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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till respondenterna som tog sig tid att ställa upp i vår studie och 
även tacka Ann-Louise Petersen för värdefull handledning under denna kandidatuppsats. 
Bemanningskonsulter har varit ett intressant område att undersöka och uppsatsskrivandet 
har varit intensivt och väldigt lärorikt.  
 
Jonna Honkonen och Andreas Nielsen 
 
Högskolan Väst, 25 maj – 2016 
  



Sammanfattning 
 
Titel: Hur upplever konsulter i bemanningsföretag sin arbetssituation hos kundföretag? 
 
Författare: Jonna Honkonen och Andreas Nielsen 
 
Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, 15 hp 
 
Termin: Våren 2016 
 
Intresset för och inhyrning av bemanningskonsulter har ökat som en del av företags försök 
att bli flexiblare med arbetsstyrkan. Dock är bemanningsbranschen ung och forskning 
kring konsultyrket utifrån konsultens perspektiv anser vi vara begränsad. Studiens syfte 
var att bidra till ökad kunskap om konsultyrket genom en empirisk undersökning där in-
tervjuer med bemanningskonsulter utförts. Forskningsfrågan var: Hur upplever konsulter 
från bemanningsföretag sin arbetssituation hos kundföretag? Studien har inspirerats av 
ett kvalitativt förhållningssätt och empiri samlades in genom semistrukturerade intervjuer 
med sex respondenter som har erfarenheter från konsultyrket. Ansatsen i studien bedrevs 
deduktivt eftersom vi läst in oss kring ämnesområdet innan empirisk data samlades in. 
Utifrån tidigare forskning antog vi att konsultens upplevda arbetssituation påverkades 
antingen positivt eller negativt utifrån tre faktorer: Vilka förväntningar som finns på dem 
samt hur de behandlas av kundföretaget och kollegorna; vilka är anledningarna till att 
konsultyrket väljs; samt deras arbetstillfredsställelse utifrån känslan av kontroll över ar-
betssituationen och relationerna inom kundföretaget. För att tolka det empiriska materi-
alet användes tolkningsmodellen från den teoretiska referensramen. Meningar och ord i 
det transkriberade materialet markerades för att sedan jämföras med tidigare forskning 
och på så sätt finna samband och motsägelser. Vår slutsats var att konsulterna upplever 
sin arbetssituation antingen positivt eller negativt först och främst beroende på vilka för-
väntningar de har på yrket och uppdraget de anlitas för. Dessa förväntningar påverkas 
sedan av andra faktorer, som kundföretagets avsikt med att använda konsulten, hur 
mycket de involveras och hur väl de behandlas av både ledning, chefer samt kollegor. 
Beroende på vilka förväntningar konsulten har, får de andra faktorerna mer eller mindre 
påverkan på den upplevda arbetssituationen. 
 
Nyckelord: Arbetssituation, bemanningsföretag, bemanningskonsult, konsult, kundföre-
tag.  



Abstract 
 
Title: How do consultants from temporary work agencies experience their work situa-
tion at client companies? 
 
Authors: Jonna Honkonen and Andreas Nielsen 
 
Course: Degree Project in Business Administration, Bachelor, 15 HE credits 
 
Semester: Spring 2016 
 
The interest for and hiring of consultants from temporary working agencies have in-
creased as a part of companies attempts to become more flexible with the workforce. The 
temporary staffing industry is yet young and we consider the research around the consult-
ant profession limited, based on the consultants perspective. The purpose of this study 
was to increase knowledge about the consultant profession through an empirical research 
based on interviews with temporary agency workers. The research question was: How do 
consultants from temporary work agencies experience their work situation at client com-
panies? This was a qualitative study and empirical data was collected through semi-struc-
tured interviews with six respondents who has experience from the consultant profession. 
The study had a deductive approach as we had read about the subject area before the 
collection of data. From previous research we assumed that the experienced work situa-
tion by the consultants was affected either positive or negative by three factors: Which 
expectations and how they are treated by the client company and by their colleagues; 
which are the reasons to choose the consultant profession; and their job satisfaction based 
on the impression of control over the work situation and the relations within the client 
company. To translate the empirical material the analysis model from the theoretical 
framework was used. Sentences and words from the transcribed material were marked 
and then compared with previous research and thus find connections and contradictions. 
Our conclusions was that the consultants experience their work situation either positive 
or negative primarily depending on which expectations they have on the profession and 
the assignment they are hired for. These expectations then affect the other factors, as the 
client company’s intention to use the consultant, how involved they are and how well 
they are treated by executives, managers and colleagues. Depending on which expecta-
tions the consultant has, the other factors have more or less impact on the experienced 
work situation. 
 
Keywords: Work situation, temporary work agency, temporary agency worker, consult-
ant, client company.  
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1. Inledning 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det valda undersökningsområdet följt av en 
problemdiskussion som mynnar ut i forskningsfrågan och därefter presenteras studiens 
syfte. 
______________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 
På grund av snabb teknisk utveckling, förändringar i omvärlden och en ökad konkurrens 
på marknaden påpekar Furusten (2009) och Olofsdotter (2008) att företagens behov av 
flexibilitet ökat. Anpassning av arbetskraft har blivit en del av utvecklingen, där flexibi-
litet genom anlitandet av tillfällig arbetskraft fått en stor betydelse (Håkansson & Isidors-
son, 2012). Genom att anlita arbetskraft under en begränsad period kan antalet tillsvida-
reanställda minskas men personalstyrkan fortfarande öka vid behov (Johnson, 2010). Till-
fällig arbetskraft finns i flera former, bland annat vikariat, provanställning, säsongsarbete, 
behovsanställning, timanställd eller allmän visstidsanställning (SCB, 2015). Visstidsan-
ställningar eller fixed-term som det heter på engelska, har i studier av De Cuyper och De 
Witte (2008), De Cuyper, Notelaers och De Witte (2009) och Graaf-Zijl (2012) under-
sökts tillsammans med en annan sorts tillfällig arbetskraft nämligen uthyrd personal från 
bemanningsföretag. En skillnad mellan bemanningspersonal och de andra anställnings-
formerna är antalet parter som blandas in i arbetsrelationen. En traditionell arbetsrelation 
består av två parter, där ett företag anställer en arbetstagare för att utföra arbete hos dem. 
När bemanningsföretag anlitas, uppstår en relation där tre parter är inblandade, som enligt 
Olofsdotter (2008) beskrivs som följande. Bemanningsföretaget som hyr ut personal, som 
hädanefter benämns konsulter, åt ett annat företag, hädanefter benämns kundföretag. 
Konsulten är anställd hos bemanningsföretaget men utför sina tjänster hos kundföretaget, 
dock under en begränsad period(ibid.). Detta betyder att kundföretaget bestämmer hur 
länge uppdraget varar, arbetstiderna samt vilka uppgifter som ska utföras. Bemannings-
företaget har däremot arbetsgivaransvaret och behandlar exempelvis frågor som anställ-
ningsavtalet mellan dem och konsulten, däribland lön samt semester. Konsultens lön be-
står av en garantilön samt en rörlig del som är högre än garantilönen och grundas på 
antalet utförda timmar hos kundföretaget. Garantilönen ökar desto längre konsulten är 
anställd hos bemanningsföretaget. I de flesta fall regleras flera av avtalets detaljer utifrån 
kollektivavtal (Bemanningsföretagen, u.å.). I denna studie är uthyrda bemanningskonsul-
ter den tillfälliga arbetskraft som kommer att undersökas. Titeln konsult kan även bäras 
av exempelvis management eller IT-konsulter som enligt Furusten och Werr (2012) in-
nehar mångårig expertis inom ett specifikt område. Håkansson och Isidorsson (2012) på-
pekar dock att det blivit allt vanligare i Sverige att också kalla uthyrd bemanningspersonal 
för konsulter, vilket även vi i fortsättningen kommer att göra. 
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Bemanningsbranschen är relativt ung då den privata personaluthyrningen genom beman-
ningsföretag blev legaliserat i Sverige så sent som år 1993 (SCB, 2012). Då skedde en 
avreglering av det offentliga arbetsförmedlingsmonopolet, vilket innebar att vinstdri-
vande personaluthyrning var förbjudet och endast fick skötas offentligt (Johnson, 2010; 
Walter, 2012). Trots att branschen är ung har den snabbt vuxit sig in på arbetsmarknaden 
och bara mellan åren 2002 till 2010 fördubblades antalet bemanningsanställda (SCB, 
2010). En rapport från år 2012 visade att bemanningsbranschen har flest yngre aktörer, 
där 45 procent var under 30 år. Könsfördelningen var nästintill jämn och yrkesområdena 
administration, industri samt lager representerade den största andelen i bemannings-
branschen (Bemanningsföretagen, 2012). Som en följd av branschens unga ålder är forsk-
ningen kring området relativt begränsad, särskilt den som fokuserat på konsultyrket och 
som utgår ifrån konsulternas perspektiv. I Europa har forskarna De Cuyper och De Witte 
publicerat flera studier kring bemanningsbranschen med inriktning på att undersöka mo-
tiv till varför personer söker sig till konsultyrket, konsulters engagemang samt arbetstill-
fredsställelse i relation till anställningsformen. Deras resultat visade bland annat att ar-
betstillfredsställelse var starkt relaterat till att konsulter såg anställningen som en möjlig 
språngbräda till en framtida tillsvidareanställning (De Cuyper & De Witte, 2008; De Cuy-
per, Notelaers & De Witte, 2009). I Sverige är Olofsdotter en av de forskare som bedrivit 
och publicerat flertalet studier kring bemanningsbranschen. I sin forskning har hon bland 
annat undersökt områden som organisering av personaluthyrning, personaluthyrning som 
strategi och upplevelser från personal och chefer från både bemannings- samt kundföre-
tag. Hennes forskning har även undersökt relationerna mellan konsulter och tillsvidare-
anställda samt deras upplevelser av arbetssituationen. Resultaten visade bland annat på 
att det fanns skillnader mellan hur personalen och chefer ser på arbetsgruppen. Både tills-
vidareanställda och konsulter uppfattar sig som en enhetlig grupp men med olika arbets-
givare. Dock ansåg cheferna det viktigt att skilja på tillsvidareanställda och konsulter för 
att de olika ansvarsområdena ska vara tydliga (Olofsdotter, 2008, 2012). 
 
