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Lojalitet, socialt stöd och motivation inom bemanningsbranschen: en kvalitativ studie 

Sophia Francke   Linn Strandh Bäckström 

Lojalitet, socialt stöd och motivation anses vara väsentliga faktorer för företags 

framgång. Bemanningsföretag verkar i en expansiv bransch där konkurrensen om 

lönsamma affärer och professionella medarbetare ökar. Med utgångspunkt från att 

konkurrensen inom branschen kommer att öka finns det fördelar med att verka för 

en ökad långsiktighet vad gäller anställningstiden i branschen. Syftet med studien 

var att undersöka hur ett bemanningsföretags interna medarbetare och externa 

konsulter upplevde konsultrollen, lojalitet, socialt stöd, kommunikation och 

motivation samt eventuella diskrepanser mellan de interna medarbetarna och 

externa konsulternas inom dessa områden. Kvalitativ metod har använts och 

semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio respondenter. Tematisk 

analys användes vid bearbetningen av insamlad data. Studiens resultat visade, i 

enlighet med tidigare forskning, att kommunikation var en viktig faktor för att 

skapa lojalitet. I studien betonades vikten av personliga möten för att förbättra den 

personliga relationen och kommunikationen. Faktorer som bidrog till ökat socialt 

stöd var en individanpassad och tydlig kommunikation, feedback, konsultträffar 

samt konsultchefer som var väl insatta i arbetsförhållandena för de externa 

konsulterna. De främsta motivationsfaktorerna var utbildning och 

kompetensutveckling. Andra motivationsfaktorer som framhölls var goda relationer 

på arbetsplatsen samt intressanta arbetsuppgifter.  

 

Nyckelord: konsultrollen, lojalitet, socialt stöd och motivation. 

 

Loyalty, social support and motivation within the staffing industry: a 

qualitative study 

Loyalty, social support and motivation are considered to be essential elements for 

business success. Staffing companies are operating in a growing industry where 

competition for profitable business and professional employees increases. Based on 

that competition in the industry will increase, there are advantages in working 

towards a greater sustainability in terms of employment. The purpose of this study 

was to examine how a staffing company's internal staff and external consultants 

experienced the consultant role, loyalty, social support, communication and 

motivation and any discrepancies between the internal staff and external 

consultants in these areas. Qualitative methodology was used and semi-structured 

interviews were conducted with nine respondents. Thematic analysis was used in 

the processing of collected data. The results showed, in line with previous research, 

that communication was an important factor in building loyalty. The study stressed 

the importance of personal meetings to improve personal relationships and 

communication. Factors that contributed to increased social support was  

personalized and clear communication, feedback, consultation meetings and 

consultant managers who were well versed in the working conditions of the 

external consultants. The main motivation factor was education and professional 

development. Other motivational factors highlighted were good relationships at 

work and interesting tasks. 

 

Keywords: consultant role, loyalty, social support and motivation. 
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Idag ställs allt högre krav på effektivitet, service och kvalitet, vilket kräver mycket av 

individen oavsett yrkesroll. Det har blivit allt viktigare att på en psykologisk nivå få 

medarbetarna mer engagerade och involverade i sitt eget arbete. Hög konkurrens gör att 

företag inte endast måste rekrytera rätt medarbetare för tjänsten utan även inspirera och 

möjliggöra för medarbetarna att utföra arbetet med optimal kapacitet. Organisationer behöver 

medarbetare som är mentalt involverade, som är villiga att till fullo gå in i sin arbetsroll, som 

är proaktiva samt lojala mot företaget (Bakker & Leiter, 2010, refererad till i Bakker, 

Albrecht, & Leiter, 2011). Denna studie belyser synen på konsultrollen, lojalitet, socialt stöd 

och motivation bland respondenter inom bemanningsbranschen.  

Lojala medarbetare kan generera flera organisatoriska fördelar. Minskade 

rekryteringskostnader och förbättringar i det interna samarbetet samt fördelar för företagets 

kunder kan vara en följd av lojala medarbetare (Foster, Whysall, & Harris, 2008). Ytterligare 

fördelar är ökad effektivitet, lägre frånvaro och personalomsättning samt att medarbetare 

agerar i enlighet för organisationens bästa (Boswell & Olson-Buchanan, 2002; Mathieu & 

Zajac, 1990; Redman & Snape, 2005,). Bemanningsföretagen (2011f) beskrev att efterfrågan i 

branschen kommer att öka under 2011, då allt fler bemanningsföretag etablerar sig på 

marknaden och konkurrensen om affärer och medarbetare ökar. Då lojalitet var en 

framgångsfaktor för företag ansågs det viktigt att närmare undersöka vad lojalitet innebar för 

medarbetare inom bemanningsbranschen. 

Det har gjorts flera studier inom bemanningsbranschen, där man bland annat har 

undersökt hur konsulter såg på sin arbetsroll. Arbetsorganisationen HTF (1998) utförde en 

studie på uthyrda konsulter. HTF undersökte hur konsulterna upplevde sin arbetssituation och 

hur de såg på sin anställning som uthyrd. Undersökningen visade att cirka 15% av konsulterna 

föredrog att arbeta för ett bemanningsföretag, 43% av konsulterna ansåg att de ville arbeta för 

ett bemanningsföretag dock endast under en viss tid; 40% av konsulterna uppgav att de hellre 

ville ha en anställning på en fast arbetsplats. Trots att 40% uppgav att de helst skulle byta 

arbetsplats var det endast 10% som uppgav att de trivdes ganska eller mycket dåligt på sin 

nuvarande arbetsplats. Studien redovisade att 77% av konsulterna trivdes bra eller mycket bra 

på arbetsplatsen, trots det var den genomsnittliga arbetstiden endast ett år. Denna studie 

visade på att bemanningsbranschen var en bransch med hög personalomsättning.  

Isaksson och Bellaagh (1999) beskrev vikten av att uthyrda konsulter kände att de hade 

ett socialt stöd från ledningen på bemanningsföretaget. Ett flertal undersökningar har 

redovisat att medarbetare som upplevde socialt stöd från ledningen också upplevde högre 

arbetsglädje, uppvisade högre organisationslojalitet samt var mer stresståliga (Swanson & 

Power, 2001; Baruch-Feldman et al., 2002; Jones, Smith, & Johnstone, 2005; Thompson et 

al., 1999).  Då uthyrda konsulter hade en annan fysisk arbetsplats än bemanningsföretagets 

kontor ansågs det även väsentligt att undersöka interna medarbetare och externa konsulters 

upplevelse av socialt stöd. 

Heaney, Price och Rafferty (1995) studerade bland annat hur ledares sociala stöd till 

medarbetare kunde ökas. De två aspekter som ansågs centrala var ledarens stöd och feedback. 

Kring ledarens stöd ställdes frågor om huruvida respondenterna fick den information som 

krävdes för att göra ett bra arbete, stöd vid problemlösning samt upplevelsen av att ledaren 

visade omtanke. Rörande feedback ställdes frågor om hur respondenterna fick veta att de 

gjorde ett bra arbete samt fick återkoppling som var konstruktiv för deras framtida 

arbetsprestationer. De faktorer som i undersökningen berörde socialt stöd var alla kopplade 

till kommunikation mellan ledaren och medarbetaren. Detta var orsaken till att 

kommunikation ansågs väsentligt att beröra i den kvalitativa studien. Med utgångspunkt från 

ovan redovisade studier ansågs det viktigt att undersöka hur uthyrda konsulter upplevde att 

kommunikationen och den personliga relationen fungerade med den närmaste chefen.  
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En del av de intervjuade arbetade internt i den aktuella verksamheten och kallas 

fortsättningsvis interna medarbetare. De respondenter som var uthyrda av det aktuella 

bemanningsföretaget till andra verksamheter benämns fortsättningsvis externa konsulter. Då 

uthyrda konsulter hade en annan fysisk arbetsplats än bemanningsföretagets kontor ansågs det 

även väsentligt att undersöka interna medarbetares och externa konsulters upplevelse av 

socialt stöd och eventuella diskrepanser däremellan.  

Motivation var ett ytterligare begrepp som var centralt i ett arbetslivssammanhang. Att 

medarbetarna i en organisation kände sig motiverade var avgörande för företag ur flera olika 

aspekter. Motivation kunde bidra till att medarbetare stannade längre i organisationen och att 

de var mer produktiva (Ramall, 2004). Alvesson och Svenningsson (2007) beskrev att 

motivation i arbetslivet handlade om att attrahera, behålla och vidareutveckla medarbetarna 

men även att få dem att anstränga sig och vilja utföra sitt arbete på ett bra sätt. Att skapa 

motivation ansågs vara väsentligt, problem för företagen kunde vara att skapa ett 

sammanhang där medarbetarna motiverades att arbeta mot företagets mål (Lundberg, 

Gudmundsson & Andersson, 2008). Eftersom motivation ansågs vara ett centralt begrepp 

inom arbetslivet och påverkade företags effektivitet berörde studien faktorer som påverkade 

medarbetares motivation inom bemanningsbranschen.  

Tidigare forskning visar på att lojala medarbetare är viktiga för företags framgång 

(Foster, Whysall, & Harris, 2008; Boswell & Olson-Buchanan, 2002; Mathieu & Zajac, 1990; 

Redman & Snape, 2005). Det saknas relevanta studier som berör detta område inom 

bemanningsbranschen. Isaksson och Bellaagh (1999) beskriver att socialt stöd är viktigt för 

uthyrda konsulter däremot beskriver inte dessa studier vad som ökar upplevelsen av socialt 

stöd inom bemanningsbranschen. Motivation inom arbetslivet har belysts inom en mängd 

olika aspekter men inga studier har funnits som redovisar motivationsfaktorer inom 

bemanningsbranschen.  Den aktuella studien ville bidra till ökad kunskap inom områdena 

lojalitet, socialt stöd och motivation inom bemanningsbranschen.  

 

 

Bemanningsbranschen i organisationens egna ord 
 

Dagens bemanningsföretag erbjuder olika typer av tjänster inom försörjning av personal 

såsom rekrytering, uthyrning och omställningstjänster (Bemanningsföretagen, 2011a). Idag 

finns det 259 auktoriserade bemanningsföretag i Sverige. Efterfrågan av de olika tjänsterna 

varierar beroende på hur konjunkturen och de aktuella kompetensbehoven ser ut. Under 

högkonjunktur ökar exempelvis efterfrågan på rekryterings- och uthyrningstjänster och i 

lågkonjunktur ökar behovet av omställningstjänster.  

