja delta på möten för att uppleva sig mer delaktig på sitt uppdrag och få en större 

inblick i företagsverksamheten. Samtidigt vågar hon inte ifrågasätta kundföretagets beslut 

kring att konsulter inte får delta i möten i rädsla att det ska påverka arbetssituationen negativt.  

 

Tre av de fem tillfrågade respondenter anser att de har goda möjligheter till att vara med och 

påverka de beslut som fattas inom den avdelning de arbetar på och att de ges ett eget ansvar i 

sitt arbete och känner sig involverade i företagets verksamhet. De två återstående 

respondenterna upplever inte att de har samma möjlighet att påverka beslut inom den 

avdelning de arbetar på. En av dessa deltagare beskriver att hennes arbetstitel inte innebär 

mycket ansvarstagande, vilket respondenten kände sig bekväm med.  

 

Inga av de tillfrågade konsulterna upplever att de blir annorlunda behandlade på grund av sin 

konsultroll utan upplever att de blir behandlade på samma sätt som sina ordinarie kollegor. 

Samtliga respondenter är även eniga kring att inga högre krav ställs på dem som konsulter i 

jämförelse med den ordinarie personalen. Deltagarna förklarar att kundföretaget ställer lika 

höga krav på alla medarbetare, många av konsulterna förklarar även att de ställer höga krav på 

sig själva i olika arbetssituationer. Vidare beskriver samtliga konsulter att kundföretaget har 

full tillit till sina konsulter och kan lita på att de utför sitt arbete på ett bra sätt. En av 

deltagarna upplever att det tog en lång tid innan hon lyckades vinna kundföretagets tillit, men 
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att efter sju månader på kundföretaget känner att de litar på henne och att hon utför sitt arbete 

ordentligt. Erik beskriver nedan att kundföretaget har en stark tillit till honom som konsult 

och att detta yttrar sig genom att kundföretaget valt att överrekrytera honom.   

 

”Till fullo. Det visar sig tydligt i de beslut de fattat om att rekrytera mig till företaget” 

 

Samtliga deltagare hävdar att de i olika utsträckning kan påverka sin arbetssituation. De 

konsulter som arbetar heltid på sitt aktuella uppdrag beskriver att de är begränsade att påverka 

sina arbetstider, de måste arbeta de timmar som är angivet i avtalet men om de av någon 

anledning skulle behöva gå tidigare från arbetsplatsen eller liknande skulle det dock beviljas i 

viss utsträckning. De konsulter som arbetar deltid beskriver att de ges mycket goda 

möjligheter att påverka sina egna arbetstider och att kundföretaget är förstående på grund av 

att de har en ytterligare sysselsättning och anpassar arbetet utifrån deras schema i den 

utsträckning som går.  

Sammanfattning och analys  

Större del av de tillfrågade konsulterna upplever att de har samma befogenheter i sitt arbete 

som den ordinarie personalen på kundföretaget. En stor del av dessa konsulter uppgav dock 

att det tog lång tid innan de lyckades vinna kundföretagets förtroende. Resultatet visar att de 

konsulter som arbetar heltid har ges goda möjligheter att delta på möten på kundföretaget och 

att det ses som en självklarhet från kundföretagets sida. De konsulter som arbetar deltid ges 

inte samma möjlighet att delta i möten. En av dessa respondenter hade en ekonomitjänst och 

hade en önskan om att få vara med på mötena för att få bättre kunskaper kring kundföretaget 

och dess verksamhet. Trotts detta ville kundföretaget inte att konsulterna som arbetat en 

kortare tid på företaget skulle delta i mötena. Dessa konsulter uppgav även att de inte vågar 

ifrågasätta beslut de tycker är orättvisa i rädsla om att det kan få negativa konsekvenser på 

arbetet. Detta tyder på att dessa kundföretaget anammat så kallat groupthinking. Granström 

talar om ett antal kriterier som bör uppfyllas för att det ska kunna talas om att ett företag  

ska kunna tala om att ett företag har anammat destruktivt grupptänkande. Kundföretagen som 

dessa konsulter arbetar på uppfyller mer eller mindre samtliga kriterier. I huvudsak är det en 

liten grupp ordinarie personal med en stark sammanhållning som har högre sociala 

maktpositioner. Gruppen har i grund och botten ett bristande ledarskap som bidrar till att det 

finns självutnämnda ledare som bestämmer spelreglerna inom gruppen och sprider enbart 

vidare information som gynnar den egna gruppen. Genom ett litet antal av intervjuerna visade 

det sig att det i största grad rör sig om falska påståenden och rykten som florerar kring de nya 
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konsulterna. Intervjuerna med de konsulter som upplevde ett utanförskap på sitt nuvarande 

uppdrag visade även små tendenser till att den gruppen som har störst social makt delvis är 

isolerad från omgivning på grund av att den ordinarie personalen och konsulterna i viss 

utsträckning umgås separat. Gruppens isolering medför att gruppen ordinarie personal 

ignorerar invändningar från omgivningen, i detta fall andra kollegor.  