Våra uppfattningar av bemanningsbranschen är att det finns både positiva och negativa 
sidor. De positiva sidorna kan bland annat vara flexibilitet i arbetskraft och lägre perso-
nalkostnader för kundföretaget och för konsulten kan nya kunskaper utvecklas genom 
erfarenheter från olika uppdrag. Negativt kan dock vara att konsultyrket uppfattas som en 
osäker arbetsform. Uppdragets varaktighet i kundföretaget kan vara kortvarig och en fort-
satt anställning är ingen garanti. Konsulten kan behöva byta arbetsplats med kort varsel 
och det kan i sin tur skapa stor otrygghet. Denna osäkerhet kan påverka konsulten negativt 
vilket kan leda till att kundföretaget har en anställd som inte är motiverad och därmed 
kanske presterar sämre. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Tidigare forskning kring bemanningsbranschen har haft olika inriktningar, bland annat 
effekter samt konsekvenser av personaluthyrning (Walter, 2012). Även upplevelser av 
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tillhörighet, faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse och engagemang hos konsul-
terna. Det har även forskats i hur anlitandet av deras tjänster påverkar kundföretagen och 
deras syn på konsulter (De Cuyper & De Witte, 2008; De Cuyper, Notelaers & De Witte, 
2009).  Dessutom har relationen mellan tillsvidareanställda och konsulter undersökts och 
hur denna relation upplevs utifrån flera parters perspektiv (Olofsdotter, 2008, 2012). 
Forskningen kring konsultyrket har utgått ifrån olika perspektiv, men vi upplever att det 
saknas forskning som diskuterar konsultyrkets fördelar samt nackdelar enbart utifrån kon-
sulternas perspektiv. Kundföretagen ser möjligheter till flexibilitet genom att anpassa ar-
betsstyrkan med kort varsel och för tillfälliga perioder med hjälp av anlitandet av konsul-
ter. Det kan även vara en metod för att minska kostnader för personal, men hur upplever 
konsulterna dessa förhållanden? Konsulter befinner sig i en situation som anställd hos ett 
företag men utför sina tjänster hos ett annat, dessutom under en begränsad period. Det 
kan bidra till en rädsla hos konsulter att inte få stanna kvar efter utfört uppdrag då kund-
företaget inte är i behov av deras tjänster längre. Det i sin tur kan leda till att osäkerheten 
ökar hos konsulten vilket i sin tur kan påverka deras motivation. Tillsvidareanställda upp-
lever oftast inte samma dilemma då deras anställning inte begränsas till en viss period. 
Troligtvis innebär det att konsulter och tillsvidareanställda skiljer sig vad gäller upplevda 
problem men även möjligheter som kan uppstå genom anställningen. Konsulter och tills-
vidareanställda arbetar oftast integrerat med varandra dock under olika arbetsgivare, hur 
påverkar det deras relationer? Kundföretagen har troligtvis vissa förväntningar på kon-
sulterna med tanke på att de hyr in dem för specifika uppdrag. Kan dessa förväntningar 
skapa en press hos konsulterna? Upplever konsulterna skillnader mellan dem och tillsvi-
dareanställda? Behandlas de annorlunda av kundföretagets chefer och anställda? 
 
Då forskningen kring konsultyrket utifrån konsulternas perspektiv är begränsad, blir 
denna inriktning relevant att undersöka. Genom att studera konsulternas upplevelser av 
sin arbetssituation hos kundföretagen kan en tydligare bild ges av vilka positiva och ne-
gativa aspekter som konsultyrket innebär. Därmed kan kundföretagen utveckla sina ar-
betsmetoder med konsulterna och troligtvis bli effektivare i användandet av dem. 
 

1.3 Forskningsfråga 
 

- Hur upplever konsulter från bemanningsföretag sin arbetssituation hos kundföre-
tag? 

1.4 Syfte  
 
Intresset för och inhyrning av bemanningskonsulter har ökat som en del av företags försök 
att bli flexiblare med arbetsstyrkan. Dock är bemanningsbranschen ung och forskning 
kring konsultyrket utifrån konsultens perspektiv anser vi vara begränsad. Studiens syfte 
var att bidra till ökad kunskap om konsultyrket genom en empirisk undersökning där in-
tervjuer med bemanningskonsulter utförts. Det i sin tur kan resultera i att kundföretagen 
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blir effektivare i användandet av konsulter vilket även kan förbättra konsulternas arbets-
situation.   
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2. Teoretisk referensram 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras först tillvägagångssättet vid insamlingen av tidigare forskning. 
Sedan följer en presentation av tidigare forskning kring undersökningsområdet som slut-
ligen sammanfattas i en tolkningsmodell som visar vår förklaring av undersökningsom-
rådet utifrån ett teoretiskt perspektiv. 
______________________________________________________________________ 

2.1 Insamling av litteratur 
 
Till studiens teoretiska referensram har 15 stycken vetenskapliga artiklar och en doktors-
avhandling använts. För att samla in tidigare forskning kring ämnet påbörjades en syste-
matisk sökning, vilket enligt Rienecker och Jörgensen (2014) innebär att forskarna söker 
efter ett specifikt ämne. Då bemanningskonsulters upplevelser av sin arbetssituation hos 
kundföretag undersökts var tanken att söka litteratur som diskuterat ämnet utifrån flera 
perspektiv. Detta för att ge oss en helhetsbild av vilka faktorer som kan påverka konsul-
ternas upplevda arbetssituation. Artiklarna söktes i databasen Primo och sökorden som 
användes var: TWA (Temporary Work Agency), TAW (Temporary Agency Worker), 
Temporary employment, pros and cons with TAW och reasons and/or motives for hir-
ing/working as TAW. Sökorden kombinerades med olika böjelser, vilket hjälpte till att 
bredda sökningen. När vi fann artiklar som var relevanta lästes dessa och utifrån deras 
källor upptäcktes andra intressanta artiklar, vilket enligt Rienecker och Jörgensen kallas 
för kedjesökning. 
 
Artiklar som använts publicerades mellan åren 1998 till 2015. Uppdelningen av typer av 
tidigare forskning är relativt jämnt fördelat, där sex stycken är kvalitativa, fyra kvantita-
tiva, tre mixade och tre litteraturstudier. De har diskuterat områden som skillnader mellan 
konsulter och tillsvidareanställda samt relationen till de tillsvidareanställda och kundfö-
retaget. Anledningar till valet av anställningsformen och flexibilitet ur både kundföreta-
gets- men även konsultens perspektiv. Artiklarna har även undersökt konsultens uppfatt-
ning av sin anställning relaterat till arbetstillfredsställelse och arbetssäkerhet. Kundföre-
tagens syn på konsulter och hur de arbetar med dem samt bemanningsföretagens och 
kundföretagens ansvarsområden har också undersökts. En risk som vi var medvetna om 
var att dessa olika infallsvinklar kunde göra den teoretiska referensramen lång och inte 
tillräckligt konkret. Därför valdes enbart artiklar ut där konsulter hade studerats och inte 
endast kommenterats utifrån företagens perspektiv. Med hjälp av dessa infallsvinklar fick 
vi en bred teoretisk bild av konsultyrket och vilka faktorer som kan påverka deras arbets-
situation. En annan risk var att bemanningsbranschen och konsultyrket i Sverige i jämfö-
relse med andra Europeiska länder kunde skilja sig. Eftersom empiri samlats in från kon-
sulter som arbetar i Sverige kunde deras upplevelser skilja sig ifrån de som presenterats i 
utländska studier. Vi ansåg dock att dessa skillnader inte var tillräckligt stora för att på-
verka vår uppfattning kring det studerade ämnet. 
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2.2 Förväntningar på konsulten 

2.2.1 Varför hyrs konsulter in? 
 
Idén med bemanningsföretag är att hyra ut arbetskraft till andra företag, dock under en 
begränsad period. Konsulten är arbetskraften som är anställd hos bemanningsföretaget 
men utför sina tjänster hos kundföretaget (George & Chattopadhyay, 2005; Håkansson & 
Isidorsson, 2012; Olofsdotter, 2008). Toms och Biggs (2014) anser att tillfälliga kontrakt 
är attraktiva för kundföretag då de med omedelbar verkan kan avsäga sig uppdraget vid 
behov och därmed bli flexiblare. Det i sin tur kan enligt Olofsdotter (2008, 2012) hjälpa 
dem att stärka sina positioner gentemot sina konkurrenter. Håkansson och Isidorsson 
(2012) presenterade i sin studie olika synsätt som kundföretagen har på konsulterna i re-
lation till flexibilitet. Funktionell flexibilitet ses som en intern flexibilitet, där konsulter-
nas arbetsuppgifter varierar och de är delaktigare i beslut. Teamwork och arbetsrotation 
är vanliga inom denna sortens flexibilitet. Vid numerisk flexibilitet används konsulterna 
för att kundföretaget ska anpassa sin arbetskraft utefter deras behov som styrs av efter-
frågan. Denna anpassning efter behov kan även fungera som ett skydd för att tillsvidare-
anställda inte ska förlora sin anställning. En stor anledning till dessa tankesätt är enligt 
Håkansson och Isidorsson att sänka personalkostnader och öka flexibiliteten. 
 
En annan fördel för kundföretagen när de anlitar arbetskraft tillfälligt från bemannings-
företagen är att de inte har samma arbetsgivaransvar som mot tillsvidareanställda (George 
& Chattopadhyay, 2005; Håkansson & Isidorsson, 2012; Olofsdotter, 2008). Däremot har 
konsulter på den svenska arbetsmarknaden generellt sett bättre villkor än sina internat-
ionella motsvarigheter, genom kollektivavtal som förespråkar garantilöner och tillsvida-
reanställningar, vilket gör att de likställs mer med övriga anställningar. I sin tur ställer de 
svenska bemanningsföretagen hårdare krav på arbetserfarenhet samt relevant utbildning 
på sina konsulter i jämförelse med andra länder i Europa (Walter, 2012). 
 

2.2.2 Hur arbetar kundföretag med konsulter? 
 
När ett företag väljer att hyra in konsulter kan motiven samt sättet att styra dem vara olika. 
I en studie av Koene och Riemsdijk (2005) undersöktes hur kundföretag kan arbeta med 
konsulter och de identifierade tre metoder. Den första genom en klar uppdelning mellan 
tillsvidareanställda och konsulter. Konsulterna ses som utbytbara och hyrs in för korta 
uppdrag. Ingen tid läggs på att välja ut specifika kandidater för uppdraget och arbetsupp-
gifterna är strikta samt begränsade. Upplärningen som konsulten får är begränsad och 
knappt någon tid läggs på att socialisera in konsulten i företaget. Kommunikationen är 
för det mesta riktad till hur arbetsuppgifter utförs. I den andra metoden ser företagen ingen 
skillnad på konsulter eller tillsvidareanställda, men konsultens uppdrag är fortfarande 
korta. Noggrannare urval sker vid anlitandet men upplärningen som erhålls från tillsvida-
reanställda är dock begränsad till att utföra simplare uppgifter. Även stödet för sociali-
sering är begränsad i detta fall. Konsulterna får samma sorts kommunikation som de tills-
vidareanställda, som även i det här fallet enbart riktar in sig på feedback i utförandet av 
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arbetsuppgifterna. Vid den tredje metoden får konsulterna mest uppmärksamhet och upp-
dragen kan sträcka sig över en längre tid. Företaget lägger mycket tid på valet av kandi-
dater och den upplärning som erbjuds är anpassad för konsulten samt företagets specifika 
behov. Arbetsuppgifterna är speciellt anpassade för konsulten och skiljer sig från de tills-
vidareanställdas. Även kommunikationen och socialiseringsfasen får större uppmärksam-
het och är anpassad för konsulten samt skiljer sig från tillsvidareanställdas. I de två första 
metoderna regleras relationen mellan konsulten och kundföretaget enligt Koene och Ri-
emsdijk utefter företagets behov. Den tredje metoden anpassas däremot mot att möta både 
konsulten och företagets behov. 
 