Bemanningsföretagen har gjort en kraftig återhämtning efter år 2009:s kris 

(Bemanningsföretagen, 2011b). Omsättningen har ökat med 27 % sedan 2009 och under sista 

kvartalet 2010 redovisades siffror som visade på att branschen aldrig hade haft så många 

nyanställda som då. Utifrån kontrollbesked år 2010 redovisas att cirka 117 700 personer 

någon gång under året haft en anställning inom bemanningsbranschen Resultaten redovisades 

i en kartläggning som ”Bemanningsföretagen” har utfört. ”Bemanningsföretagen” är ett 

förbund för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som i sin tur ingår i organisationen 

Almega som är medlem i Svenskt Näringsliv (Bemanningsföretagen, 2011c). 

Bemanningsbranschen är enig om att efterfrågan kommer att öka under 2011. Konkurrensen 

om affärer och medarbetare bland bemanningsföretag kommer att öka (Bemanningsföretagen, 

2011d).  
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Företagspresentation 

 
Studien har utförts på ett rekryterings- och bemanningsföretag. Dess huvudkontor och största 

verksamhet finns i Helsingborg. Företaget har idag cirka 300 anställda, 50 av dessa arbetar 

internt. Deras huvudkontor och största verksamhet finns i Helsingborg. Företaget är relativt 

ungt på marknaden och har en hög tillväxt och är det 19:e största bemanningsföretaget i 

Sverige.  

 Att arbeta som extern konsult innebär att konsulten är anställd av bemanningsföretaget 

men arbetar dagligen på ett kundföretag. Det är kundens behov av arbetskraft som styr 

uppdragets utformning. Kunden kontaktar bemanningsföretagets interna medarbetare när ett 

behov uppkommer och därefter annonseras tjänsten ut på bemanningsföretagets hemsida eller 

på externa söksajter. Tjänsterna söks via annonserna men kandidater kan även headhuntas 

genom företagets interna kandidatbas. Varje uppdrag har en intern medarbetare som ansvarar 

för rekryteringsprocessen samt har personalansvar över de externa konsulterna.  

 

 

Definitioner av begrepp 
 

Lojalitet. Kring medarbetares lojalitet till organisationen fanns flera olika definitioner. 

Mowday, Porter och Steers (1982) menade att lojalitet är ”en attityd av känslomässig 

hängivenhet och identifikation med organisationen” (sid. 58). Meyer och Herscovitch (2001) 

beskrev att ”lojalitet är en kraft som binder en individ till ett beteende som är relevant för ett 

visst mål” (sid. 301). Powers (2000) beskrev att medarbetarlojalitet var svårt att definiera, 

medarbetaren och organisationen kom på egen hand överens om innebörden. 

Mowday et al. (1982) utgick ifrån tre olika faktorer och beskrev hög lojalitet som: a) 

individen har stor tilltro till och stor acceptans gentemot organisationens mål och värderingar, 

b) individen är villig att anstränga sig åt organisationens vägnar och c) individen alltid strävar 

efter att ha en anställning och ett medlemskap i organisationen. Författarna hävdade vidare att 

lojalitet skapades medvetet av medarbetarna, det var en långsam process som utvecklades i 

samband med att medarbetarna fick nya erfarenheter samt reflekterade över sin relation med 

organisationen. En lojal medarbetare var aktiv i organisationen och var villig att ge något av 

sig själv för att bidra till organisationens välbefinnande. Lojalitet kunde endast inte förstås av 

en medarbetares uttalande eller värderingar, utan även utifrån medarbetarens handlande. 

Hawkins (2000) beskrev fem faktorer som skapade lojala medarbetare. Den första 

faktorn handlade om att ledningen borde ha förståelse för hur viktig familjen och det 

personliga livet var. En personlig relation kunde eventuellt skapas genom att konsultchefer 

gav tid för personliga möten. Den andra faktorn innefattade möjlighet till personlig 

utveckling. Här kunde konsulternas behov av utveckling och utbildning vara centralt. Att 

tillfredsställa kundens behov var den tredje faktorn som skapade lojalitet. För att kunna 

tillfredsställa kundens behov kunde det vara viktigt att konsultchefen var tydlig i sin 

kommunikation gentemot konsulten. Konsulten borde vara medveten om vad rollen 

innefattade samt vilka krav som ställdes så att de kunde utföra arbetet på bästa sätt. Den fjärde 

faktorn handlade om att kommunicera ut vilka förmåner som fanns. Eventuellt har externa 

konsulter inte samma förmåner i arbetet som fast anställda, därav kunde det vara viktigt att 

vara tydlig med de förmåner företaget hade. Slutligen innefattade den sista faktorn huruvida 

medarbetarna upplevde att de hade de färdigheter som krävdes för att kunna utföra arbetet. 

Här kunde konsultchefens arbete vara ytterst viktigt då det handlade om matchningen i 

rekryteringsprocessen, det vill säga att finna rätt person för den aktuella tjänsten.  
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Socialt stöd. Ledare borde vid organisationsförändringar och stressiga arbetsförhållanden 

fokusera på att ge medarbetarna ett socialt stöd och feedback (Swanson & Power, 2001). 

Socialt stöd kunde kategoriseras som känslomässig omtanke, lyhördhet eller rådgivande samt 

att erbjuda praktisk hjälp vid lösning av problem. Huruvida det sociala stödet uppfattades som 

känslomässigt eller praktiskt berodde både på den som gav stöd samt på mottagaren (Fenlason 

& Beehr, 1994). Då socialt stöd enligt Fenlason och Beehr kopplades till omtanke och 

lyhördhet ansågs kommunikation vara en väsentlig del av det sociala stödet.  

Arbetsrelaterad kommunikation handlade om ledarens återkoppling på medarbetarnas 

prestationer, information om regler och policys och instruktioner gällande arbetsuppgifter, 

scheman samt företagets mål (Lee, 2005, refererad till i Abu Bakar, Dilbeck, & McCroskey, 

2010). Genom kommunikation delades information i organisationen och möjliggjorde en 

förståelse för arbetsuppgifterna men även för organisationens mål (Van Vuuren, De Jong, och 

Seydel, 2007). Kommunikation var en viktig del på arbetsplatsen då den var en av 

byggstenarna för att skapa sociala relationer (Duck, 1994, refererad till i Abu Bakar, Dilbeck, 

& McCroskey, 2010).  

Kommunikation var en viktig del i att skapa lojala medarbetare inom en organisation 

(Hallowell, 1999; Hawkins, 2000; Van Vuuren, De Jong, & Seydel, 2007).  

Ny teknologi har medfört att den personliga kontakten mellan individer i organisationen 

har minskat. På grund av en tillförlitlighet till teknologin kunde missförstånd i 

kommunikationen uppstå. Den personliga kontakten var viktig för dagens organisationer för 

det skapar tillit och gemenskap på arbetsplatsen (Hallowell, 1999).  

 

Motivation. Motivation beskrevs som en värdebaserad, inre drivkraft som aktiverar och leder 

det mänskliga beteendet i gensvar från sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. 

Motivation bidrog till tillfredställelse och ledde till uppfyllande av de grundläggande 

mänskliga drifterna, upplevda behov samt de mål som önskades uppnås (Moody & Pesut, 

2006).  

Flera olika aktiviteter kunde påverka individers motivation i arbetet. Kazell och 

Thompson (1990) menade att följande sju faktorer var absolut nödvändiga för medarbetares 

motivation; a) att medarbetares drivkrafter och värderingar stämde med den roll de hade i  

organisationen, rätt medarbetare på rätt position b) att göra arbetet attraktivt och 

överensstämmande med medarbetarnas drivkrafter och värderingar c) organisationen mål ska 

vara tydliga, utmanande, attraktiva samt uppnåeliga d) möjliggör effektivitet genom att 

erbjuda medarbetarna det material och stöd de behöver e) skapa en stödjande socialmiljö f) 

förstärka goda prestationer samt g) samla alla dessa faktorer till ett konsekvent system. 

Människor har fem typer av behov som är hierarkisk ordnade, enligt ett numer klassiskt 

förslag av Maslow (1943). Behoven väcks i specifik ordning, ett behov som är lägre måste 

tillgodoses innan nästa högre ordnade behov väcks. De fysiologiska behoven är lägst i 

hierarkin, detta är de mest primära behoven för en individ. Nästa steg är behovet av trygghet, 

detta behov handlar om att individen vill ha en säker miljö både fysiskt och psykiskt. De 

sociala behoven aktiveras efter både de fysiologiska behoven och behoven av trygghet. Dessa 

innefattar interaktionen med andra människor, att känna närhet till sina medmänniskor. Alla 

tre ovanstående behov kallas tillsammans för grundläggande behov. Följande två behov i 

hierarkin kallas tillsammans för överordnade behov. De första handlar om behovet av 

uppskattning, individer vill utveckla sin självrespekt men även få andras uppskattning. Den 

högsta nivån i hierarkin innefattar behovet av självförverkligande. Att en individ strävar efter 

att uppnå sin fulla kapacitet, utveckla sin potential samt fullt ut vara medveten om sina 

förmågor. 

Maslows motivationsteori har bidragit till senare teorier och forskning genom att den har 

medfört en mer omfattande och innehållsrik syn på livets mening samt har givit en bredare  
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förståelse för motivation och social utveckling. Flera forskare har funnit stöd för Maslows teori bland 

annat Chulef, Read och Walsh (2001) i deras forskning kring hierarkisk struktur och individers mål. 
Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959) handlar om att 

individen har två olika uppsättningar av behov och att olika arbetssituationer skapar 

tillfredställelse eller otillfredsställelse. Den första uppsättningen av behov kallas 

hygienfaktorer och består av grundläggande behov för individen. Dessa faktorer är inte direkt 

relaterade till arbetet men rör de förutsättningar som krävds för att kunna utföra arbetet, 

exempelvis belöningssystem. Hygienfaktorerna kan skapa otillfredsställelse när de inte är 

tillgodosedda, dessa kan endast förhindra otillfredsställelse och inte skapa tillfredställelse. 

Den andra uppsättningen av behov kallas motivationsfaktorer vilka rör inre arbetsmässiga 

faktorer så som ansvar, erkännande och möjligheter till personlig utveckling. 

Motivationsfaktorerna kan påverka tillfredsställelse men inte otillfredsställelse i arbetet. 

Teorin motsäger den traditionella synen att om närvaron av en variabel leder till 

arbetstillfredsställelse så skulle frånvaron av variabeln skapa otillfredsställelse. Flera studier 

har gett stöd till Herzbergs teori, bland annat Schwartz, Jenusaits och Stark (1963) som 

utförde en studie på statliga bolag samt Myers (1964, refererad till Ewen, Hulin, Cain Smith, 

& Locke, 1966) som studerade medarbetare på fem olika industriarbeten. Parson och 

Broadbride (2006) har utgått från Herzbergs tvåfaktorteori och benämnt hygienfaktorerna som 

yttre påverkan och motivationsfaktorerna som inre påverkan.  