 

Fortsättningsvis visar resultatet från intervjuerna att samtliga konsulter inte blir annorlunda 

behandlade i någon större utsträckning på kundföretaget på grund av sin konsultroll. 

Djupgående frågor kring konsulterna arbetssituation visar dock på motsatsen. Samtliga 

konsulter beskriver att de känner av ett främlingskap på sina arbetsplatser. Konsulterna är 

fångade mellan två organisationer och har svårigheter att känna tillhörighet till båda dessa 

organisationer. De upplever ett avstånd till bemanningsföretaget på grund av att de inte har 

någon koppling till det företaget och upplever ett avstånd gentemot kundföretaget på grund av 

sin anställning och det faktum att de inte är direktanställda av företaget. Detta kan kopplas till 

Simmels idé om främlingen och att främlingen är en växelverkan mellan närhet och distans.  
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6.0 Slutsats och diskussion  
 

Under detta avsnitt redovisas undersökningens slutsatser. Detta kommer inledningsvis göras 

genom att återge undersökningens övergripliga syfte och de frågeställningar som hjälpt till 

att besvara detta syfte. Därefter kommer uppsatsens slutsatser läggas fram med hjälp av de 

tre frågeställningar som legat till grund för denna undersökning.  

 

 

Det centrala syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur uthyrda konsulter upplever 

sin position på den tillfälliga arbetsplatsen och huruvida de upplever att det existerar sociala 

maktrelationer mellan konsulter och fast anställda på den nuvarande arbetsplatsen och hur 

detta i så fall tar sig uttryck. För att besvara detta syfte har jag utgått från följande 

frågeställningar: 

 

 Hur upplever de uthyrda konsulterna sin position på kundföretaget? 

 Hur ser den sociala relationen mellan uthyrda konsulter och den ordinarie personalen 

ut? 

 Hur upprätthålls de eventuella maktpositioner på arbetsplatsen? 

 

Denna kvalitativa undersökning har visat att de uthyrda konsulterna upplever sin 

arbetssituation på kundföretaget som bristande på många sätt. Större delen av respondenterna 

uppgav att de trivdes på sitt aktuella uppdrag, men samtidigt uppmärksammade 

undersökningen att även de konsulter som uppgav att de trivdes på kundföretaget i viss 

utsträckning inte hade samma befogenheter i sitt arbete, inte fick ta del av samma förmåner 

som den ordinarie personalen, att det tog lång tid att skapa förtroende hos kundföretaget och 

att bygga sociala relationer med den ordinarie personalen.  

 

Undersökningen konstaterar att konsulterna upplever ett utanförskap på den tillfälliga 

arbetsplatsen, dock inte i den utsträckning som den tidigare forskningen antydde. Vidare visar 

resultatet att graden av utanförskap avgörs av konsulternas anställningsform, uppdragets 

längd, åldersfördelningen mellan de anställda.  

 

De konsulter som arbetar deltid känner ett starkare utanförskap på sin arbetsplats och 

upplever att det har svårare att komma in i den etablerade arbetsgruppen och maktrelationerna 

gjorde ett djupare avtryck på dessa kundföretag.  De som arbetade heltid kände över lag en 
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starkare samhörighet med kundföretaget och dess anställda. Dessa konsulter beskrev att de 

anställda umgicks i större grupper och att alla medarbetare hade en tydlig roll i gruppen samt 

att dessa konsulter inte upplevde sig uteslutna eller annorlunda behandlade på något sätt.  

 

Uppdragets längd visade sig även i viss utsträckning påverka graden av utanförskap. De 

konsulter som arbetat på ett kundföretag en längre period upplevde en starkare samhörighet 

med kundföretagets personal, medan de konsulter som arbetat kortare tid på sitt uppdrag inte 

upplevde att kundföretaget och dess personal litade på att de utförde sitt arbete korrekt och att 

de skulle stanna på kundföretaget. Resultatet från denna undersökning visar även att ju längre 

tid konsulterna arbetat på sitt aktuella uppdrag desto mindre betydelse hade 

anställningsformen.  