Liknande resultat påträffades i studien av Håkansson och Isidorsson (2012), som också 
identifierade tre olika metoder som kundföretagen arbetade med konsulter. Även i denna 
studie varierade konsulternas utbildningsgrad, arbetsuppgifter, upplärningstid samt längd 
på uppdraget.  I den första var det en klar skillnad mellan vilka arbetsuppgifter den tills-
vidareanställde och konsulterna utförde. I den andra fick både konsulter och tillsvidare-
anställda utföra samma arbetsuppgifter och det fanns ett intresse från kundföretaget att 
investera lika mycket i båda gruppernas kompetensutveckling. Den tredje metoden var 
lik den andra, men både tillsvidareanställda och konsulter fick utföra simplare uppgifter, 
där kundföretaget inte lät dem vara delaktiga i utvecklingen av företaget. 
 
I en studie på ett svenskt callcenter undersökte Olofsdotter (2012) flexibel arbetskraft 
som en strategi och hur arbetskraft kontrolleras. Företaget arbetade med många konsulter 
och hade utvecklat en hierarkisk modell för att skilja på vilket värde medarbetarna till-
förde. Resultatet i studien visade att det fanns en tydlig uppdelning mellan tillsvidarean-
ställda och konsulter, till exempel fick de nya konsulterna arbeta på obekväm arbetstid 
vilket inte skedde för de tillsvidareanställda. När en konsult anlitades började de alltid 
längst ner i hierarkin och de som utförde ett bra arbete flyttades sedan upp i hierarkin. 
Meningen med det hierarkiska systemet var att det skulle fungera som motivation, genom 
att konsulterna vill prestera bättre och klättra upp i hierarkin för att erhålla en tillsvidare-
anställning. I modellens bottenskikt sågs konsulterna som förbrukningsresurser som var 
lätta att byta ut och deras färdigheter lätta att hitta på arbetsmarknaden. I nästa steg arbe-
tade tillsvidareanställda och konsulter tillsammans i team och arbetstid samt uppgifter var 
lika, däremot var skillnaden mellan lönerna stor. På de två högsta nivåerna arbetade näs-
tan enbart tillsvidareanställda samt chefer, i den näst högsta valdes ibland konsulter ut 
som utmärkt sig extra genom sitt arbete. I callcentrets modell syns hur konsulten tydligt 
särskiljs ifrån tillsvidareanställda, vilket har likheter med resultatet från Håkansson och 
Isidorsson (2012) samt Koene och Riemsdijk (2005). 
 

2.3 Anledningar till valet av konsultyrket 
 
Anledningarna till varför konsultyrket väljs har lyfts i flertalet studier. Ellingson, Gruys 
och Sackett (1998) lyfter att vissa individer föredrar tillfälliga anställningar eftersom de 
värdesätter flexibiliteten, friheten och variationen i en tillfällig anställning. De individer 
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som väljer anställningsformen utefter dessa preferenser benämns som frivilliga. Dessa 
anledningar upptäcktes också i Olofsdotters (2012) studie, då flexibilitet från konsulter-
nas sida sågs som en möjlighet att bestämma själv över arbetets varaktighet och när arbe-
tet skulle utföras. I kontrast till dessa anledningar finns även de som antar tillfälliga an-
ställningar på ofrivilliga grunder, som betyder att yrket väljs eftersom de känner sig tving-
ade och för att det saknas andra alternativ. Skulle tillfälle ges till en tillsvidareanställning 
antas hellre den möjligheten framför ett tillfälligt kontrakt (Ellingson, Gruys & Sackett, 
1998), vilket också uppmärksammades av Toms och Biggs (2014). 
 
De Cuyper och De Witte (2008) lyfte anledningarna fri vilja och tvingat val men även 
instrumentalt val som har likheter med Ellingson, Gruys och Sackett (1998) studier. An-
ledningar att välja tillfällig anställning på fri vilja var att anställningen erbjuder frihet och 
flexibilitet i arbetstiderna samt variation i arbetet. Motiven i tvingat val var att anställ-
ningen sågs som en sista chans att träda in på arbetsmarknaden. Vid instrumentellt val 
var anledningen att individen hade för avsikt att uppnå den formen av anställning. I Toms 
och Biggs (2014) studie upplevde konsulterna däremot inget positivt med flexibiliteten 
eftersom de upplever osäkerhet i att uppdrag kan avslutas hastigt. Den variabel som hade 
störst positiv påverkan på arbetstillfredsställelse hos konsulten var att anställningen sågs 
som en språngbräda ut på arbetsmarknaden (Chambel m.fl., 2015; Toms & Biggs, 2014). 
 
I Toms och Biggs (2014) studie presenterades olika anledningar till varför konsultyrket 
väljs. En var att arbetsformen erbjöd variation innan en permanent anställning antogs, 
vilket också upptäcktes i studier av De Cuyper och De Witte (2008) och Ellingson, Gruys 
och Sackett (1998). Studenter såg möjligheter att tjäna extra pengar, medan andra var i 
behov av ett korttidskontrakt. Andra hade inte funnit en lämplig anställning och därmed 
sågs den tillfälliga anställningen som en chans till en framtida tillsvidareanställning. För-
väntningarna som individen har innan uppdragets start ansågs ha stor betydelse för den 
upplevda arbetssituationen (Toms & Biggs, 2014). Både Biggs och Swailes (2006) och 
Toms och Biggs (2014) föreslår att de som rekryterar konsulter bör ge en tydligare bild 
av uppdraget, eftersom de då bättre kan leva upp till konsultens förväntningar. 
 

2.4 Arbetstillfredsställelse 

2.4.1 Arbetstillfredsställelse i relation till kontroll över arbetssituationen 
 
Arbetstillfredsställelse hos konsulter har diskuterats utifrån olika perspektiv, relaterat till 
specifika karaktärer som följer med konsultyrket samt kundföretagens behov av flexibi-
litet. I en studie av Olofsdotter (2008) innebar flexibilitet av arbetskraft utifrån chefernas 
perspektiv lojala och anpassningsbara konsulter. Konsulterna upplevde dock kraven på 
flexibilitet som en känsla av maktlöshet och svårigheter att påverka arbetssituationen. Att 
bli betraktad som illojal vilket påverkar konsultens uthyrningsbarhet ansågs skapa oro 
hos konsulterna. Anställningens varaktighet skapar oro hos konsulterna enligt Olofsdotter 
(2008, 2012), särskilt när kundföretag snabbt kan byta ut eller skära ner på arbetskraften 

 8 



 

efter behov. Medan företaget vill uppnå flexibilitet och snabb anpassning värderar kon-
sulterna istället ekonomisk stabilitet och längre uppdrag (Olofsdotter, 2008). 
 
I en studie av Toms och Biggs (2014) påpekade konsulterna att då deras kontrakt ofta var 
kortvariga skapades en osäkerhet, vilket i sin tur påverkade deras arbetstillfredsställelse 
negativt. För dem som önskade sig en långsiktig karriär ansågs konsultyrket vara en 
mindre attraktiv anställningsform. Avsaknaden av kontinuitet blev en källa till osäkerhet 
och ångest hos konsulterna. Osäkerhet i anställningen har även undersökts av De Cuyper, 
Notelaers och De Witte (2009), de jämförde skillnader i arbetstillfredsställelse mellan 
konsulter och tillsvidareanställda. Jobbosäkerhet hos konsulter antogs inte grundas i oför-
utsägbarhet, då de är medvetna om att deras uppdrag kommer upphöra, vilket går emot 
Toms och Biggs (2014) resultat. Denna medvetenhet kan göra att de stimuleras till att 
söka andra alternativ, vilket kan skapa en viss kontroll över sin arbetssituation. Dessutom 
kan konsulterna förlita sig på att bemanningsföretaget hittar ett nytt uppdrag till dem. De 
Cuyper, Notelaers och De Witte (2009) menade vidare på att konsulters karriärer innebär 
att utföra arbete hos flera kundföretag, vilket gör att deras kontroll över sin arbetssituation 
skapas genom sökandet till andra kundföretag. Konsulter som dock har svårt att hitta nya 
erbjudanden som passar dem, blir tvingade att acceptera vilket som helst, vilket stämmer 
med De Cuyper och De Witte (2008) och Ellingson, Gruys och Sackett (1998) studier. 
Det kan i sin tur uppfattas som påfrestande och skapa en känsla av att inte ha kontroll 
över den egna situationen. Tillsvidareanställda söker däremot kontroll över sin arbetssi-
tuation genom sitt första arbete eller genom befordran och inte genom att öka sin anställ-
barhet hos andra företag som konsulterna. Dock fann forskarna inget tillräckligt stöd för 
deras antaganden och resultatet visade istället att konsulter visade högre osäkerhet över 
sin arbetssituation än tillsvidareanställda (De Cuyper, Notelaers & De Witte, 2009). Detta 
resultat har likheter med det i studien på callcentret av Olofsdotter (2012). Även om både 
konsulter och tillsvidareanställda kontrolleras lika mycket av kundföretagets chefer samt 
upplevde osäkerhet, ansågs konsulterna uppleva en större press. När en tillsvidareanställd 
som tidigare varit konsult intervjuades beskrev den att de upplevde sig utbytbara och där-
för måste prestera på topp för att behålla sin anställning. Konsultyrket ansågs vara det 
enda som fanns tillgängligt för att undvika arbetslöshet. Den var även en möjlighet att ta 
ett steg in på arbetsmarknaden (ibid.), vilket enligt De Cuyper och De Witte (2008) ansågs 
ha en stor påverkan på konsultens arbetstillfredsställelse. 
 
Osäkerheten och avsaknaden av kontroll i uppdragens längd uppmärksammades också av 
Aletraris (2010), då hon studerade skillnader i konsulters och tillsvidareanställdas upple-
velser av arbetstillfredsställelse. För att undersöka detta utgick hon ifrån ett perspektiv 
där inre och yttre belöningar påverkade konsultens arbetstillfredsställelse. Yttre är kon-
kreta aspekter som exempelvis löner, inre är självbestämmande som är kopplat till pre-
station och självkänsla. Aletraris antog att konsulters arbetstillfredsställelse bland annat 
påverkades av deras förmåga att utnyttja kunskaper och färdigheter i arbetet, kontroll över 
arbetstid, kontroll över varaktigheten av uppdrag, deras känsla av självbestämmande i 
arbetet samt löner och förmåner. Hennes slutsatser var att konsulter upplevde lägre nivåer 
av arbetstillfredsställelse överlag jämfört med tillsvidareanställda. Även att de är mindre 
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tillfreds med sin arbetstrygghet och arbetstid. Hon fann även att konsulters upplevelse av 
arbetstillfredsställelse var direkt kopplat till kontroll över uppdragets varaktighet och 
känslan av självstyre i arbetet (ibid, 2010). Konsulternas låga arbetstillfredsställelse i jäm-
förelse med tillsvidareanställda lyftes även fram i en studie av Graaf-Zijl (2012). Hennes 
resultat visade att konsulter överlag är mindre tillfredsställda med sitt arbete i jämförelse 
med tillsvidareanställda. Arbetsuppgifter, osäkerhet och de låga lönerna hade störst för-
klaring i deras missnöjdhet. Av dessa tre faktorer hade arbetsuppgifter störst inverkan på 
konsulternas arbetstillfredsställelse. Även i Aletraris (2010) och Toms och Biggs (2014) 
studier upplevde flera konsulter att de låga lönerna ansågs som problematiskt, samt den 
begränsade friheten i yrket. I Olofsdotters (2012) studie ansåg både tillsvidareanställda 
och konsulterna att de stora löneskillnaderna var orättvisa då de utförde liknande uppgif-
ter. 
 