 

 

Syfte 

 
Syftet med studien var att undersöka hur ett bemanningsföretags interna medarbetare och 

externa konsulter upplevde konsultrollen, lojalitet, socialt stöd, kommunikation och 

motivation samt eventuella diskrepanser mellan de interna medarbetarna och externa 

konsulternas inom dessa områden.  Undersökningens frågeställningar lyder: a) Definition och 

upplevelse av konsultrollen? b) Definition och innebörd av begreppet lojalitet? c) Faktorer 

som stödjer lojalitet inom bemanningsbranschen? d) Faktorer som främjar socialt stöd och väl 

fungerande kommunikation inom bemanningsbranschen? e) Faktorer som stödjer motivation 

inom bemanningsbranschen? f) Eventuella diskrepanser mellan de interna medarbetarna och 

externa konsulternas syn på konsultrollen, lojalitet, socialt stöd, och motivation?  

 

Avgränsningar. I studiens resultat redovisades inte respondenternas särskiljning vad gäller 

arbetsort samt yrkesområde. Lojalitet är ett brett begrepp; individer kan känna sig lojala mot 

sig själva, mot bemanningsföretaget samt mot den arbetsplats de befinner sig på. Studiens 

fokus har varit lojalitet gentemot bemanningsföretaget. 

 

 

Metod 
 

Val av metod 

 
Val av metod har baserats på syftet att utföra en kvalitativ studie på ett bemanningsföretag där 

interna medarbetare samt externa konsulter medverkat. Studien ville mäta respondenternas 

uppfattningar och tolkningar av sin verklighet vilket avgjorde att en kvalitativ metod 

användes. Kvalitativ metod är induktiv; det innebär att teorier genereras efter resultaten. Det 

är en tolkande metod, där fokus ligger på att förstå individens sociala verklighet (Bryman, 

2002). 
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Semistrukturerade intervjuer föredrogs framför strukturerade intervjuer då resultaten från 

bemanningsföretagets interna medarbetare och externa konsulter skulle jämföras. En 

semistrukturerad intervju kännetecknas av att intervjuaren har en uppsättning teman eller en 

lista med olika frågeställningar, det är mer av en intervjuguide än ett intervjuschema. 

Intervjuaren har mallen som stöd men även möjlighet att ställa kompletterande frågor 

(Bryman, 2002). 

Tre direkta intervjuer har genomförts samt sex telefonintervjuer. Telefonintervjuerna har 

möjliggjort en geografisk spridning av respondenterna. Telefonintervjuer kan vara billigare 

och mindre tidskrävande än direkta intervjuer. Vid direkta intervjuer kan respondentens svar 

påverkas av olika felkällor. Respondenten kan exempelvis påverkas av intervjuarens kön, 

ålder, etnisk bakgrund samt ibland även att just en intervjuare är närvarande. Under en 

telefonintervju minskas dessa felkällor. Dock har telefonintervjuer även nackdelar jämfört 

med direkta intervjuer. Alla människor har eventuellt inte har möjlighet att kontaktas via 

telefon, vilket kan medföra en risk för urvalsfel. Då intervjuaren inte kan se respondenten 

under intervjun kan intervjuaren inte heller reagera på ansiktsuttryck eller kroppsspråk 

(Bryman, 2002).  

 

Deltagare 
 

Fem personer som arbetar internt på bemanningsföretaget har intervjuats samt fyra externa 

konsulter. Tre av de interna medarbetarna träffades för en direkt intervju medan de övriga 

intervjuades per telefon. Då studien omfattade nio respondenter gjordes ingen uppdelning 

avseende kön eller ålder i resultatredovisningen. Av respondenterna var tre män och sex 

kvinnor. Åldern varierade mellan 21 och 48 år. Samliga externa konsulter hade en gymnasial 

utbildning, ingen av dem hade någon akademisk examen. Samtliga interna medarbetare hade 

en akademisk examen inom beteendevetenskap.  

 

Material 
 

Studien syftade till att undersöka konsultrollen, lojalitet, socialt stöd samt motivation inom 

bemanningsbranschen. Intervjumallen konstruerades med dessa fyra teman som grund. Då 

intervjuer genomfördes med både interna medarbetare samt externa konsulter utformades två 

intervjumallar. Frågorna i respektive intervjumall anpassades till respektive yrkesroll, båda 

intervjumallar belyste ovanstående teman.  Det som skilde sig åt var hur frågorna 

formulerades. Exempelvis ställdes frågan, till de interna medarbetarna: I vilken omfattning 

tror du att era konsulter är lojala mot bemanningsföretaget? Till de externa konsulterna 

ställdes frågan: I vilken omfattning känner du dig lojal mot bemanningsföretaget? Vid en 

kvalitativ studie kan intervjufrågorna tolkas subjektivt av respondenterna. För att reducera 

denna risk prövades intervjumallarna genom att fyra intervjuer genomfördes med fyra 

personer som har erfarenhet av konsultverksamhet på ett annat bemanningsföretag än det som 

ingick i studien. Syftet var att säkerställa att frågorna uppfattades på ett likartat sätt. 

Intervjufrågorna uppfattades likartat och på det sätt som avsågs. Innan intervjuerna med 

respondenterna genomfördes godkändes intervjumallarna av kontaktpersonen på 

bemanningsföretaget samt av handledaren. 

 

Procedur och etik 
 

Kontaktpersonen på bemanningsföretaget förmedlade kontakten med de interna medarbetare 

som skulle ingå i studien. En konsultchef förmedlade kontakten med de externa konsulterna.  
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Bemanningsföretagets representanter gjorde urvalet av de externa konsulterna utifrån följande 

kriterier; minst ett års erfarenhet inom bemanningsbranschen samt att respondenterna 

hämtades från bemanningsföretagets olika affärsområden, det innebär att olika branscher var 

representerade i urvalet. Urval av de interna medarbetarna gjordes med samma kriterier. 

Respondenterna kontaktades via telefon för att komma överrens om en lämplig intervjutid. 

Efter att respondenterna hade kontaktats skickades ett mejl till dem där studien och syftet 

beskrevs. Vidare beskrevs hur insamlad data skulle behandlas samt annan praktisk 

information.  

Intervjuernas längd varierade mellan 30 till 60 minuter. En av författarna av studien 

ställde intervjufrågorna och den andra antecknade icke verbal kommunikation samt hade hand 

om teknisk utrustning då samtliga intervjuer spelades in på band. Dock fanns det utrymme för 

den som antecknade att ställa förtydligande frågor. Vid telefonintervjuerna var 

högtalarfunktionen på telefonen på och därigenom kunde intervjun spelas in. Varje intervju 

inleddes med en presentation av intervjuarna samt syftet med studien. Därefter tillfrågades 

respondenterna om de godkände att intervjuerna spelades in. Vidare beskrevs även att 

respondenterna kunde avbryta intervjun om de så önskade. Den första frågan som ställdes var; 

”berätta om din arbetsroll”. Frågan ställdes endast som en enkel inledning på intervjun samt 

för att skapa kontakt med respondenten. Svar på denna fråga har inte tagits i beaktande i 

resultatet då det hade påverkat konfidentialiteten för respondenterna. Intervjuerna avslutades 

med frågan om respondenten hade något övrigt att tillägga eller något annat viktigt att 

framföra samt huruvida de samtyckte till att intervjun användes i studien. Intervjuerna förflöt 

så som författarna önskade utan missförstånd eller störande yttre moment.  

Arbetet med undersökningen utgick från de forskningsetiska principer som beskrevs i 

Bryman (2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I studien har respondenterna upplysts om att deltagandet är frivilligt enligt 

informationskravet samt att den insamlade informationen skulle behandlas konfidentiellt 

enligt konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet har tagits i beaktande ytterligare då 

namn, yrkesroll och arbetsplats har uteslutits i resultatet. Om någon av de respondenter som 

deltagit i studien hade velat avbryta sin medverkan i studien under processens gång hade det 

varit möjligt. För att säkerställa samtyckesprincipen avslutades varje intervju med att fråga 

huruvida respondenten tillät att intervjun användes i studien. Samtliga respondenter samtyckte 

till sin medverkan. Respondenterna fick författarnas kontaktuppgifter (mejl och 

telefonnummer) om de vill tillägga eller ställa kompletterande frågor efter intervjutillfället. 

Information gavs även gällande att materialet enbart skulle komma att användas till denna  

studie, enligt nyttjandekravet samt att bemanningsföretaget inte hade tillgång till det 

insamlade datamaterialet. Detta har inte heller skett. 

 

Databearbetning 
 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Transkribering av intervjumaterial bidrar till att 

förbättra minnet som har vissa begränsningar. Människor gör intuitiva och halvt omedvetna 

tolkningar och genom transkribering kan de kontrolleras (Bryman, 2002). 

Intervjumaterialet lästes igenom flera gånger av författarna var för sig. Likheter och 

skillnader mellan respondenternas svar identifierades. Syftet med att författarna läste 

materialet individuellt var att säkerställa en så objektiv tolkning som möjligt och inte påverkas 

av varandras åsikter. Därefter jämfördes bådas sammanställningar och eventuella skillnader i 

tolkning diskuterades. Utifrån diskussionen framkom att tolkningen av datan var likartade 

men hade uttryckts skriftligt på olika sätt.  

Innan analysarbetet påbörjades hade en genomgång av forskning inom de aktuella 

områdena som undersöktes i studien utförts. Även om detta skett var målsättningen att göra en  
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objektiv tolkning av materialet i den aktuella studien och inte påverkas av resultat från 

tidigare forskning. I största möjliga mån skulle respondenternas syn och uppfattning gällande 

fenomenen lojalitet, socialt stöd och motivation ta fram. Bryman (2002) menar dock att det 

inte går att vara fullständigt objektiv hur arbetet än sker. Efter en individuell genomgång av 

materialet genomfördes en diskussion för att tydliggöra gemensamma mönster som 

identifierats.  

Vid kodning av den insamlade datan användes en tematisk analys. Arbetet som följde 

handlade om att bryta ner, studera, jämföra och kategorisera datan. Genom detta identifierades 

flera olika ord och fraser som kopplades till de olika teman (Bryman, 2002). Då studien 

syftade till att undersöka: Definition och upplevelse av konsultrollen, definition och innebörd 

av begreppet lojalitet, faktorer som stödjer lojalitet inom bemanningsbranschen, faktorer som 

främjar socialt stöd och väl fungerande kommunikation inom bemanningsbranschen, faktorer 

som stödjer motivation inom bemanningsbranschen samt eventuella diskrepanser mellan de 

interna medarbetarna och externa konsulternas syn på konsultrollen, lojalitet, socialt stöd och 

motivation. Varje frågeställning användes som ett tema i resultatredovisningen. Utifrån 

kodningen av intervjuerna skapades därefter underteman som passades in under varje tema 

med utgångspunkt från sammanställning och tolkning av de svar respondenterna gett.   