 

Undersökningen visade att samtliga konsulter uttryckte att det rådde en kraftig åldersskillnad 

på deras arbetsplatser. Resultatet visade att detta i hög utsträckning påverkar det sociala 

relationsbygget på arbetsplatserna. Samtliga respondenter hävdade att de umgicks med 

medarbetare med liknande bakgrund, intressen, utbildning och värderingar vilket kan bidra till 

naturliga uppdelningar mellan kollegor.  

 

Ytligt sett var det svårt att uppmärksamma de inre maktstrukturer som opererar  på många av 

konsulternas arbetsplatser, men genom en ingående genomgång av resultatet från intervjuerna 

anträffades det att den ordinarie personalen har en högre maktställning än de uthyrda 

konsulterna på kundföretagen. Den ordinarie personalen intar i de flesta fall en dominerande 

roll på arbetsplatsen i relation till konsulterna som i de flesta fall accepterad sin underordnade 

position arbetsplatsen. Gruppernas relation bygger på ömsesidighet där båda grupperna är 

beroende av varandra. Resultatet visade att de inre maktstrukturerna i synnerhet inte 

upprätthålls genom social uteslutning utan snarare genom en organisatorisk uteslutning. De 

inhyrda konsulterna hålls på avstånd genom att de i vissa fall inte har samma befogenheter i 

sitt arbete, inte får ta del av samma förmåner som den ordinarie personalen och får i viss 

utsträckning inte delta i möten och i arbetsrelaterade aktiviteter utanför arbetsplatsen.  
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7.0 Förslag på vidare forskning 
 

Detta kapitel kommer inledas med en kortfattad sammanfattning av undersökningens resultat. 

Detta följs av förslag på vad framtida forskning kan beröra med denna undersökning i 

åtanke.  

 

Denna studie har visat att de uthyrda konsulteras arbetssituation på många sätt kan ses som 

otillfredsställande. Större delen av de respondenter som deltog i denna undersökning uttryckte 

både öppna och dolda tecken på någon form av utanförskap i relation till kundföretagets 

ordinarie personalstyrka. Samtliga deltagare såg sin anställning som kortsiktig, en anställning 

att ha parallellt med studierna, för att lättare komma in på arbetsmarknaden, i hopp om att få 

en fast anställning på kundföretag eller en anställning att ha tills något bättre dök upp.  

Deltagarna som arbetade heltid upplevde inte sin arbetssituation som lika problematisk som 

de deltagare som arbetade deltid på det nuvarande uppdraget. Det blev genom 

undersökningen märkbart att skillnaden mellan den ordinarie personalen och konsulterna 

grundar sig i en stor åldersskillnad mellan konsulterna och den ordinarie personalen, där 

konsulterna är 20-årsåldern medan den ordinarie personalen är i övre medelåldern.  I denna 

undersökning har det dock inte funnits utrymme att kika närmare på denna åldersskillnad och 

inte heller göra en jämförelse mellan heltid- och deltidsanställda konsulter. Framtida studier 

skulle därför kunna bygga vidare på de resultat som redovisats i denna studie och djupare 

undersöka huruvida missnöjdhet med arbetssituationen skiljer sig beroende på konsulternas 

anställningsform (heltid- eller deltid) på det aktuella uppdraget samt studera vad 

åldersskillnaderna mellan konsulter och ordinarie personalen har för inverkan på arbetet och 

det sociala relationsbygget mellan medarbetarna. På grund av bemanningsföretagens starka 

tillväxt på arbetsmarknaden kan det vara relevant att studera vilka åtgärder bemanningsföretag 

och kundföretag kan vidta för att öka konsulternas trivsel på den tillfälliga arbetsplatsen.  
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8.0 Avslutning 
 

I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring de lärdomar som dragits under 

forskningsprocessen och vad som hade kunnat göras annorlunda.  

 

Efter genomförandet av denna uppsats har jag insett att om jag hade haft länge tid till mitt 

förfogande hade arbetet lagts upp något annorlunda. Först och främst hade jag valt ett större 

omfång deltagare för att uppnå en större mättnad i undersökningen och påbörjat letandet efter 

deltagare i ett tidigare skede av forskningsprocessen för att undvika den stress som i detta fall 

uppstod. Att genomföra en jämförelse mellan heltids-respektive deltidsanställda hade 

eventuellt varit givande för att få fram ett starkare resultat och kunna göra mer djupgående 

analyser. Trotts dessa invändningar upplevde jag att de fem kvalitativa intervjuer som 

genomförts varit mycket givande för denna uppsats. Samtliga respondenter gav utförliga och 

användbara svar av hög kvalitet.  