För att förbättra konsulternas arbetstillfredsställelse föreslog Aletraris (2010) att kundfö-
retagen och bemanningsföretagen kan arbeta för att ge konsulterna mer självstyre och 
kontroll över sina arbetsscheman. Då skulle konsulterna kunna justera sina arbetstimmar 
och därigenom finna en bättre balans i både arbets- och privatliv, vilket skulle resultera i 
att de känner sig mer tillfredsställda. Möjligheten att justera sin arbetstid är dock inte 
alltid ett problem som konsulterna upplever. I en annan studie av Olofsdotter (2012) upp-
levde konsulter och tillsvidareanställda att deras flexibilitet samt kontroll över arbetsti-
derna var svåra att påverka. De flesta ansåg att de sällan eller aldrig kunde justera sin 
arbetstid. Däremot upplevde fler konsulter än tillsvidareanställda att de blivit hindrade 
från att lämna arbetet för att utföra privata ärenden. Det ansåg Olofsdotter visa på att 
konsulter är mer övervakade och kontrollerade av kundföretaget än de tillsvidarean-
ställda. 
 

2.4.2 Arbetstillfredsställelse och relationer 
 
Tidigare i studien har konsultyrkets annorlunda karaktär genom den trepartsrelation som 
uppstår nämnts. Relationen mellan konsulten och bemanningsföretaget samt kundföreta-
get skiljer sig, vilket kan påverka deras känsla av tillhörighet. Dessutom arbetar de till-
sammans med tillsvidareanställda på kundföretaget, vilka de utvecklar relationer med. I 
en studie av Olofsdotter (2008) där konsulter och cheferna på bemanningsföretagen in-
tervjuades ansåg båda parter att relationer samt tillhörighet var viktigt. Dock ville kon-
sulterna söka tillhörighet till de tillsvidareanställda som de arbetade tillsammans med, 
medan cheferna ville att de känner tillhörighet till sitt bemanningsföretag. I samma studie 
men där även chefer på kundföretagen intervjuades uttryckte både tillsvidareanställda och 
konsulterna att de vill se sig som en grupp med olika arbetsgivare, medan det för cheferna 
var viktigt med en tydlig uppdelning mellan dem (ibid). Då konsulter bara är ute hos 
kundföretaget under en begränsad period kan det också påverka tillsvidareanställda. När 
tillsvidareanställda inte vet hur länge konsulten ska vara kvar kan de uppleva svårigheter 
att bedöma hur mycket de bör socialisera sig med konsulten (Håkansson & Isidorsson, 
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2012, Toms & Biggs, 2014). Dessa relationer kan påverka konsultens upplevelser av till-
fredsställelse över sitt yrke. En studie som undersökt konsulter och hur de förhåller sig 
till sin omgivning var Olofsdotter och Augustsson (2008). Konsulter kunde ses som an-
tingen främlingar eller outsiders. Främling innebär att de har en begränsad nivå av till-
träde inom kundföretaget, exempelvis får de inte tillgång till samma datasystem som tills-
vidareanställda. Outsiders betyder att de har mindre makt, då tillsvidareanställda anser 
sig ha mer rätt att fatta viktiga beslut istället för konsulten. En definition av den komplexa 
situationen beskrevs genom att konsulter är ”behövda men inte betrodda, närvarande men 
inte hörda, deltagande men inte accepterade” (Olofsdotter & Augustsson, 2008, s.18). På 
grund av dessa komplexa förhållanden behöver konsulten utveckla en förmåga att växla 
mellan avstånd och närhet, likgiltighet och engagemang i relation till kundföretaget och 
dess anställda (Olofsdotter, 2008; Olofsdotter & Augustsson, 2008). Under uppdraget ska 
konsulten engagera sig i sin uppgift och kundföretaget, men samtidigt vara inställd på att 
snabbt lämna sitt uppdrag och fokusera på nästa. I de fall konsulten upplever att de sociala 
relationerna är goda, ökar möjligheterna till att den visar ett större engagemang gentemot 
kundföretaget. Då konsulterna arbetar med de tillsvidareanställda känner de oftast en 
större svårighet att lämna sina kollegor när uppdraget är slut och inte kundföretaget de 
varit uthyrda till (Olofsdotter, 2008). Lyckas konsulten att växla mellan avstånd och när-
het uppfattas de som främlingar i företaget, misslyckas de uppfattade de istället som out-
siders Olofsdotter & Augustsson, 2008). 
 
Konsultens engagemang gentemot kundföretaget och bemanningsföretaget har diskute-
rats av Chambel m.fl. (2015), George och Chattopadhyay (2005) och Toms och Biggs 
(2014). I Toms och Biggs studie intervjuades konsulter om deras engagemang, identifi-
kation och involvering i de båda företagen. När en av konsulterna tillfrågades om sitt 
engagemang gentemot kundföretaget svarade konsulten att den kände ett stort engage-
mang. Då konsulten varit anlitad i över ett år och lärt känna kollegor och chefer i företaget 
uppstod en positiv känsla att vilja prestera. En annan konsult tillfrågades om den skulle 
byta kundorganisation om en bättre lön erbjuds från ett annat företag. Konsulten svarade 
att den förmodligen skulle vara lojal och stanna i nuvarande kundföretaget om de behand-
lat den väl, såvida inte lönen höjdes rejält. Konsulter som hade längre uppdrag kände sig 
mer integrerade och engagerade i kundföretaget, de upplevde även bättre relationer med 
de tillsvidareanställda (Toms & Biggs, 2014).  
 
Relationen mellan tillsvidareanställda och konsulter visade sig även ha betydelse i studien 
av Biggs och Swailes (2006). Konsulternas engagemang emot kundföretagen och deras 
arbetstillfredsställelse ökade då de upplevde att de fick uppmärksamhet från cheferna och 
medarbetarna. Uppmärksamhet och erkännande var mer relaterat till konsulternas arbets-
tillfredsställelse än hur arbetsuppgifterna var utformade. I de fall som relationen mellan 
konsulter och tillsvidareanställda var svag, kunde båda parters engagemang samt arbets-
tillfredsställelse sjunka. I Toms och Biggs studie (2014) visade sig dock att engagemanget 
gentemot bemanningsföretaget var låg. De förser konsulten med uppdrag och därefter 
begränsas kontakten mellan dem. Den kontakt som uppstod var endast då konsulten läm-
nade in tidrapporter. George och Chattopadhyay (2005) ansåg att konsultens identifiering 
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med bemanningsföretaget påverkades mest utav konsultens förtroende för ledningen, re-
lationer med kollegor och hur väl konsultens samt företagets värderingar ansågs överens-
stämma. Identifiering med kundföretaget påverkades endast utav relationen med arbets-
kollegor och chefer. 
 
En annan faktor som kan stärka konsultens känsla av tillhörighet och engagemang gente-
mot kundföretaget är deras upplevelse av möjlighet till en tillsvidareanställning genom 
upplärning från kundföretaget (Chambel m.fl., 2015). Forskarna ansåg att träning som 
uppfattades som en möjlighet att nå en tillsvidareanställning direkt med ett företag påver-
kade konsulters engagemang och grad av stress samt trötthet. Det var dock skillnad på 
om det gällde en anställning hos nuvarande kundföretag eller ett annat. I de fall där kon-
sulten önskade en intern anställning visade den ett större engagemang gentemot kundfö-
retaget när träningen underlättade denna möjlighet. Konsulterna som ansåg att träningen 
underlättade deras möjligheter till en intern anställning upplevde även lägre nivåer av 
stress. Detta för att de ansåg att de fick mer kontroll över sin framtida arbetssituation och 
att kundföretaget uppfyllde deras behov samt var pålitliga (ibid.). En möjlighet att stärka 
konsultens identifikation med kundföretaget är att arbeta med dem på samma sätt som 
presenterades i studien av Koene och van Riemsdijk (2005). Där kunde konsulterna be-
handlas på lika villkor som tillsvidareanställda och upplärningen samt socialisering med 
de tillsvidareanställda var intensiv. 
 

2.5 Tolkningsmodell 
 
Utifrån tidigare forskning har vi antagit att konsultens upplevda arbetssituation påverkas 
antingen positivt eller negativt utifrån tre faktorer. När konsulten anlitats för sitt uppdrag 
i kundföretaget påverkas den av vilka förväntningar som finns på dem, hur kundföretaget 
samt kollegor ser på och behandlar dem. Både i Håkansson och Isidorsson (2012) och 
Koene och Riemsdijk (2005) studier presenterades olika förhållningssätt som kundföre-
tagen har gentemot konsulterna. Graden av upplärning, socialisering samt kommunikat-
ion påverkades utav vilka förväntningar de har på konsulterna. Vi har därför antagit att 
beroende på vilka avsikter kundföretaget har när de hyr in konsulterna samt hur de arbetar 
med dem, påverkar konsultens upplevelse av arbetssituationen. Om kundföretaget enga-
gerar sig i konsulterna ökar möjligheten att deras upplevelse av arbetssituationen blir po-
sitiv. Om de däremot känner sig särbehandlande finns en risk att de upplever sin arbets-
situation som negativ. 
 
Anledningar till valet av konsultyrket antas vara en annan faktor. De Cuyper och De Witte 
(2008) och Ellingson, Gruys och Sackett (1998) har lyft frivilliga och ofrivilliga motiv 
till varför konsultyrket väljs. Flexibilitet, frihet och variation var faktorer som ingick i de 
frivilliga motiven, vilket även upptäcktes i studier av Olofsdotter (2012) och Toms och 
Biggs (2014). Ofrivilliga motiv styrdes utav att konsultyrket var det enda alternativet som 
fanns kvar och en sista chans in på arbetsmarknaden. Vi har antagit att när en anställning 
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på frivilliga grunder accepteras i jämförelse med ofrivilliga påverkar hur konsulten kän-
ner inför sitt uppdrag. Att som konsult anta uppdrag ofrivilligt kan medföra känslor av 
olust och resultera i brist på engagemang. När frivilliga motiv däremot uppfylls kan yrket 
som konsult anses fördelaktigare. 
 