 
Exempel på kodning av meningsenheter från intervjuer med de interna medarbetarna. 

Tabell 1 .  Kodningsexempel  

Meningsenhet 

 
Förenklad 

meningsenhet 

Kod Exempel på 

undertema 

Tema 

     

Vad som kan vara 

negativt är att 

konsulterna eventuellt 

kan bli uppryckta när de 

har kommit in i 

arbetsuppgifter och 

rutiner.  

 

Konsulter kan få 

byta arbetsplats 

när de har 

kommit in i 

arbetet.  

 Negativa aspekter Nackdelar Definition och 

upplevelse av 

konsultrollen 

Lojalitet för mig 

handlar att aldrig lämna 

ut sin arbetsgivare rent 

generellt, att inte 

undanhålla information. 

 

Lojalitet handlar 

om ärlighet och 

öppenhet. 

Lojalitetsdefinition Lojalitet Definition och innebörd 

av begreppet lojalitet 

 

Det är viktigt hur vi 

väljer att kommunicera 

ut vad vi står för som 

företag. 

Kommunikation 

av värderingar är 

väsentligt.  

Värderingar Kommunicera 

organisationens 

värderingar 

Faktorer som stödjer 

lojalitet inom 

bemanningsbranschen 

 

Jag är mån om att ha en 

ärlig dialog, vara lyhörd 

och närvarande för 

mina konsulter. 

Vill ha en nära 

och öppen 

kontakt med 

konsulterna.  

Öppenhet Den stödjande 

relationen 

Avgörande faktorer vad 

gäller socialt stöd och 

kommunikation inom 

bemanningsbranschen 

 

Konsulterna som är 

anställda av 

bemanningsföretaget är 

fullt försäkrade i arbetet 

och även till och från 

arbetet.  

Konsulterna är 

fullt försäkrade.  

Förmåner i arbetet Förmåner Faktorer som stödjer 

motivation inom 

bemanningsbranschen 
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Resultat 
 

Resultatet presenteras i olika delar; en del för de interna medarbetarna och en del för de 

externa konsulterna. Skälet till detta var att en del av syftet gick ut på att söka diskrepanser 

mellan de interna medarbetarnas och de externa konsulternas definition och upplevelse av 

konsultrollen, lojalitet, socialt stöd, kommunikation och motivation, och jämföra dessa. 

Jämförelsen är även en del av resultatet. I Tabell 1 och Tabell 3 ges översikter med exempel 

på kodningsförfarandet inom respektive respondentgrupp och resultatet redovisas i ordning 

efter kategorierna.  

 

 

Intervjuer med bemanningsföretagets interna medarbetare 

 

Definition och upplevelse av konsultrollen 
 

Fördelar. Fördelen med konsultrollen upplevdes vara att konsulterna hade möjlighet att 

komma ut på flera uppdrag och arbetsplatser och på så sätt kunna bygga ett CV snabbare än 

om de varit fast anställda. ”Konsulterna får nya spännande erfarenheter.” En respondent 

menade att de som hade kommit längre i sin karriär kunde lockas av konsultrollen på grund av 

flexibiliteten och förändringen. ”Många lockas av ett varierande arbete hos flera olika 

uppdragsgivare.” En respondent upplevde att konsultrollen innebar en möjlighet att arbeta på 

olika företag samt olika uppdrag som eventuellt aldrig hade sökts på egen hand. En ytterligare 

fördel enligt en respondent var att konsulten inte behöver marknadsföra sig själv, det hjälper 

bemanningsföretaget till med.  

 

Nackdelar. Samtliga respondenter upplevde att konsultrollen medförde osäkerhet. 

”Konsulterna vet inte exakt hur långt uppdraget är eller vad nästa uppdrag blir.” ”När 

konsulterna kommit in i arbetet och lärt känna sina kollegor kan de bli uppryckta för att starta 

ett nytt uppdrag.” 

Två respondenter nämnde även lönemodellen som en negativ faktor. Konsulterna hade sällan 

en fast anställning eller en fast månadslön. Många hade en timbaserad månadslön och 

kundens behov styrde.  

 

Långsiktighet. Det framkom skilda åsikter om hur bemanningsföretaget arbetade för att 

behålla konsulter långsiktigt. Två respondenter menade att det inte hade varit en målsättning 

för företaget, de menade att långsiktighet inte kunde kopplas ihop med lojalitet.  Tre 

respondenter ansåg att det var viktigt att konsulterna trivdes och ville stanna i organisationen. 

De som ansåg att det inte hade varit en målsättning för företaget menade dock att det kommer 

bli en allt viktigare del för bemanningsföretag då konkurrensen om konsulter kommer att öka 

i samband med förbättrad konjunktur.  

 

Möjligheter till påverkan. En respondent ansåg att det inte låg i konsultrollen att kunna 

påverka sin arbetssituation. Kundföretagen hade regler och policys som var väsentliga för 

konsulterna att följa. En annan respondent upplevde att möjligheten att påverka fanns vid 

matchningen av uppdragen, allt skulle kännas bra för konsulten innan den startar nytt 

uppdrag. Tre av respondenterna lyfte fram att konsulterna kunde påverka sin situation delvis 

om det skedde tidigt i bemanningsprocessen och att det var viktigt med en god 

kommunikation mellan konsulten och bemanningsföretaget. 
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Definition och innebörd av begreppet lojalitet 

Samtliga respondenter beskrev lojalitet ur ett arbetsmässigt perspektiv (se Tabell 2). Dock 

beskrevs innebörden varierat av de interna medarbetarna. Respondenterna 1, 2 och 3 beskrev 

lojalitet liknande då de framhävde att lojalitet handlade om att verka för arbetsgivarens bästa 

och fullfölja sina åtaganden. Respondenterna 2 och 3 hade olika beskrivningar för hur 

åtaganden kan fullföljas samt på vilket sätt medarbetare kan agera för företagets bästa. 

Respondent 2 menade att missnöje ska rapporteras till bemanningsföretaget och inte till 

kunden. Respondent 3 beskrev att det var viktigt att medarbetare följer de policys och 

värderingar som företaget har. För respondent 4 handlade lojalitet om pålitlighet och ärlighet.  

Respondent 5 hade en skild beskrivning av lojalitet jämfört med övriga respondenter; lojalitet 

handlade om att känna en samhörighet och stolthet med organisationen. 

Tabell 2. De interna medarbetarnas definition av lojalitet 

Respondent Definition av lojalitet 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Arbetsmässigt är lojalitet när man vet vad man ska göra, verkar för 

arbetsgivarens bästa genom att fungera bra med kollegorna. 

 
För mig innebär det att fullfölja ett åtagande man sagt att man ska göra. Är 

något fel går man till den det berör, t.ex. en konsult som är missnöjd går till sin 

personalansvariga och inte till kunden. 

 

Lojalitet handlar om att man håller överenskommelser, både medarbetare och 

jag själv, kan man inte det, då kommunicerar och pratar man om det.  Att man 

följer policys och riktlinjer, värderingar som är viktiga att följa. 

 

Lojalitet för mig handlar att aldrig lämna ut sin arbetsgivare rent generellt, att 

inte undanhålla information och våga berätta, inte bara positiva aspekter utan 

även negativa. 

 

Jag ser lojalitet som att individen känner att de har en identitet i organisationen 

man arbetar i, och stolthet för att man arbetar för företaget. 

 

 

Faktorer som stödjer lojalitet inom bemanningsbranschen 
 

Gemenskap. För att skapa lojala medarbetare i organisationen uppgav tre respondenter att 

bemanningsföretaget idag fokuserar på att ha en tät kontakt med konsulterna, de ansåg att det 

var viktigt att konsulterna ska känna en gemenskap med organisationen. För att främja 

gemenskapen hålls olika aktiviteter så som julfest, sommarfest och andra konsultträffar. 

Respondenterna uppgav att de arbetar med att ge ett bra bemötande, vara lyhörda samt att låta 

alla göra sin röst hörd och detta skulle bidra till skapande av lojalitet. Respondenterna beskrev 

att en viktig del i att skapa lojalitet handlade om att ha en nära relation med konsulterna. Tre 

respondenter upplevde att de hade en nära kontakt med sina konsulter men att den kunde 

förbättras. Dock framkom, från två respondenter, att bemanningsföretaget inte arbetar aktivt 

med att skapa lojalitet idag men att det eventuellt kommer få större vikt framöver. 
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En stabil organisation internt. En respondent menade att det var viktigt att ha en låg 

personalomsättning internt vilket kunde medföra att konsulterna behöll sin konsultchef längre. 

Ett längre och tätare samarbete kunde skapa lojalitet uppgav respondenten. En annan 

respondent uppgav att först måste de interna medarbetarna vara medvetna om vikten av 

lojalitet för att sedan kunna skapa lojala externa konsulter.  

 

Kommunicera organisationens värderingar. Bemanningsföretagets värderingar skulle ligga 

till grund för allt arbete i organisationen menade en respondent.  En annan respondent 

uttryckte vikten av att kommunicera värderingar och ståndpunkter till de externa konsulterna 

för att kunna skapa lojalitet. Ytterligare en respondent beskrev att en gemensam värdegrund 

var en förutsättning för skapandet av lojalitet i bemanningsbranschen. Samtliga respondenter 

menade att bemanningsföretaget levde efter värderingarna: personlig, pålitlig och kompetent. 

Värderingarna skulle inspirera, stödja och leda medarbetarna i det dagliga arbetet. 
 

Faktorer som främjar socialt stöd och väl fungerande kommunikation inom 

bemanningsbranschen 

Individanpassad kommunikation. Enligt samtliga respondenter skedde kontakten med de 

externa konsulterna främst via telefon men även genom personliga träffar och mejl. Frågor 

som ställdes till konsulterna innefattade frågor om arbetets fortgång, trivsel samt arbetsmiljö. 

Kontakten med konsulterna skulle enligt praxis ske en gång i månaden, det var samtliga 

respondenter medvetna om. Kontakten kunde variera då vissa konsulter efterfrågade mer 

kontakt och andra föredrog att ringa själva vid eventuella frågor och funderingar. Kontakten 

var tätare i början av en konsults anställning. Två respondenter menade att det var viktigt att 

konsultcheferna kartlade konsulternas individuella behov och anpassade sig efter detta. 