 

De teoretiska ramverken som används i studien visade sig även vara användbara för att 

besvara undersökningen syfte och frågeställningar. I och med att arbetsmarknaden förändrats 

mycket de senaste 20 åren hade av denna anledning varit åtråvärt med en utveckling av 

begreppet groupthinking. Mindre förbättringar skulle kunna genomföras av begreppet för att 

det effektivare skulle kunna appliceras på dagens föränderliga arbetsmarknad och kopplas till 

denna anställningsform.  
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Bilaga 1: 

 
 Intervjuguide 

 

Intervjuare: Nina Karlsson     

 

      Inledande frågor 
 

1. Berätta kortfattat om dig själv! (Ålder, utbildning, tidigare arbeten, intressen)  

 

2. Vilken befattning har du? 

 

3. Hur länge har du arbetat på din aktuella arbetsplats? 

 

4. Hur ofta arbetar du varje vecka/månad?  

 

5. Varför började du arbeta just där och inte någon annanstans?  

 

6. Hur ser du på din anställningsform? 

 

7. Vad är för- respektive nackdelarna med att arbeta som konsult? 

 

8. Vad är det mest utmanande med att arbeta hos ett kundföretag? 

 

9. Vad är för och nackdelarna med att arbeta på det kundföretaget du arbetar på för 

tillfället? 

 

Sammanhållning och trivsel  

 

10. Arbetar det även andra konsulter på din avdelning? Om ja, är ni från samma 

bemanningsföretag? 

 

11. Hur är sammanhållningen mellan kollegorna på arbetsplatsen? 

 

12. Umgås du mycket med den ordinarie personalen på din arbetsplats och utanför 

arbetsplatsen? (I form av afterwork, julbord med mera) 

 

13. Upplever du att det finns några sociala grupperingar på arbetsplatsen? Om ja, hur 

yttrar sig detta? 

 

14. Trivs du på din arbetsplats? Varför, varför inte? Vad kan förbättras? 

 

15. Har du en god relation med din konsultchef och den ansvarige på kundföretaget? 

 

Positionen som konsult 

 

16. Har du samma befogenheter i ditt arbete som den ordinarie personalen? 

 

17. Har du möjlighet att delta på möten och liknande på företaget du är uthyrd på? 

 



 

 

18. Upplever du att du har möjlighet att påverka viktiga beslut som fattas på din 

avdelning? Om nej, vad tror du detta beror på? 

 

19. Upplever du någon gång att du behandlas annorlunda än den ordinarie personalen? 

Om ja, kan du exemplifiera det? 

 

20. Upplever du du att kundföretaget ställer högre krav på dig som konsult än den 

ordinarie personalen? 

 

21. Känner du att kundföretaget litar på dig och att du gör ditt jobb? 

 

22. Kan du påverka din arbetssituation? (Välja projekt själv, arbetstider, byta arbetsplats 

om du är missnöjd)



 

 

Bilaga 2: Meddelande till deltagare.  

 

 

Mall till det mail som skickades ut till två deltagare: 

 

Hej -----! Mitt namn är Nina Karlsson och jag fick dina kontaktuppgifter från ------------. Jag studerar 

Sociologi C vid Södertörn Högskola. För närvarande skriver jag min C-uppsats. Syftet med uppsatsen är 

att kartlägga hur uthyrda konsulter upplever sin arbetssituation samt huruvida de upplever att finns 

sociala maktrelationer mellan uthyrda konsulter och ordinarie personal på kundföretaget. Vore tacksam 

om jag fick möjlighet att genomföra en intervju med dig. Intervjun utförs anonymt och anpassar mig 

efter ett datum som passar dig bäst. Hör gärna av dig så snart du har möjlighet.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Nina Karlsson 

 

Facebookstatus för att nå ut till deltagare: 

 

” Jag söker intervjupersoner till min C-uppsats i sociologi. Söker personer i åldern 19-25 år som för 

närvarande arbetar som konsulter på bemanningsföretag i Stockholmsområdet som kan tänka sig att 

ställa upp.” 

PM:a mig vid intresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