Den sista faktorn arbetstillfredsställelse antogs också ha en stor betydelse för konsultens 
upplevelse av sin arbetssituation. Denna faktor kan påverkas dels utav känslan av kontroll 
över arbetssituationen samt relationerna inom kundföretaget. Konsulternas kortvariga 
kontrakt har visat sig i studierna av De Cuyper, Notelaers och De Witte (2009), Olofsdot-
ter (2008, 2012) och Toms och Biggs (2014) vara kopplade till både osäkerhet men även 
motivation samt kontroll. De låga lönerna har lyfts som en faktor som påverkar arbetstill-
fredsställelse hos konsulterna (Aletraris, 2010; Olofsdotter, 2012; Toms & Biggs, 2014). 
I Graaf-Zijls (2012) studie hade konsultens arbetsuppgifter störst påverkan på deras ar-
betstillfredsställelse. Flera av dessa variabler kan påverka hur mycket konsulten upplever 
kontroll- samt kan styra över sin arbetssituation, vilket enligt Alteraris (2010) är direkt 
kopplat till deras arbetstillfredsställelse. Vi har därför antagit att konsultens upplevda 
känsla av kontroll över sin arbetssituation påverkar hur de upplever sin arbetstillfredsstäl-
lelse.  
 
Relationen till kollegor och kundföretaget har enligt Olofsdotter (2008) och Toms och 
Biggs (2014) stor påverkan på konsultens engagemang och känsla av tillhörighet. Däre-
mot visade det sig i studierna av Håkansson och Isidorsson (2012) samt Toms och Biggs 
(2014) att kollegorna upplevde svårigheter i hur de skulle engagera sig i konsulterna. 
Detta eftersom de inte visste hur länge konsulterna skulle vara kvar i kundföretaget.  Även 
i studien av Olofsdotter och Augustsson (2008) visade sig relationen till kundföretaget 
och kollegor vara problematiskt på grund av hur konsultens uppfattades och behandlades. 
Biggs och Swailes (2006) lyfte att relationen till kollegor påverkade graden av arbetstill-
fredsställelse. Vi har antagit att relationen till kundföretaget och kollegorna påverkar kon-
sultens upplevda arbetssituation. Då konsulten spenderar största delen av sin tid ute hos 
kundföretaget bör denna aspekt påverka konsulten. Även konsultens engagemang och 
känsla av tillhörighet ansåg vi styras av relationen till kundföretaget samt kollegor, vilket 
även visade sig i studierna av Chambel m.fl. (2015) och George och Chattopadhyay 
(2005). 
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Figur 1. Tolkningsmodell som visar tre huvudfaktorer som antas påverka konsultens upplevda arbetssituation och om 
utfallet blir positivt eller negativt (egen figur).   
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3. Metod 
______________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt, som inleds med en metoddiskussion 
där vårt synsätt och ansats presenteras. Därefter följer en presentation av vilken datain-
samlings- och tolkningsmetod som valts och varför. I detta kapitel diskuteras också stu-
diens etiska principer, källkritik och trovärdighet. 
______________________________________________________________________ 

3.1 Metoddiskussion 
 
I denna studie har konsulters upplevelse av sin arbetssituation som uthyrd till kundföretag 
undersökts. När tidigare forskning och empirisk data samlats in samt granskats har vi 
påverkats utifrån vårt synsätt. Inom forskning beskrivs oftast två vetenskapsteoretiska 
synsätt, positivism och hermeneutik. En positivistisk ståndpunkt är objektivt inriktad och 
kunskap är endast den ”som kan bekräftas via sinnena” (Bryman & Bell, 2011 s.36). Det 
betyder enligt Wallén (1996) att ett vetenskapligt påstående endast kan ses som sann om 
det kan prövas empiriskt och bedömas med hjälp av mätningar. Det betyder att till exem-
pel känslor eller värderingar som är svåra att mäta empiriskt, inte ses som riktigt veten-
skap. Hermeneutik inbegriper enligt Bryman och Bell (2011) ett tolkningsperspektiv, vil-
ket betyder att forskaren behöver fånga subjektiviteten i sociala handlingar. Detta synsätt 
innebär enligt Wallén (1996) tolkning av innebörden i exempelvis människors handlingar 
och upplevelser. Denna studie har inspirerats av det hermeneutiska synsättet eftersom vi 
tolkat och sökt förståelse i den sociala kontexten som studieobjekten beskrivit samt tolk-
ningen av tidigare forskning. 
 
För att undersöka det valda området behövs ett lämpligt förhållningssätt. Det finns i hu-
vudsak två typer av förhållningssätt i forskningsprocesser, kvantitativt och kvalitativt. 
Enligt Bryman och Bell (2011) kännetecknas kvantitativ forskning utav mätning av olika 
aspekter och kvantifiering av insamlad data samt vid analysen. Den kvantitativa forsk-
ningen lägger sin tyngd i teoriprovning och har en inriktning på att vilja förklara förete-
elser. Bryman och Bell lyfter att den kvalitativa skiljer sig från den kvantitativa genom 
att fokusera mer på ord än mätning. Forskning som bedrivs kvalitativt utgår ifrån att fors-
karen intar ett tolkningsperspektiv och det innebär att söka antingen förklaring alternativt 
förståelse i det mänskliga beteendet. Kvalitativ forskning kräver en empatisk förståelse 
för mänskliga handlingar mer än fokus på att söka efter variabler som påverkar de mänsk-
liga handlingarna (ibid). Holme och Solvang menar att ”inom kvalitativa metoder är det 
forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden” (Holme & 
Solvang, 1997, s.76). Denna studie har inspirerats av ett kvalitativt förhållningssätt då 
intervjuer genomförts och studieobjekten beskrivit sin sociala verklighet samt erfaren-
heter av konsultyrket. Vi har sökt förklaring och förståelse av deras upplevelser därav 
blev ett tolkande förhållningssätt mer passande i denna studie.  
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Utifrån förhållningssätt väljs också ett tillvägagångssätt eller ansats, där valet oftast står 
mellan en induktiv eller deduktiv. Enligt Bryman och Bell (2011) innebär en induktiv 
ansats att forskaren utgår ifrån observationer och söker därefter förklaringar ur teorin. Vid 
en deduktivt ansats utgår forskaren istället ifrån teorin för att sedan söka hur teori hänger 
ihop med praktiken. Denna studie har bedrivits deduktivt eftersom vi läst in oss kring 
ämnesområdet innan empirisk data samlades in. Som en följd av detta har en förförståelse 
kring området skaffats som sedan kan ha påverkat datainsamling samt tolkningen av data. 
 

3.2 Datainsamling 
 
Det finns olika typer av metoder vid insamling av empirisk data. Då denna studie har haft 
ett kvalitativt förhållningssätt blev även metoden för datainsamling kvalitativ. De vanlig-
aste insamlingsmetoderna vid en kvalitativ studie är observationer och intervjuer. Obser-
vationer används enligt Bryman och Bell (2011) för att undersöka människors beteende 
samt sociala miljöer och kan delas upp i deltagande samt strukturerade. De strukturerade 
är en direkt observation av människors beteende och undersöks utefter ett förvalt katego-
rischema. I den deltagande observationen spenderar forskaren lång tid med studieobjek-
ten och deltar i deras aktiviteter medan de observeras, vilket ger en djupare förståelse. 
Vid intervjuer ligger fokus enligt Bryman och Bell på att få en djupare förståelse för 
intervjuobjektens synsätt och uppfattningar. Holme och Solvang (1997) nämner att vid 
intervjuer kan forskarna få en mer utvecklad bild av respondenters uppfattningar. Förde-
len med intervjuer enligt Bryman och Bell (2011) är att vissa områden som baseras på 
studieobjektens uppfattningar är enklare att studera. Risken att studieobjekten påverkas 
utav forskaren är ibland större vid observationer än intervjuer, då de deltar längre och 
intensivare i deras vardag. I denna studie har intervjuer använts som insamlingsmetod, då 
det inte var konsulternas beteenden som var av intresse utan deras erfarenheter och upp-
fattningar av yrket.  
 
Det finns även olika former av intervjuer att välja emellan. Strukturerade intervjuer, är 
enligt Bryman och Bell (2011) vanligare i kvantitativa studier. Frågorna i en sådan inter-
vju är standardiserade och syftet med intervjuerna är att en väl strukturerad undersökning 
ger hög reliabilitet samt validitet vad gäller mätning av viktiga begrepp. Däremot ges 
inget utrymme för intervjupersoner att utveckla svar utan intervjuerna hålls inom vissa 
ramar. Kvalitativa intervjuer är flexiblare genom att de kan avvika från frågeformuläret 
och de är ute efter att få detaljerade och djupgående svar. Bland dessa finns ostrukturerade 
intervjuer som innebär att forskaren låter respondenterna associera relativt fritt. Inga di-
rekta frågeställningar görs mer än att ta fasta på de punkter som forskaren anser värda att 
ställa följdfrågor på. Ostrukturerade intervjuer liknas vid vanliga samtal. Det finns även 
djupgående intervjuer där exempelvis komplexare processer studeras, här är responden-
tens uppfattning av stor vikt (ibid). En annan sorts intervju vid kvalitativ forskning är 
semistrukturerade intervjuer, som Enligt Dalen (2008) bedrivs genom att forskaren i för-
väg bestämt ett ämne som ska diskuteras kring. Även en intervjuguide används för att 
täcka vissa centrala delar och frågor som ska ställas i studien. Intervjupersonerna i en 
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semistrukturerad intervju har relativt stor frihet att själva fylla i och utforma sina svar 
(ibid). I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts eftersom avsikten var att 
det skulle finnas utrymme för respondenterna att svara fritt och utveckla sina svar genom 
relativt öppna intervjufrågor. Detta har vissa likheter med ostrukturerade intervjuer, men 
frågeställningarna har kretsat kring vissa teman, vilket liknar semistrukturerade. Även 
anteckningar har förts för att notera respondenternas underliggande meningar eller käns-
lor som kunnat uppkomma under intervjuns gång. Ljudupptagning har även utförts för att 
ha möjlighet att återgå till intervjuerna i efterhand och transkribera dem, vilket Ejvegård 
(1996) anser vara praktiskt trots att respondenterna kan uppleva det som hämmande. In-
tervjuerna har utförts både under och efter arbetstid och vissa har skett i respondenternas 
hem, beroende på vad varje respondent föredrog. En av respondenterna hade flyttat till 
USA och i det fallet utfördes intervjun med ett videosamtal via Skype. 
 