”Behovet varierar nog från person till person och det är viktigt att känna av vad det är för typ 

av person man har att göra med.” En respondent poängterade dock att kommunikationen bör 

ske åt två håll, även konsulten kontaktar konsultchefen vid frågor eller problem. 

Den stödjande relationen. Samtliga respondenter upplevde att kontakten med de externa 

konsulterna var central för att vara en bra arbetsgivare. Bemanningsföretagets interna 

medarbetare arbetade för att ha en dialog med konsulterna och finnas närvarande för dem. 

”När jag pratar med en konsult är jag närvarande både fysiskt och psykiskt och gör inga andra 

saker.” ”Det är viktigt att konsulterna känner sig trygga att ringa sin konsultchef vad det än 

gäller.” Två respondenter nämnde att de var viktigt med konsulters välbefinnande då det 

ansågs påverka arbetsprestationen. Personliga träffar var viktigt enligt en respondent, det 

kunde medföra att konsultchefen fick större förståelse för sina konsulter. Vidare lyfte 

respondenten fram vikten av att tala om personligt välmående vid träffarna. Den stödjande 

relationen upplevdes av tre respondenter enklare att ha på ett mindre bemanningsföretag.  

 

Den informativa relationen. Tydlighet var en betydelsefull aspekt relationen mellan konsult 

och konsultchef enligt två respondenter. En av respondenterna framhöll vikten av att 

informera de externa konsulterna om både fördelar och nackdelar med konsultrollen. Detta för 

att klargöra förväntningar och krav som ställdes. ”Konsulten måste veta vilka förutsättningar 

som gäller från början vilket motverkar frågetecken och banar väg för ett bättre samarbete.” 

Faktorer som stödjer motivation inom bemanningsbranschen 

Intressanta uppdrag. Samtliga respondenter uppgav att bemanningsföretaget hade 

intresseranta uppdrag och kundföretag och menade att det kunde vara en motivationsfaktor för 



12 
 

konsulterna. ”Har vi bra intressanta kunder och uppdrag tror jag att vi blir intressanta som 

bemanningsföretag.” ”Intressanta tjänster tror jag är motiverande för våra konsulter.” 

Personalförmåner. En respondent uppgav att bemanningsföretaget följde de lagstiftade 

förordningar som fanns. De externa konsulterna hade tillgång till ett friskvårdsbidrag på 1500 

kr/år, terminalglasögon och försäkringar i arbetet. Friskvårdsbidraget var fyra respondenter 

medvetna om, terminalglasögon och försäkringar var det två respondenter som uppgav. En 

respondent menade att bidraget för terminalglasögon var väl utnyttjat och färre utnyttjade 

friskvårdsbidraget. En annan respondent upplevde att det var tvärtom, att friskvårdsbidraget 

utnyttjades i högre grad.  

En respondent såg jul- och sommarfest samt att presenter ges vid högtider som 

motiverande personalförmåner. En annan respondent som ansåg dock att bemanningsföretaget 

kan bli bättre på att anordna olika konsultarrangemang.  
 

Belöningssystem. Företagets heltidsarbetande externa konsulter hade en varierande lön, vilket 

innebar att de fick en fast timlön baserat på 133 timmar alternativt 150 timmar, timmar som 

arbetas utöver erhölls en så kallad prestationslön. Prestationslönen ansågs av två 

respondenterna som ett belöningssystem samt en motiverande faktor.  

Samtliga respondenter uppgav att om konsulter rekommenderade nya potentiella 

konsulter eller genererade merförsäljning erhölls en ersättning. Bemanningsföretaget höll 

kampanjer för det. En respondent ansåg att bemanningsföretagen på arbetsmarknaden hade 

sämre förmåner och belöningar än andra företag.  

 

Socialt ansvar. Samtliga respondenter ansåg att det var viktigt att bemanningsföretaget tog ett 

socialt ansvar, de beskrev att företaget hade höga ambitioner inom detta område men att tiden 

inte räckte till. Idag låg fokus på att stödja cancerforskningen, men företaget försöker även 

göra nya insatser några gånger varje år. Två respondenter menade att socialt ansvar kunde 

kopplas till stolthet.   

 

Möjligheter till utveckling. Enligt samtliga respondenter investerade bemanningsföretaget 

främst i intern kompetensutveckling. ”De interna medarbetarna är ständigt uppdaterade om 

nya tekniker och metoder.” Synen på de externa konsulternas möjligheter till 

kompetensutveckling var varierad. Två respondenter uppgav att det inte fanns möjligheter till 

kompetensutveckling. En respondent beskrev att företaget hade ett webbaserat 

kompetensutvecklingsprogram som var tillgängligt för alla konsulter. En annan respondent 

menade att konsulter kunde utveckla sin kompetens genom att det praktiska arbetet på de 

olika uppdragen. Det framkom även av en respondent att företaget vid särskilda fall byggde 

kompetenser inför uppdrag, exempelvis att konsulter fick en truckförarutbildning innan 

truckföraruppdrag startade. En annan respondent menade att det var viktigt att se varje individ 

och arbeta med utvecklingssamtal. Samtliga respondenter ansåg att kompetensutveckling för 

konsulter skulle bli allt viktigare i framtiden för bemanningsbranschen.  

 

Intervjuer med bemanningsföretagets externa konsulter 

Definition och upplevelse av konsultrollen 

Fördelar. Enligt samtliga respondenter var fördelen med konsultrollen möjligheten att arbeta 

på olika arbetsplatser och i olika branscher. Detta ansågs generera nya kontakter, erfarenheter 

samt främja personlig utveckling. En respondent uppgav sig ha fått testa på nya yrkesroller  
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som respondenten som inte skulle sökts på eget initiativ. En annan respondent beskrev att 

konsultrollen medförde bättre tålamod och stresstålighet då anställningen var tidsbegränsad.  

En annan respondent uppgav att tillfredställelsen med konsultrollen påverkades av det 

aktuella uppdraget, som kunde variera. Vidare uppgav två respondenter att de blev 

behandlade på samma sätt som de fast anställda på kundföretaget.  

Nackdelar. Samtliga respondenter upplevde att konsultrollen medförde osäkerhet. En 

respondent uppgav att det var svårt att planera för framtiden då kundföretagen kunde ha dålig 

framförhållning. ”Ett minus, är om inte kunden har en vidare framförhållning då vet man inte 

hur länge man får stanna kvar på arbetsplatsen, vilket gör det lite osäkert.” En ytterligare 

negativ aspekt som lyftes av en av respondenterna var att inte kunna påverka vilken 

arbetsplats de placerades på. En respondent kände sig utsatt som temporär arbetskraft, då 

kundföretaget inte behövde ta ansvar för konsulten. Anställningsformen, lönemodellen 

(timlön, obetalda röda dagar) och svårigheter med tidrapportering var ytterligare faktorer som 

ansågs vara negativa. I jämförelse med att vara fast anställd ansåg en respondent att 

förmånerna var sämre. ”Jag får endast hälften av det friskvårdsbidrag som fast anställda får.” 

 

Långsiktighet. Tre respondenter såg inte långsiktigt på sin konsultroll. De ville hellre ha en 

fast anställning med bättre lönevillkor. En respondent kunde se långsiktigt på konsultrollen då 

personen fann det utvecklande att arbeta på flera olika uppdrag. Bättre utvecklings- och 

utbildningsmöjligheter, fler långsiktiga uppdrag samt en månadsbaserad lön var faktorer som 

kunde påverka respondenternas långsiktighet inom bemanningsbranschen.  

 

Möjligheter till påverkan. Tre respondenter upplevde att de inte kunde påverka sin 

arbetssituation. ”Jag upplever att jag inte kan påverka min egen arbetssituation, man får finna 

sig i situationen helt enkelt.” ”Inte mycket i alla fall, i så fall får jag byta jobb.” En respondent 

upplevde att det gick att påverka arbetssituationen. ”Jag har flextid och varierande 

arbetsuppgifter, detta gör att jag kan påverka mitt arbete.” Respondenten beskrev att vissa 

rutinuppgifter inte gick att komma ifrån men i övrigt kunde respondenten organisera arbetet 

självständigt.  

Definition och innebörd av begreppet lojalitet 

De externa konsulterna gav en varierad beskrivning av vad lojalitet innebar (se Tabell 4). 

Sammanfattningsvis handlade lojalitet om pålitlighet, ärlighet och tillgänglighet för 

konsulterna. Respondent 1 beskrev att lojalitet hade två olika innebörder. Dels att det hade en 

psykisk innebörd; att lojalitet handlade om tillit mellan två personer eller mellan en individ 

och en organisation. Men även en fysisk del; att alltid de parterna ska ställa upp för varandra 

och hjälpa till när det behövs. Respondent 2 fokuserade också på tillit men talade om 

begreppet i ett annat sammanhang; lojalitet handlade om att bemanningsföretaget skulle 

kunna lita på sina konsulter genom att de inte pratade om sekretessbelagda ämnen med 

utomstående. Respondent 3 valde som respondent 1 att dela in lojalitet i två olika delar men 

kopplade lojalitet främst till sin nuvarande konsultroll; att då vara lojal mot både 

bemanningsföretaget och mot kundföretaget. Vidare beskrev respondent 3 att lojalitet även 

innebar att göra sitt yttersta och ställa upp för företaget. För respondent 4 handlade lojalitet 

om ärlighet. Respondent 4 fokuserade på möjligheten att kunna föra en öppen och ärlig 

dialog.  
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Tabell 3. De externa konsulternas definition av lojalitet  

Respondent Definition av lojalitet 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

Det handlar om att man kan lita på en annan person. Tillit, fysisk lojalitet att 

man alltid ska ställa upp och vara där om någonting händer. 

 

Jag är lojal där jag arbetar, man har en sekretess som konsult och pratar inte om 

företaget.  

 

Lojalitet innebär två saker för mig, som konsult jag ska vara lojal mot kunden 

och även lojal mot företaget. Det handlar om att ställa upp för någon och göra 

allt för personen eller företaget. 

 

Att man är ärlig och säger vad man tycker och att man sedan står fast vid det.  

Faktorer som stödjer lojalitet inom bemanningsbranschen 

Delaktighet. Vad som var avgörande för att två av respondenterna i studien skulle känna sig 

lojala mot ett företag var att respondenterna ville vara delaktiga i organisationen. ”Det är 

viktigt att de behandlar mig som en medarbetare… att få vara delaktig i möten.” ”Det handlar 

om gemenskap, att konsultchefen förstår mig och uppmärksammar mig och låter mig ta del av 

vad som händer i företaget.” 