3.2.1 Urval 
 
Inom de flesta studier som bedrivs kvalitativt görs enligt Bryman och Bell (2011) någon 
form av målstyrt urval. Med det menas att respondenter inte väljs ut slumpmässigt utan 
på ett strategiskt vis och individer väljs ut efter den relevans de har vad gäller att få för-
ståelse i vissa sociala företeelser. Vi fick kontakt med respondenterna genom en nära 
kontakt som också arbetar som konsult och den valde ut respondenter som ansågs passa 
studiens syfte. Genom att vi blev tilldelade respondenter av vår kontakt blev studiens 
urval ett snöbollsurval, som är en sorts målstyrt urval. Enligt Bryman och Bell innebär 
snöbollsurval att forskaren får kontakt med en eller flera personer som är relevanta för 
studiens tema. Via dessa personer får forskarna sedan kontakt med andra relevanta studi-
eobjekt. I denna studie har sex stycken respondenter intervjuats, fem kvinnor och en man 
i åldrarna 24-29. Alla respondenter har högre utbildning genom universitet eller yrkes-
högskolor. Hur länge var och en av respondenterna hade arbetat som konsult varierade 
från tre månader till fem år. Deras arbetsuppgifter hos kundföretagen är administrativa. 
Alla har arbetat som konsulter via bemanningsföretag och varit uthyrda till samma kund-
företag, men några arbetar inte längre som konsulter utan är tillsvidareanställda hos andra 
företag. Dock ansåg vi att det ändå kunde vara relevant för oss att höra deras tankar och 
åsikter eftersom de kunde jämföra sin nuvarande situation som tillsvidareanställd relaterat 
till när de var uthyrda som konsulter. Kundföretagen som respondenterna hade sina erfa-
renheter ifrån var två stycken, som väljs att behålla anonyma i studien. Vi valde att inte 
kontakta företagen eftersom endast konsulternas upplevelser var av intresse. Båda före-
tagen är stora inom respektive bransch och det ena kundföretaget är verksamma inom 
fordonsbranschen medan det andra inom logistik och speditionsbranschen. Det först-
nämnda kundföretaget hade outsourcat1 vissa funktioner och avdelningar till det andra 
kundföretaget, som är specialiserade inom området som blev outsourcat. Nästan alla re-
spondenter arbetade på det första kundföretaget under denna process, några av dem läm-
nade företaget medan andra gick över till det nya kundföretaget.  

1 Outsourcing är enligt Weele (2012) en strategi där en organisation kan överföra interna aktivite-
ter till en extern part för att fokusera på kärnverksamheten samt åstadkomma kostnadsfördelar. 

 17 

                                                 



 

3.2.2 Forskningsetiska principer 
 
Under datainsamlingen har hänsyn tagits till forskningsetiska principer. Enligt veten-
skapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav att tänka på; informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att fors-
karen bör informera de berörda personerna om studiens syfte. Information ska ges om 
vilka villkor som gäller när de väljer att delta. Deltagandet ska även vara frivilligt och 
respondenterna kan med all rätt välja att avbryta medverkan. Respondenterna i denna 
studie blev väl informerade om det valda undersökningsområdet. De tillfrågades flertalet 
gånger om de fortfarande ville medverka för att de skulle få möjlighet att avstå om de 
önskade. Respondenterna var också medvetna om att intervjuerna spelades in och de gav 
sitt godkännande till detta. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva kan bestämma 
över deras medverkan i studien, att de medverkar frivilligt. Respondenterna fick själva 
välja om de ville medverka eller inte i studien och hade möjlighet att avstå intervjun när 
som helst. Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna ska känna förtroende för att 
deras uppgifter behandlas och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
dem. Genom att respondenternas namn inte benämnts har deras identitet skyddats och 
personliga uppgifter har behandlats med största anonymitet. Känsliga uppgifter som kan 
ha uppkommit under intervjuerna samt från det transkriberade materialet har endast be-
handlats av oss. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som används i studien endast 
ska användas till forskningens ändamål. De ska inte ges ut för exempelvis kommersiellt 
syfte eller för övriga icke-vetenskapliga syften. Respondenterna i studien blev informe-
rade om att syftet med insamlat material endast var ämnat för att användas i denna studie. 
 

3.3 Tolkningsmetoder 
 
Förhållningssättet i studien har varit kvalitativ med hermeneutisk inriktning då vi tolkat 
och sökt förståelse i vad respondenterna återgivit till oss genom semistrukturerade inter-
vjuer. Materialet har transkriberats genom att lyssna på inspelningarna samtidigt som vi 
skrev ner dem, därefter samlades respondenternas svar under varje fråga för att få en 
bättre överblick. För att tolka materialet användes tolkningsmodellen från den teoretiska 
referensramen. Den utgick ifrån tre olika huvudfaktorer som vi antog påverka konsultens 
upplevda arbetssituation, dessa blev sedan huvudteman i hela studien. Varje fråga var 
kopplad till ett tema och utifrån dem markerades meningar samt ord. Sedan jämföras det 
transkriberade materialet med tidigare forskning för att finna samband och motsägelser.  
 
Neutralitet har eftersträvats i tolkningsprocessen då Holme och Solvang (1997) lyfte att 
mottagarens tolkningar av innehållet i intervjun kan komma att påverka analysen. Genom 
att markera materialet under varje tema har de mest frekventa svaren kunnat urskiljas. På 
så vis har förförståelse eller icke-representativa svar undvikits från att påverka tolkningen 
av helheten. I de fall då svar inte varit representativa för den största delen av responden-
terna eller att stöd från tidigare forskning inte funnits har det också tolkats, men med mer 
eftertanke och försiktighet. När tolkningen av det empiriska materialet var klart, återgick 
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vi till tolkningsmodellen för att undersöka hur vår syn på undersökningsområdet hade 
förändrats. 

3.4 Källkritik 
 
Vad som kan ha påverkat studien är huruvida sanningsenligt respondenterna kände att de 
kunde besvara frågorna samt hur neutrala de var. Deras neutralitet kan inte garanteras, 
men för att hantera denna situation ställdes frågorna relativt öppet med utrymme för ef-
tertanke och diskussion. Intervjuernas varaktighet var mellan 30-50 minuter beroende på 
vad varje respondent kunde avsätta för tid. Denna tid ansågs vara tillräcklig för att ge 
respondenterna utrymme för att utveckla sina svar. Några intervjuer skedde på respon-
denternas arbetsplats medan andra i deras hem. Respondenterna kan ha intagit en viss roll 
eller kände sig mer avslappnade beroende på vilken miljö de befann sig i, därmed kan det 
ha påverkat deras svar. Vi valde därför att låta respondenterna själva välja den plats de 
föredrog för att de skulle känna sig avslappnade. Att endast sex stycken respondenter 
deltog kan ha påverkat slutresultatet, fler respondenter hade gett mer material att utgå 
ifrån vid tolkningen. De flesta av respondenterna var kvinnor, men sett till branschen är 
könsfördelningen nästintill jämn, vilket gör att om det varit en jämnare könsfördelning 
mellan respondenterna kunde resultatet blivit annorlunda. Det ena kundföretaget hade 
dessutom outsourcat vissa funktioner och avdelningar till det andra kundföretaget. Nästan 
alla respondenter arbetade på det första kundföretaget under denna process, några av dem 
lämnade företaget medan andra gick över till det nya kundföretaget. Beroende på hur 
respondenterna upplevt denna process kan deras svar påverkats, till exempel om denna 
process upplevdes stressande och inte själva yrket. En av respondenterna hade endast 
arbetat som konsult i tre månader, vilket skedde under outsourcingen. Respondenten hade 
därmed inte lika lång tid på sig att bilda en klar uppfattning om yrket eller utveckla relat-
ioner på kundföretaget, vilket kan ha påverkat uppfattningen av yrket. Under tolkningen 
har därför dessa detaljer funnits i åtanke och några av respondenterna påpekade att deras 
upplevelser kan ha påverkats av omständigheterna. Vår kontakt valde ut respondenter till 
oss och det kan få konsekvenser i att denna person möjligtvis kunnat ha ett intresse i att 
försöka påverka bilden av undersökningsområdet. Risken är dock troligtvis låg då intres-
set i studien endast var angående deras upplevda arbetssituation både sett ur positiva och 
negativa aspekter. Genom kontakten fick vi tag i respondenter som varit relevanta för 
studiens syfte. 
 

3.5 Tillförlitlighet och överförbarhet 
 
I kvalitativ forskning ifrågasätts trovärdigheten i studien i form av kriterierna tillförlitlig-
het, överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet. I den kvantitativa studien utgår forska-
ren ifrån reliabilitet och validitet. Reliabilitet är frågan om liknande resultat hade kunnat 
åstadkommas om studien utförts på nytt. Validitet i en kvantitativ studie handlar om 
undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte, om forskaren fångar det som den vill 
undersöka (Bryman & Bell, 2011). Då denna studie varit av kvalitativ karaktär diskuteras 
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dess trovärdighet utefter de ovannämnda fyra kriterierna. Tillförlitligheten handlar enligt 
Bryman och Bell om resultatet i studien är rimligt och om det går att lita på. Tillförlitlig-
heten i denna studie rör vår framställning av den sociala verkligheten. Vi har lyft och 
beskrivit den sociala verklighet som speglats ur respondenternas berättelser och beskriv-
ningar. Det kan ha gett en snäv bild av hur det egentligen är men vi har förhållit oss till 
den verklighet som beskrevs utefter respondenternas upplevelser. Överförbarhet handlar 
enligt Bryman och Bell om huruvida framställt resultat kan överföras till andra kontexter, 
beroende på hur väl forskaren beskrivit de detaljer som är specifika för den kontext som 
undersökts. En så pass detaljerad beskrivning som möjligt har försökt återges av respon-
denterna och den kontext de befinner sig i. Genom det målstyrda urvalet har det varit 
svårt att generalisera resultatet till en större population, vilket däremot inte varit vårt syfte. 
Den kvalitativa forskningen är ute efter att få ett djup i undersökningen medan kvantitativ 
forskning är mer intresserad av att få bredd. Resultatet representerar några utvalda kon-
sulters upplevelser av konsultyrket men representerar inte konsulter överlag. Pålitlighet - 
kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet, handlar om hur fullständig och nog-
grann redogörelsen är för studiens alla faser (Bryman & Bell, 2011). Avsikten har varit 
att ge noggrann redogörelse av vårt tillvägagångsätt genom att enkelt visa alla steg i stu-
dien vilket ger en tydlig transparens. Verifierbarhet handlar om huruvida forskaren har 
förhållit sig objektivt i studien och inte låtit egna värderingar påverka slutresultatet (ibid). 
Vi har i största mån försökt undvika att blanda in egna värderingar och på så vis påverka 
våra slutsatser. Genom öppna frågeställningar och neutralitet under intervjuerna har vi i 
största mån undvikt att påverka deras svar.  
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4. Empiri 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel kommer den insamlade empirin presenteras. Först redogörs hur presen-
tationen kommer struktureras följt av resultatet av den insamlade empirin. Slutligen görs 
en sammanfattning där de mest framstående resultaten presenteras. 
______________________________________________________________________ 

4.1 Empiripresentationens struktur 
 
För att besvara forskningsfrågan och uppfylla studiens syfte har vi genom semistrukture-
rade intervjuer undersökt hur konsulter upplever sin arbetssituation hos kundföretag. Den 
insamlade empirin är upplagd efter de teman som använts genomgående i studien och 
som baserats på tolkningsmodellen från den teoretiska referensramen. Våra teman är för-
väntningar på konsulten, anledningar till valet av konsultyrket och arbetstillfredsstäl-
lelse. Under varje tema följer de frågor som ställts utifrån intervjuguiden och i dessa pre-
senteras olika beskrivningar samt citat från respondenterna. I de fall som behövts har 
olika omständigheter i respondenternas miljö presenterats om det ansetts ha en viss på-
verkan på deras svar. Slutligen görs en sammanfattning av den presenterade empirin och 
sammanställer det som ansetts mest relevant sett till undersökningsområdet. Vissa av re-
spondenterna intervjuades i deras hemmiljö medan andra intervjuades under arbetstid, 
allt efter vad de själva föredrog. Varje intervju varade mellan 30-50 minuter och spelades 
in med telefoner för att i efterhand transkriberas. En av respondenterna hade flyttat till 
USA och i det fallet utfördes intervjun med ett videosamtal via Skype. I empiripresentat-
ionen kommer varje respondent benämnas med ett nummer för att enklare urskilja vilken 
respondent som uttryckt sig, även deras ålder, kön samt yrkesår som konsult nämns. Där-
emot hålls varje respondent anonym då de inte benämns vid namn. 
 