 

Relationen till arbetsgivaren. En respondent menade att den var lojal av naturen och en annan 

menade att lojalitet berodde på huruvida företaget var lojala mot dem. Tre respondenter 

beskrev vidare att kontakten mellan konsultchef och konsult är ytterst viktig för att skapa 

lojalitet. Samtliga respondenter var överrens om att kommunikation och personlig kontakt var 

en viktig faktor för att förbättra lojaliteten bland konsulterna på bemanningsföretaget. En 

respondent upplevde att lojalitet skapas genom ett rättvist behandlade samt upplevelsen av att 

bli sedd av sin konsultchef. En respondent beskrev vidare att en konsultchef inte bör vara för 

snabb i sina bedömningar, ej ha förutfattade meningar samt ge alla en chans att visa vad de 

går för.  

Faktorer som främjar socialt stöd och väl fungerande kommunikation inom 

bemanningsbranschen 

Individanpassad kommunikation. Kontakten med konsultcheferna skedde främst via mejl och 

telefon. Konsultchefen hade även varit på besök på arbetsplatsen eller träffat konsulten för en 

lunch. Samtliga respondenter hade svårt att svara exakt hur ofta de kontaktades av eller 

träffade sin konsultchef. ”Kontakten sker ganska spontant och inte så ofta, de brukar ringa 

mig vid nytt uppdrag eller vid julfester och liknande.” ”Hur ofta jag kontaktas varierar lite 

från månad till månad, beroende på om jag har varit sjuk, behöver vara ledig eller har andra 

önskemål.” 

Behovet av kontakt varierade mellan respondenterna, en respondent hade inget behov av 

en kontinuerlig kontakt utan föredrog själv kontakta konsultchefen vid frågor. Två 

respondenter föredrog en tätare kontakt än vad de hade i dagsläget. En respondent var nöjd 

med hur kontakten såg ut. Yngre eller mer oerfarna konsulter kan behöva särskilt stöd av 

konsultchefen, ansåg en respondent. Vidare framhävde en respondent att kommunikationen 



15 
 

handlade om ett individuellt samspel mellan konsult och konsultchef. ”Båda parterna bör i 

början komma överrens hur kommunikationen ska fungera.” Tre respondenter efterfrågade 

fler personliga träffar med konsultchefen.  

 

Feedback. Samtliga respondenter upplevde att feedback på arbetsprestationen var en 

betydelsefull del av kommunikationen mellan konsult och konsultchef. Hälften av 

respondenterna ansåg att de fick feedback från sin konsultchef. De som upplevde att de inte 

fick någon feedback menade att de blev kontaktade av konsultchefen men att det inte var ett 

djupgående samtal om arbetsprestationen.  

 

Tydlighet. En respondent ansåg att bemanningsföretaget bör arbeta mer på att vara tydligare 

med att förmedla vad det innebär att arbeta som konsult för ett bemanningsföretag. En 

respondent var inte fullt nöjd med kontakten då centrala förändringar för konsulten inte hade 

förmedlats tydligt. Två respondenter upplevde att bemanningsföretaget kunde förbättra sin 

kontakt med konsulterna. En respondent menade att kommunikationsproblem kan uppstå då 

informationen går mellan kundföretaget, bemanningsföretaget och konsulten. 

Informationsvägarna kunde kommuniceras tydligare menade respondenten. 

 

Involverade konsultchefer. Två respondenter beskrev vikten av en involverad konsultchef. 

”Jag tycker att det är viktigt med en ärlig och öppen dialog med konsultchefen.” ”Det är 

viktigt för mig att min konsultchef vet hur min arbetssituation ser ut.” Två respondenter 

upplevde att deras konsultchef inte var insatt i deras arbetssituation. En respondent menade att 

konsultchefen delvis var insatt i arbetssituationen. Förslag på hur detta kunde förbättras var att 

konsultchefen skulle arbeta ute på kundföretaget en dag tillsammans med konsulten menade 

en respondent. En respondent hade inte krav på att ha en involverad konsultchef då 

konsultcheferna hade ansvar för flera konsulter. 

 

Konsultträffar. För att skapa god relation till bemanningsföretaget menade två respondenter 

att en viktig aspekt var att gå på de konsultträffar som bemanningsföretaget anordnade. En av 

respondenterna uttryckte vikten av regelbundna konsultträffar. En annan respondent ansåg att 

bemanningsföretaget kunde anordna forum där konsulter kunde utbyta erfarenheter. En 

respondent föreslog att bemanningsföretaget skulle ha arrangerade after works alternativt kick 

offs för de externa konsulterna.  

Faktorer som stödjer motivation inom bemanningsbranschen 

Intressanta arbetsuppgifter. Vad som motiverade samtliga respondenter i arbetet var att ha 

intressanta arbetsuppgifter. ”Jag har en inre motivationskraft, har jag dessutom ett intresse för 

det jag jobbar med så blir jag mer motiverad.” ”Roliga och utvecklande arbetsuppgifter 

motiverar mig.” Två respondenter motiverades av att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt 

och därmed tillfredställa kundföretaget och bemanningsföretaget. 

Goda relationer på arbetsplatsen. Två respondenter uttryckte vikten av att komma överrens 

med chefer och kollegor. ”Bra kollegor, roligt jobb och en bra chef motiverar mig i mitt 

arbete.” Vidare beskrev en respondent att det var viktigt att ha bra relation och en god 

kommunikation med konsultchefen på bemanningsföretaget.  

Förmåner och belöningar. Respondenterna hade skild syn på hur bemanningsföretaget 

arbetade med förmåner och belöningar. En respondent ansåg att friskvårdsbidrag, utmärkelser  
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och olika event som arrangeras var en form av belöning. En annan respondent menade att 

prestationslönen fungerade som en belöning. Däremot upplevde tre respondenter att de inte 

hade möjlighet att få någon bonus eller tillgång till företagsförmåner på samma sätt som fast 

anställda. En respondent fick belöning av kundföretaget och inte av bemanningsföretaget. 

 

Kompetensutveckling och utbildning. Tre respondenter upplevde att utbildning och 

kompetensutveckling var en viktig motivationsfaktor. Dock visste ingen av de fyra 

respondenterna vilka möjligheter för kompetensutveckling som fanns på 

bemanningsföretaget.  

Upplevelsen av att kunna utnyttja sin kompetens i full utsträckning på det nuvarande 

uppdraget var varierande. En respondent ansåg sig kunna utnyttja sin kompetens och 

samtidigt lära sig nytt. Övriga respondenter upplevde att de inte hade möjlighet att göra det. 

Gällande i vilken omfattning konsulterna kunde utnyttja sin kompetens fullt ut på en skala 

mellan ett och fem var snittresultatet tre.   

 

Övriga motivationsfaktorer. Övriga motivationsfaktorer som uppkommit var en högre lön, 

feedback från konsultchefen samt tydlighet om förväntningar i arbetet.  

 

Jämförelse mellan de interna medarbetarna och externa konsulternas syn på 

konsultrollen, lojalitet, socialt stöd/kommunikation och motivation 

 
Konsultrollen. De interna medarbetarna och de externa konsulterna hade en likartad 

upplevelse av konsultrollen. Båda parter ansåg att fördelarna med konsultrollen var att arbeta 

på flera olika arbetsplatser och få bra erfarenheter. Det konstaterades att det fanns en 

osäkerhet gällande anställningsform, villkor och lönemodell. De interna medarbetarna hade 

skilda åsikter kring vikten av att behålla konsulter långsiktigt inom bemanningsföretaget. Två 

respondenter ifrågasatte långsiktighetsfrågan och ansåg det inte vara en målsättning för 

företaget, tre respondenter ansåg att det var viktigt. Tre av fyra externa konsulter såg inte 

långsiktigt på sin konsultroll och ville hellre ha en fast anställning. Fyra av de interna 

medarbetarna upplevde att konsulter kunde påverka sin arbetssituation tidigt i 

rekryteringsprocessen. Tre av fyra externa medarbetare upplevde att det var tvärtom. En 

extern konsult upplevde sig ha möjligheten att kunna påverka medan en intern medarbetare 

ansåg att det inte ingick i konsultrollen att kunna påverka. 

 

Lojalitet. Både de interna medarbetarna och de externa konsulterna hade en varierad bild av 

linnebörden av lojalitet. För de externa konsulterna handlade lojalitet sammanfattningsvis om 

pålitlighet, tillgänglighet och ärlighet och de interna medarbetarna beskrev 

sammanfattningsvis lojalitet som att fullfölja sina åtagande och överrenskommelser samt att 

ha en ärlig och öppen relation. Samtliga interna medarbetare beskrev lojalitet ur ett 

arbetsmässigt perspektiv, det gjorde inte samtliga externa medarbetare. De interna 

medarbetarna ansåg att gemenskapen mellan bemanningsföretag och konsult var viktig för att 

skapa lojalitet. Vidare ansågs en stabil intern organisation samt att kommunicera 

bemanningsföretagets värderingar vara faktorer som främjade lojalitet. De externa 

medarbetarna framhävde att möjligheten för konsulter att känna sig delaktiga i 

bemanningsföretaget var en viktig faktor som främjade lojalitet. Relationen till arbetsgivaren 

ansågs också vara en central faktor för skapandet av lojalitet. Det fanns likheter mellan 

faktorerna gemenskap och relation till arbetsgivaren, då båda berörde kontakten mellan 

konsult och konsultchef.  
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Socialt stöd och kommunikation. De interna medarbetarna framhöll att de faktorer som var 

avgörande för att konsulter skulle uppleva socialt stöd och en god kommunikation på 

bemanningsföretaget var; att ha en individanpassad kommunikation samt att konsultchefen 

intar både en stödjande och informativ roll gentemot konsulten. I enlighet med de interna 

medarbetarna upplevde även konsulterna att en individanpassad kommunikation var viktigt. 

Vidare framhöll de externa konsulterna att tydlig kommunikation, konsultträffar, feedback 

och involverade konsultchefer var avgörande för att skapa socialt stöd och en god 

kommunikation.  

 

Motivation. De interna medarbetarna framhävde vilka personalförmåner och belöningssystem 

som fanns samt att intressanta uppdrag skulle motivera konsulterna. De interna medarbetarna 

hade inte en enhetlig syn av vilka förmåner som fanns. De externa konsulterna hade också en 

varierad bild av vilka förmåner och belöningar som bemanningsföretaget erbjöd, de kände 

inte till flera av de förmåner som de interna medarbetarna framhöll. Vidare ansåg de externa 

konsulterna att intressanta arbetsuppgifter och goda relationer på arbetsplatsen var viktiga 

motivationsfaktorer. De interna medarbetarna ansåg att det var viktigt att bemanningsföretaget 

tog ett socialt ansvar vilket kunde skapa en stolthet hos konsulterna. De interna medarbetarna 

menade att det främst investerades i intern kompetensutveckling, synen på vad konsulterna 

hade för möjligheter till utbildning var varierad. Samtliga externa medarbetare uppgav att de 

inte hade möjlighet till kompetensutveckling. Kompetensutveckling och utbildning 

efterfrågades dock av konsulterna.  

 

 

Diskussion 
 

Tre av fyra externa konsulter i den aktuella studien såg inte långsiktigt på sin konsultroll och 

ville hellre ha en fast anställning. De såg konsultrollen som en tillfällig anställning. Två av de 

interna medarbetarna menade att långsiktighet inte hade varit en målsättning för 

bemanningsföretaget tidigare men att det skulle bli allt viktigare i framtiden. 

Bemanningsföretagen i Sverige verkar i en expansiv bransch. Bemanningsföretagen (2011f) 

beskriver att efterfrågan i branschen kommer att öka under 2011, då allt fler 

bemanningsföretag etablerar sig på marknaden och konkurrensen om affärer och medarbetare 

ökar. Det har gjorts flera studier inom bemanningsbranschen, där det bland annat har 

undersökts hur konsulter ser på sin arbetsroll. Arbetsorganisationen HTF (1998) utförde en 

studie på uthyrda konsulter. Studien redovisade att 77% av konsulterna trivdes bra eller 

mycket bra på arbetsplatsen, trots det var den genomsnittliga arbetstiden endast ett år. Studien 

visade vidare på att bemanningsbranschen är en bransch med hög personalomsättning. Med 

utgångspunkt från denna studie kan slutsatsen dras att långsiktighet i anställningen inte är en 

faktor som utmärker bemanningsbranschen. Eftersom forskning visar att konkurrensen i 

branschen kommer att öka kan det vara en fördel för bemanningsföretag att mer sträva efter 

en långsiktighet i anställningen av konsulter. Oavsett yrkesroll krävs en introduktion för att 

klara av rollen som konsult, därför torde det vara ekonomiska fördelar för företaget att ha 

konsulter som direkt kan prestera i enlighet med förväntningarna hos kundföretaget, det vill 

säga minimera nyanställningar och istället ha erfarna konsulter att tillgå. En långsiktig 

anställning kan även skapa ökad trygghet för konsulterna.  

Vid intervjuerna hade samtliga respondenter, både interna medarbetare och externa 

konsulter, svårt att direkt definiera vad lojalitet innebar. De interna medarbetarna hade den 

mest varierade bilden av begreppet lojalitet. Eftersom definitionen av vad lojalitet innebar var 

oenhetlig, var det också svårt att fastställa vad företaget gjorde för att öka lojaliteten hos de 

externa konsulterna. I enlighet med detta fanns det inte heller en tydlig bild av vad som  
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krävdes av företaget för att skapa än mer lojala konsulter. Powers (2000) beskrev att 

medarbetarlojalitet var svårt att definiera och var något som medarbetaren och organisationen 

själva kom överens om vad det var. I enlighet med Powers forskning kan det finnas fördelar 

med ett internt arbete inom företaget för att definiera centrala begrepp och att tydliggöra vilka 

värderingar som bör vara gällande inom bemanningsföretaget.  

Både de interna medarbetarna och de externa konsulterna hade en varierad bild av 

innebörden av lojalitet. För de externa konsulterna handlade lojalitet sammanfattningsvis om 

pålitlighet, tillgänglighet och ärlighet och de interna medarbetarna beskrev 

sammanfattningsvis lojalitet som att fullfölja sina åtagande och överrenskommelser samt att 

ha en ärlig och öppen relation. Samtliga interna medarbetare beskrev lojalitet ur ett 

arbetsmässigt perspektiv, det gjorde inte samtliga externa medarbetare. De interna 

medarbetarna ansåg att gemenskap mellan bemanningsföretag och konsult var viktigt för att 

skapa lojalitet. Vidare ansågs en stabil intern organisation samt att kommunicera 

bemanningsföretagets värderingar vara faktorer som främjade lojalitet. De externa 

medarbetarna betonade att möjligheten för konsulter att känna sig delaktiga i 

bemanningsföretaget var en viktig faktor som främjade lojalitet. Relationen till arbetsgivaren 

ansågs också vara en central faktor för skapandet av lojalitet. Det fanns, som redovisats i 

resultatet, likheter mellan faktorerna gemenskap och relation till arbetsgivaren, då båda 

berörde kontakten mellan konsult och konsultchef. 

Hawkins (2000) beskrev fem faktorer som skapar lojala medarbetare. Den första faktorn 

handlade om att ledningen bör ha förståelse av hur viktig familjen och det personliga livet är. 

De interna medarbetarna betonade vikten av personliga träffar med konsulterna, vid dessa 

träffar lyftes bland annat personligt välmående fram. De externa konsulterna upplevde att de 

främst kontaktades av konsultchefen via telefon och mejl och efterfrågade fler personliga 

träffar. Det fanns en diskrepans genom att de externa konsulterna inte upplevde att personliga 

möten sker kontinuerligt till skillnad från vad interna medarbetare uppgav. Den andra faktorn 

innefattade möjlighet till personlig utveckling. Tre av fyra externa konsulter menade att de 

inte kunde utnyttja sin kompetens fullt ut på sitt nuvarande uppdrag. Vidare beskrev de 

externa konsulterna att de inte hade möjlighet till kompetensutveckling. De interna 

medarbetarna hade en varierad bild av vilka möjligheter som fanns för de externa konsulterna. 

Det kan vara fördelaktigt att de interna medarbetarna känner till de möjligheter som finns för 

kompetensutveckling inom organisationen för att enhetlig information ska kunna ges till 

konsulterna. Att tillfredsställa kundens behov är den tredje faktorn som skapar lojalitet enligt 

Hawkins. Inom bemanningsföretaget var det konsultcheferna som arbetade med 

tillfredställelse av kundens behov genom matchningen i rekryteringsprocessen. Vidare var det 

den externa konsulten som verkade på kundföretaget. Kundens behov behöver kommuniceras 

från lokal chef till konsultcheferna som i sin tur kommunicerar gentemot konsulterna. Det har 

inte framkommit problem i kommunikationen kring kundens behov i denna studie. Dock 

efterfrågade de externa konsulterna en tydligare kommunikation kring konsultrollens innebörd 

och krav. En tydlig kravprofil från kunden på konsultens uppdrag möjliggör för konsultchefen 

att skapa en tydlighet, som inkluderar kundens förväntningar på rollen, för konsulten. Den 

fjärde faktorn handlade om att kommunicera ut vilka förmåner som finns. Utifrån studien 

framkom en brist i kommunikationen kring de förmåner som fanns på bemanningsföretaget. 

Varken interna medarbetare eller externa konsulter hade en enhetlig bild av de förmåner som 

fanns. Den sista faktorn innefattade huruvida medarbetarna upplevde att de hade de 

färdigheter som krävdes i arbetet. Enligt resultatet var det tre av fyra konsulter som kände att 

de inte kunde använda sin kompetens fullt ut. Utvecklande arbetsuppgifter såg som en 

motivationsfaktor av de externa konsulterna. Bristen av detta kan eventuellt medföra att 

konsulter söker en fast tjänst istället och endast ser på konsultrollen som just en tillfällig 

anställning. 
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Studiens resultat tyder på att relationen och samspelet mellan konsult och konsultchef var 

ytterst viktig för att skapa lojalitet. Isaksson och Bellaagh (1999) beskrev vikten av att uthyrda 

konsulter upplevde att de hade ett socialt stöd från ledningen på bemanningsföretaget.  

Heaney, Price och Rafferty (1995) beskrev att socialt stöd var kopplat till 

kommunikation mellan ledare och medarbetare. Detta styrker även vad Hallowell, 1999; 

Hawkins, 2000; Van Vuuren, De Jong och Seydel, 2007, menade, att en följd av bra 

kommunikation mellan ledare och medarbetare skulle medföra lojalitet gentemot 

organisationen. Då konsult och konsultchef inte befinner sig på samma arbetsplats kan 

kommunikationen vara en ännu viktigare faktor inom bemanningsbranschen än på en fast 

arbetsplats.  

Socialt stöd kan kategoriseras som känslomässig omtanke, lyhördhet och rådgivning 

samt att erbjuda praktisk hjälp vid lösning av problem (Swanson & Power, 2001). Hjälp med 

praktisk problemlösning kan vara svårt för en konsultchef att tillgodose då konsultchefen 

enligt de externa konsulterna inte var insatt i deras arbetssituation. En känslomässig omtanke 

och lyhördhet kan tillgodoses genom en god relation och personliga möten.  

Hälften av de externa konsulterna upplevde att konsultchefen inte var insatt i deras 

arbetssituation. Fler personliga träffar med konsultcheferna efterfrågades. De interna 

medarbetarna var medvetna om att socialt stöd var centralt men tiden fanns inte alltid för att 

tillgodose detta behov. Hallowell (1999) beskrev att avsaknad av personlig kontakt kunde 

medföra att medarbetare inte kände någon samhörighet med organisationen. 

Två av fyra externa konsulter motiverades av att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt 

och därmed tillfredsställa kundföretaget och bemanningsföretaget. Samtliga interna 

medarbetare uppgav att bemanningsföretaget hade intresseranta uppdrag och kundföretag och 

menade att det kunde vara en motivationsfaktor för konsulterna. De interna medarbetarnas 

och de externa konsulternas ovanstående motivationsfaktorer kan kopplas till Alvesson och 

Svenningsson (2007), som beskrev att motivation i arbetslivet handlade om att attrahera, 

behålla och vidareutveckla medarbetarna samt få dem att anstränga sig och vilja utföra sitt 

arbete på ett bra sätt. Människor som har ett stort trygghetsbehov bör vara medvetna om de 

eventuella nackdelar som finns med konsultrollen så som osäkerhet och brist på trygghet, 

därför kan det vara viktigt för konsulten att ha en personlig och stabil kontakt med sin 

konsultchef. Enligt Maslows (1943) behovshierarki hade individen ett behov av trygghet, 

detta behov handlade om att individen ville ha en säker, förutsägbar och icke hotfull miljö- 

både fysiskt och psykiskt.  