4.2 Presentation av empirisk data 

4.2.1 Presentation av respondenterna 
 
R1: Respondenten är en 29-årig kvinna som arbetade som konsult i tre månader och end-
ast på det första kundföretaget. 
 
R2: Respondenten är en 29-årig kvinna som arbetade fem år som konsult på det första 
kundföretaget innan hon blev tillsvidareanställd där när outsourcingen skedde. 
 
R3: Respondenten är en 28-årig kvinna som arbetade nästan fem år som konsult på det 
första kundföretaget men gick sedan över till ett annat bemannings- samt kundföretag i 
samband med outsourcingen. 
 
R4: Respondenten är en 26-årig man som arbetade som konsult i två år på det första 
kundföretaget men har idag en tillsvidareanställning på ett annat kundföretag. 
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R5: Respondenten är en 28-årig kvinna som arbetat som konsult i knappt tre år. Hon 
arbetade på det första kundföretaget nästan två år innan hon gick över till det andra kund-
företaget under outsourcingen. 
 
R6: Respondenten är en 24-årig kvinna som arbetade som konsult i ett år innan hon blev 
tillsvidareanställd på det andra kundföretaget. Hon spenderade cirka sju månader på det 
första kundföretaget och efter outsourcingen fem månader på det andra kundföretaget. 
 

4.2.2 Förväntningar på konsulten 
 
Vad tror du är anledningen till att företag hyr in konsulter? 
 
Respondenterna svarade relativt lika om varför konsulter hyrs in till kundföretag. De 
flesta svarade att kundföretaget hyr in konsulter för att bli flexiblare med sin arbetskraft. 
Konsulter blir en metod för kundföretagen att skära ner kostnader när de kan alterera 
arbetsstyrkan enklare, som en respondent uttryckte det: ”Det blir billigare för dem och är 
ett enkelt sätt att plocka in och ut personal, vilket gör att de kan vara flexiblare med sin 
arbetskraft.”(R5) En respondent såg konsulter som en positiv lösning för kundföretagen 
ur ett rekryteringsperspektiv: ”Det blir positivt för företaget om en konsult kan hyras in 
och testas, går det bra kan de senare kanske anställas. Det blir en omväg för företaget 
istället för att fastanställa direkt.”(R2) En liknande åsikt hade en annan respondent som 
ansåg att kundföretaget ville överföra rekryteringen till en annan part, ”mycket handlar 
om att det är praktiskt för dem [kundföretaget] att någon annan sköter hela rekryterings-
biten”.(R3) Det var däremot en respondent som inte var lika positiv till att kundföretagen 
föredrar att anlita konsulter från bemanningsföretagen och överlåta ansvaret till dem. Re-
spondenten ansåg att kundföretagen hyr in konsulter för att inte tillsvidareanställa någon 
och sade vidare: ”Arbetsgivarna [kundföretagen] har inga problem i att ta emot saftiga 
fakturor från konsultbolag [bemanningsföretag] för att slippa ansvar, fakturorna kan vara 
dubbelt så mycket som konsultens självaste lön.”(R4) En respondent ansåg att kundföre-
tag vill ha kvar konsulter som just konsulter, eftersom det är ett sätt för dem att vara 
flexibla med arbetskraften samt minska arbetsgivaransvar som en tillsvidareanställning 
medför.  
 
Vad tror du att ditt kundföretag förväntar sig av dig som konsult?  
 
Vid frågan upplevde hälften av respondenterna att förväntningarna ser tämligen likartade 
ut i jämförelse med de tillsvidareanställda. En respondent uttryckte: ”De förväntar sig 
samma sak från konsulterna som från alla fastanställda, vi konsulter gör exakt samma 
uppgifter så jag tror att de förväntar sig att jobbet blir gjort.”(R5) Däremot var det två 
respondenter som ansåg att även om de ska kunna sina arbetsuppgifter får de inte vara 
lika involverade som de tillsvidareanställda, en av dem uttryckte: ”Man [konsulterna] 
kanske inte har huvudansvaret men man ska ju ändå kunna allting.”(R6) 
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De andra tre respondenterna uttryckte andra anledningar till vad de tror kundföretaget 
förväntar sig av dem. En av dem påpekade att det beror på vad konsulten anställs för och 
att arbetsuppgifterna är relativt specifika, medan en annan inte ansåg att kundföretagen 
hade höga förväntningar. Den tredje respondenten upplevde att kundföretagen förväntar 
sig mer av konsulterna: ”Det gäller allt från närvaro, prestation, driv, stämpelklocka, be-
teende och så vidare.”(R4) 
 
Hur upplever du dessa förväntningar? 
 
Respondenterna upplevde kundföretagets förväntningar olika beroende på vilken sorts 
förväntningar respondenterna ansåg att kundföretaget hade. Två av respondenterna var 
överens om att förväntningarna var positiva, en av dem uttryckte efter att ha diskuterat 
att det förväntades lika mycket från dem som de tillsvidareanställda: ”Jag tycker det är 
bra, annars tror jag att man mer hade känt sig utanför liksom och inte som en i företaget 
utan en konsult som kommer utifrån.”(R6) 
 
Två andra respondenter upplevde däremot kundföretagets förväntningar negativt, särskilt 
då de ansåg att deras lön var låg, en av dem sade: ” … förväntar sig att man gör ett precis 
lika bra jobb som fastanställda, men man får inte lika bra lön och man har inte samma 
säkerhet i jobbet.”(R3) En annan respondent upplevde frustration då konsulten alltid för-
väntas vara redo att ta vilket uppdrag som helst, respondenten sade: ”Om du anställs som 
ambulerande tjänsteman [konsult] så ska du som kanske varit på ett uppdrag som kräver 
civilingenjörsutbildning plötsligt vara tillgänglig för att stå i en fabrik i Skruvstad2 och 
skruva skruvar.”(R4) En av respondenterna kände sig stressad när den förväntades lösa 
ett problem men ingen träning eller hjälp fanns att tillgå, ”de [kundföretaget] förväntade 
sig att vi skulle lösa problemen själva, kanske fråga IT-personalen, men de var upptagna 
med att hjälpa alla andra”(R5). Däremot var respondentens situation speciell då kundfö-
retaget var i uppstarten av en outsourcingprocess och situationen var lika för både kon-
sulter och tillsvidareanställda. 
 
Hur upplever du att du mottas av kundföretaget? 
 
Flera av respondenterna upplevde att de mottogs väl av kundföretagen. En respondent 
ansåg sig ha fått ett bra bemötande av chefen hos det första kundföretaget: ”Han påpekade 
ofta att ’jag ser ingen skillnad på konsult och fastanställd utan gör vi någonting så gör vi 
det som ett helt företag, det är ingen som kommer hamna utanför’.”(R6) Två respondenter 
påpekade att de inte endast blev väl bemötta utan också fick god upplärning. Den ena 
respondenten upplevde detta bemötande hos båda kundföretagen men den andra hade 
skilda upplevelser. Hos det första kundföretaget var bemötandet och upplärningen bra 
men hos det andra var upplärningen bristande. Respondenten gav ett exempel där de 
skulle arbeta i ett nytt affärssystem, de var då tvungna att lära sig allt själva från första 
arbetsdagen. 

2 Namnet på staden är fiktivt för att skydda källans anonymitet. 
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En annan negativ upplevelse hade även två andra respondenter, som ansåg att kundföre-
taget och dess anställda försökte skilja på dem och konsulterna. En av respondenterna 
hade fått höra från cheferna hos det första kundföretaget: ”Du är ett nummer och funkar 
det inte med dig då byter vi ut dig.”(R1) Samma bemötande hade respondenten upplevt 
från de tillsvidareanställda, då de kunde uttrycka att konsulterna var ett nummer och inte 
var en av dem. Den andra respondenten som upplevt skillnad på tillsvidareanställda och 
konsulter berättade om upplevelsen hos det första kundföretaget: 
 

”Bemötandet var ganska bra i början men man märkte tydligt efter ett tag hur de fastanställda, fram-
förallt avdelningscheferna, tog skillnad på fastanställda och konsulter.”(R4). 

 
Upplever du någon skillnad i kundföretagets behandling av dig som konsult i jäm-
förelse med de tillsvidareanställda? 
 
Hur kundföretaget behandlade konsulterna i jämförelse med tillsvidareanställda visade 
sig olika, vissa ansåg att det var tydliga skillnader. De som inte ansåg detta, lite färre än 
hälften, kände att de fick delta i både möten och sociala aktiviteter. En av respondenterna 
gav ett exempel från sin upplevelse på det första kundföretaget: ”Jag fick delta på alla 
möten och hade samma ansvar som ordinarie personal. Jag fick till och med delta i deras 
undersökningar om personalens arbetstillfredsställelse.”(R5) 
 
Men det fanns fall då respondenterna upplevt att de blev särbehandlade både socialt och 
operativt. Respondenten som fick delta i undersökningen av arbetstillfredsställelse hos 
sitt första kundföretag fick inte delta hos det andra, där fick endast tillsvidareanställda 
delta. En annan respondent fick delta i olika aktiviteter men fick däremot inte lika mycket 
utbildning som de tillsvidareanställda. En respondent upplevde att kundföretaget gav de 
tillsvidareanställda mer ansvar, medan konsulterna arbetade mer med de dagliga opera-
tiva uppgifterna. En annan respondent hade upplevt sig exkluderad på flera vis: ” … små 
saker som att du har en annan e-mailadress till större saker som att du inte inkluderas i 
vissa samtalsämnen.”(R1) En respondent berättade om en situation som hade uppstått när 
en tillsvidareanställning skulle erbjudas, men när respondenten berättat om sin graviditet 
valde kundföretaget istället att inte förlänga kontraktet: 
 

Hade jag inte varit konsult hade man [kundföretaget] inte kunnat göra så, då hade jag ju kunnat 
anmäla dem, då hade de gått emot lagen. Det gjorde dem ju också men det var ju det kryphålet då 
som konsult så behöver dem inte ge anledningar, då hade jag konsultuppdrag som gick ut. (R3) 
  

 
Känner du dig som en i gruppen hos kundföretaget? 
 