De externa konsulterna framhävde främst den inre påverkan som motiverande så som 

utvecklande arbetsuppgifter, goda relationer och feedback. Yttre faktorer som exempelvis 

förmåner hade de externa konsulterna inte en gemensam uppfattning om vad som erbjöds av 

bemanningsföretaget. En högre lön ansågs dock som en motivationsfaktor. Herzbergs 

tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner, & Snyderman, 1959) berörde två olika uppsättningar av 

behov; hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Parson och Broadbride (2006) har utgått från 

Herzbergs tvåfaktorteori och benämnt hygienfaktorerna som yttre påverkan och 

motivationsfaktorerna som inre påverkan.  

Enligt tidigare forskning (Foster, Whysall, & Harris, 2008) kan lojalitet medföra 

minskade rekryteringskostnader då en lojal medarbetare stannar längre i organisationen. 

Enligt den aktuella studiens resultat har målsättningen för bemanningsföretaget inte varit 

långsiktighet hos konsulter. Detta kommer dock blir allt viktigare i framtiden då konkurrensen 

om konsulter kommer öka. 
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Reliabilitet och validitet 
 

Vid en kvalitativ studie kan intervjufrågorna tolkas subjektivt av respondenterna. För att 

reducera denna risk prövades intervjumallarna genom att fyra intervjuer genomfördes med 

fyra personer som har erfarenhet av konsultverksamhet på ett annat bemanningsföretag än det 

som ingick i studien. Syftet var att säkerställa att frågorna uppfattades på ett likartat sätt. Detta 

kan ha påverkat studiens validitet då det säkerställdes att intervjufrågorna mätte det som 

avsågs att mäta.  

Urvalet av respondenterna gjordes inte slumpmässigt då kontaktpersonen på 

bemanningsföretaget valde ut de interna respondenterna och en konsultchef på 

bemanningsföretaget valde ut de externa respondenterna. Detta kan ha påverkat studiens 

resultat då urvalet av respondenter kan ha skett med tidigare erfarenhet av gott samarbete. 

Även det faktum att de interna medarbetarna och de externa konsulterna kan ha varit 

medvetna om ledningens förväntningar på studien kan ha lett till att svaren har anpassats efter 

dessa förväntningar. Deltagarnas ålder och arbetslivserfarenhet kan ha påverkat studiens 

resultat, en extern konsult som har arbetat längre inom branschen kan ha en annorlunda 

uppfattning än en konsult som arbetat under en kortare period. Denna felkälla försökts 

minimeras genom att alla respondenter hade minst ett års erfarenhet av bemanningsbranschen.  

Konjunkturen har vänt och bemanningsbranschen går bra i dagsläget, inte minst i västra 

Sverige. Detta kan ha förändrat villkoren för anställda inom bemanningsföretag och attityder 

gentemot branschen vilket kan ha påverkat studiens resultat. Då det aktuella 

bemanningsföretaget är ett av 259 auktoriserade bemanningsföretag ansågs det svårt att 

generalisera studiens resultat på andra bemanningsföretag.  

 

 

Slutsatser och framtida forskning  
 

Studien syftade till att undersöka interna medarbetares och externa konsulters definition och 

upplevelse av konsultrollen. Vare sig i studien eller i tidigare forskning beskrevs konsultrollen 

som en långsiktig anställning. Med utgångspunkt från att konkurrensen inom branschen 

kommer att öka visade resultatet och tidigare forskning att det fanns fördelar med att verka för 

en ökad långsiktighet vad gäller anställningstiden i branschen. Powers (2000) beskrev att 

medarbetarlojalitet var svårt att definiera och var något som medarbetaren och organisationen 

tillsammans preciserade. Både de interna medarbetarna och de externa konsulterna hade en 

varierad bild av innebörden av lojalitet. I enlighet med Powers forskning gynnas 

organisationen av ett internt arbete gällande centrala begrepp och värderingar. Studiens 

resultat visade, i enlighet med tidigare forskning, att kommunikation är en viktig faktor för att 

skapa lojalitet. I studien betonades vikten av personliga möten för att förbättra den personliga 

relationen och kommunikationen. Forskning framhävde betydelsen av att uppleva trygghet för 

att känna motivation. Individer med stort trygghetsbehov bör vara medvetna om de nackdelar 

den osäkerhet och brist på trygghet som upplevdes i konsultrollen. Även när det gäller detta 

område betonas i studien vikten av för konsulten att ha en personlig och stabil kontakt med 

sin konsultchef. Vid en jämförelse av de olika rollerna inom bemanningsföretaget fanns en 

tydlig överrensstämmelse mellan de interna medarbetarna och de externa konsulterna vad 

gällde vikten av att ha en individanpassad och personlig relation och kommunikation. De 

interna medarbetarna var i större utsträckning medvetna om vilka belöningssystem, förmåner 

och möjligheter till kompetensutveckling som fanns inom bemanningsföretaget. Eftersom de 

externa konsulterna inte i samma utsträckning är medvetna om detta visar studien på behov av 

att i ökad omfattning enhetligt informera inom dessa områden.  
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Förslag till framtida forskning kan vara att undersöka betydelsen av karriärplanering för 

externa konsulter med syfte att öka långsiktigheten i rollen. Vidare kan det vara relevant att 

undersöka effekten av ett internt implementeringsarbete inom bemanningsföretag vad gäller 

vision, affärsidé, övergripande mål och värderingar.  

Studiens resultat visar att kommunikation var den främsta faktorn som ansågs skapa 

lojalitet. Förbättrad kommunikation kunde utvecklas genom personliga möten mellan 

konsultchef och externa konsulter. Faktorer som kunde öka socialt stöd var en 

individanpassad och tydlig kommunikation, feedback, konsultträffar samt konsultchefer som 

var väl insatta i arbetsförhållandena för de externa konsulterna. De främsta 

motivationsfaktorerna var utbildning och kompetensutveckling. Andra motivationsfaktorer 

som framhölls var goda relationer på arbetsplatsen samt intressanta arbetsuppgifter.  
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Appendix 

 
Appendix 1. Följebrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på personalvetarprogrammet på Högskolan Väst i 

Trollhättan. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete och i samarbete med 

bemanningsföretaget kommer vi att genomföra en kvalitativ studie. Studien syftar till att 

undersöka konsulters lojalitet samt eventuella faktorer som påverkar lojaliteten.  

Intervjuerna kommer att ske via telefon och inför detta kommer vi att ringa upp dig för att 

komma överrens om en passande intervjutid.  

Intervjun kommer att röra sig inom följande områden: lojalitet, motivation och 

kommunikation. Det du behöver tänka på inför intervjun är att avsätta ungefär en timma samt 

sitta i lugn och ro.  

Deltagandet är frivilligt och vi kommer att behandla samtliga resultat konfidentiellt. 

Har du frågor angående din medverkan i undersökningen är du välkommen att ta kontakt med 

oss på nedanstående telefonnummer eller e-mail adress. 

  

Tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Linn Strandh och Sophia Francke 

 

 

Handledare: Anna-Christina Blomqvist 
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Appendix 2. Intern intervjumall (interna medarbetare) 

Om konsultrollen 

 Berätta lite om din arbetsroll.  

 Varför tror du att konsulter väljer att arbeta för bemanningsföretaget? 

 Vad tror du att bemanningsföretagets konsulter anser är positiv/negativt med att arbeta 

som konsult? 

 Hur arbetar bemanningsföretaget för att behålla konsulter länge inom organisationen? 

Socialt stöd och kommunikation 

 Hur arbetar du för att bli en bra arbetsgivare?  

 Hur sker kontakten med konsulter? Vad frågar du om? 

 Hur ofta görs det uppföljningar? Hur går de till? 

 Hur dokumenteras informationen du får från uppföljningarna med konsulterna? 

 Hur tas informationen tillvara på? 

 Hur arbetar du för att skapa en god relation till era konsulter? 

Lojalitet 

 Vad innebär lojalitet för dig? 

 Hur arbetar man idag för att skapa lojala medarbetare? 

 Hur tycker du att bemanningsföretaget bör arbeta för att utveckla lojaliteten hos 

konsulterna? 

 I vilken omfattning tror du att era konsulter är lojala mot bemanningsföretaget? 

 Vad har ni för värderingar? 

Motivationsfaktorer 

 Vad upplever du motiverar era konsulter? 

 Vad finns det för personalförmåner? I vilken grad utnyttjas de? 

 Arbetar bemanningsföretaget med belöningar i någon form? På vilket sätt? 

 Arbetar bemanningsföretaget med good will? På vilket sätt? 

 Hur arbetar bemanningsföretaget med kompetensutveckling?  

 Har dina konsulter möjlighet att påverka sin arbetssituation? På vilket sätt? 
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Appendix 3. Extern intervjumall (konsulter) 

Din roll som konsult 

 Berätta lite om din nuvarande arbetsroll? Hur länge har du varit där? 

 Hur kommer det sig att du började arbeta på bemanningsföretaget? 

 Har du varit anställd av något annat bemanningsföretag tidigare? 

 Om ja, på vilket sätt anser du att bemanningsföretaget skiljer sig från dina tidigare 

erfarenheter av bemanningsbranschen? 

 Hur ser du på konsultrollen? 

 Vad uppfattar du som positiv och negativt med att arbeta som uthyrd konsult? 

 Upplever du att det är någon skillnad jämfört med att vara fast anställd? 

 Ser du långsiktigt på din konsultroll? 

 Vad skulle få dig att stanna länge på ett bemanningsföretag? 

Socialt stöd och kommunikation 

 Vad har du för kontakt med din konsultchef?  

 Hur sker den kontakten och hur ofta? 

 Får du feedback på din arbetsprestation från din konsultchef? Motivera? 

 Upplever du att bemanningsföretaget kan förbättra sin kontakt till sina konsulter? På 

vilket sätt? 

 Vad tycker du är viktigt för att skapa en god relation till bemanningsföretaget? 

 Upplever du att din konsultchef är insatt i din arbetssituation? På vilket sätt? 

Lojalitet 

 Vad innebär lojalitet för dig? 

 Vad är avgörande för att du ska känna dig lojal mot ett företag? 

 Hur tycker du att bemanningsföretaget bör arbeta för att utveckla lojaliteten hos 

konsulterna? 

 I vilken omfattning känner du dig lojal mot bemanningsföretaget?  Kan du jämföra 

med arbetsplatsen du är ute på nu? 

Motivationsfaktorer 

 Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 Hur skulle du uttrycka bemanningsföretagets vision, affärsidé, värderingar? 

 Har du varit på något event som bemanningsföretaget har arrangerat? 

 Hur belönas du i arbetet? 

 Upplever du att du får utnyttja din kompetens i full grad på ditt nuvarande 

konsultuppdrag? Motivera. I vilken omfattning upplever du att du kan utnyttja din 

kompetens på en skala från 1-5 på ditt nuvarande uppdrag? 

 Hur kan du påverka din arbetssituation? 

 