De flesta respondenter upplevde att de kände sig som en i gruppen hos kundföretaget. 
Några av dem hade upplevt positiva erfarenheter från ett av kundföretagen och sämre från 
det andra. En av respondenterna beskrev sin känsla av tillhörighet på följande sätt: 
 

Jag gick ju in med ganska öppen bild och hade väl egentligen en förutfattad mening att detta kanske 
kommer bli väldigt ensamt och de kanske inte tycker om konsulter så mycket, men jag kände inte 
alls så utan jag kände att man var väldigt välkommen.(R6) 
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En av respondenterna kände ingen tillhörighet eftersom den var där under en kort period 
samtidigt som en outsourcing pågick, vilket upplevdes på följande sätt: ” … man [perso-
nalen] är alla på väg till olika håll ändå, det finns ingen anledning att skapa en gruppkänsla 
i det fallet.”(R1) En annan respondent kände ingen tillhörighet till sin grupp på grund av 
stor åldersskillnad mellan respondenten och kollegorna. Kundföretaget och tillsvidarean-
ställdas vilja att särskilja på dem och konsulterna var en anledning till varför en av re-
spondenterna hade svårt att uppleva känslan av grupptillhörighet. Enligt respondenten 
talades det i termerna fastanställda och konsulter, vilket upplevdes som att det fanns en 
uppdelning mellan dem. Att skilja på tillsvidareanställda och konsulter ansåg en annan 
av respondenterna komma högre upp från ledningen och chefer i kundföretaget. 
 

4.2.3 Anledningar till valet av konsultyrket 
 
Varför har du valt en anställning som konsult på ett bemanningsföretag? 
 
De flesta respondenter var i samma åldersgrupp och hade liknande förklarningar till deras 
val, en av respondenterna sade: ”Jag hade pluggat och sen sökte jag olika jobb … ”(R2) 
Nästan alla respondenter ansåg att konsultyrket var en bra väg in på arbetsmarknaden. En 
respondent som hade studerat utomlands uttryckte svårigheten med att finna ett arbete 
efter studierna på följande sätt:  
 

”Det blev definitivt mycket svårare att komma in på den svenska arbetsmarknaden än vad jag trodde, 
speciellt när du kommer direkt ifrån universitetsstudier till arbetslivet och inte har ett kontaktnät-
verk.”(R1)  

 
En annan respondent uppfattade att det är vanligt bland unga och studenter i Sverige att 
välja en konsulttjänst innan en tillsvidareanställning. Svårigheten att komma in på arbets-
marknaden eller finna en tillsvidareanställning hos ett företag upplevde flera av respon-
denterna. En av dem lyfte att konsultyrket kändes som den enda vägen in i arbetslivet, 
medan an annan sökt tillsvidareanställningar under sin tid som konsult men hade inte 
lyckats erhålla en. En annan av respondenterna hade utfört sin praktik hos ett företag och 
ville söka en tjänst där, respondenten blev hänvisad att söka tjänsten via ett bemannings-
företag. Respondenten hade en önskan om en tillsvidareanställning på kundföretaget men 
den infriades inte:  
 

När jag började som konsult så pratade både konsultföretaget [bemanningsföretaget] och det företa-
get [kundföretaget] som jag hamnade på att man är konsult bara under en kort tid sen blir man 
fastanställd och det pratades det om i fyra år.(R3) 

 
Viljan och förväntan att erhålla en tillsvidareanställning hos kundföretaget var viktigt för 
flera respondenter. En respondent förväntade sig en tillsvidareanställning på kundföreta-
get men fick aldrig detta, respondenten sade: ”Då kände jag mig lite lurad, även om det 
inte stod i något avtal så fick jag uppfattningen av att det var en stor chans att jag skulle 
få en fastanställning.”(R5) Respondenten gav sitt förslag på hur kundföretagen kan arbeta 
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med kommunikationen till dem som ansöker om en konsulttjänst: ”Jag tror att om de var 
tydligare med hur de tänkte använda sig av mig hade jag kanske accepterat det.”(R5) 
 

4.2.4 Arbetstillfredsställelse 
 
Vad påverkar din trivsel i arbetet? 
 
Alla respondenter var eniga om att relationerna, framförallt med arbetskamraterna var en 
viktig källa till trivsel. En av respondenterna sade: ”Man spenderar mer tid på sitt arbete 
än hemma hos sina nära och kära därför är det viktigt att man spenderar den tid på arbetet 
med människor man trivs med.”(R4) Eftersom de arbetar ihop ansåg respondenterna att 
relationerna bör fungera och att det var viktigt att de trivdes ihop. Stämningen på företaget 
var också en faktor som nämndes, att det var bra sammanhållning i gruppen. Något som 
påverkade stämningen upplevde en av respondenterna som kom till ett kundföretag när 
en outsourcing skedde. Respondenten påpekade att arbetskamraterna var trevliga men 
alla var på väg ifrån kundföretaget vilket skapade oro i gruppen. 
 
Arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter ansågs också vara en viktig faktor för några 
respondenter, en av dem uttryckte ” … personligen tycker jag inte om att göra samma 
rutinuppgifter hela tiden”(R5). Att få erkännande från kundföretagets chefer för visat en-
gagemang och vad som uppnåtts värderade respondenten högt. På det första kundföreta-
get upplevde respondenten mer uppmärksamhet från kundföretagets sida: ”Små saker 
som att få mer ansvar, de frågade om min åsikt i vissa situationer och delta i möten.”(R5)  
 
Vad värderar du högst i din anställning? 
 
De faktorer som respondenterna värderade högst i sin anställning var bland annat relat-
ionen till kollegorna, men även uppmärksamhet och stimulerande arbetsuppgifter. En av 
respondenterna uttryckte att det viktigaste var att du trivs med det du gör, respondenten 
uttryckte ”det är anledningen till att du går upp varje morgon och går till arbetet”(R5). En 
av respondenterna ansåg att innan konsultyrket antogs var det viktigt att skaffa ett arbete 
som var relaterat till sin utbildning. För en av respondenterna var lönen viktig, en faktor 
som ansetts vara låg bland andra respondenter. ”Lönen är väldigt viktig för mig. Allt 
handlar om pengar i slutändan och lönen avgör hur mycket din specifika tid i detta liv är 
värt som du spenderar på arbetsplatsen”(R4).  
 
Hur upplever du att arbeta med tillfälliga uppdrag i jämförelse med en tillsvidare-
anställning? 
 
En av respondenterna berättade att det finns olika sorters konsulter, dels de som är där för 
att fylla någons plats tillfälligt och som avslutar sina uppdrag när de tillsvidareanställda 
är tillbaka. Sedan finns det konsulter som är långvariga i sina uppdrag, respondenten sade: 
”Jag är inte där för att ersätta någon eller kommer bli ersatt, det känns som att företaget 
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[kundföretaget] inte kommer göra sig av med mig nu.”(R5) Några av respondenterna 
upplevde inte att de arbetade under tillfälliga uppdrag eftersom de varit anlitade under 
flera år hos kundföretaget, deras kontrakt hade förnyats löpande. En av respondenterna 
påpekade att den aldrig känt sig nervös över att uppdraget inte skulle förlängas, vilket 
kundföretaget alltid var öppna med. 
 
Två respondenter lyfte att de kände trygghet i att de hade sitt bemanningsföretag som 
hjälp även om ett kontrakt inte förlängdes. Två andra respondenter såg andra positiva 
aspekter med att arbeta med korta uppdrag, en av respondenterna sade ”man skapar 
många kontakter och att man kan lära sig otroligt mycket under några år då alla uppdrag 
inte är sig lika”(R4). Vid jämförelsen mellan konsultuppdrag och tillsvidareanställning 
lyfte respondenten att tillsvidareanställningens trygghet värderades högt samt bättre lön 
och förmåner såsom friskvårdsbidrag. Tryggheten i en tillsvidareanställning och hur det 
påverkar individen beskrev en av respondenterna på följande sätt: ”Om du känner en så-
dan trygghet, då vill du anstränga dig för att hjälpa företaget att växa och förbättras för 
det är den arbetsplatsen du kommer vara på.”(R5) Respondenten ställde sig därefter frå-
gan om varför ens anstränga sig som konsult när de inte vet om de kommer vara kvar på 
kundföretaget? En annan respondent ansåg att en tillsvidareanställning var tryggare, att 
det skulle mycket till för att bli av med sitt arbete. Med konsultuppdrag ansåg responden-
ten att det rådde osäkerhet i om kundföretaget skulle förnya uppdraget och menade på att 
då arbetas det på ett annat sätt. 
 

Du kanske inte har råd att säga att du inte vill göra vissa saker som du egentligen har ett val att välja 
bort. Som fastanställd kan man ju mer känna att om någon kommer och frågar att ”kan du göra det 
här extra?” då kanske man har råd att säga nej. Men det gör man ju inte som konsult, man är rädd 
att man ska uppfattas på fel sätt och att de inte ska vilja ha kvar en längre.(R6) 

 
Respondenten berättade vidare om sin rädsla att bli utbytt eftersom kundföretaget anlitade 
nya tillsvidareanställda medan respondenten var kvar i sin konsultanställning. Respon-
denten sade: ”Då var väl känslan lite att okej, ska jag lära upp någon som ska bli fast här 
så att de kan ta min plats?”(R6) Osäkerheten i konsultyrket beskrev en annan respondent 
som endast var anställd i några månader: ”I USA där jag jobbar idag kan du bli avskedad 
på en vecka men det känns ändå som att jag har mer arbetssäkerhet i USA, än vad jag 
hade hos kundföretaget i Sverige.”(R1) Respondenten berättade vidare att osäkerheten i 
Sverige kan ha berott på att de inte visste vad som skulle hända på grund av outsour-
cingen, vilket var ett orosmoln för hela personalen. 
 
Känner du mest tillhörighet till bemanningsföretaget eller kundföretaget? 
 
Respondenterna var relativt eniga om att de kände mest tillhörighet till sitt kundföretag. 
De flesta svarade att anledningen till varför de kände mest tillhörighet till kundföretaget 
var att de tillbringar mest tid på kundföretaget. På en följdfråga om det var viktigare att 
ha en bra relation med kundföretaget eller bemanningsföretaget svarade en respondent 
kundföretaget: ”Eftersom jag har velat bli fastanställd på de ställena jag jobbade på så har 
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det ju varit viktigt för mig att ha en bra relation med kundföretaget.”(R3) En annan an-
ledning som påverkade flera respondenters tillhörighet till kundföretaget var den bris-
tande relationen de hade med sina bemanningsföretag. Oftast har de bara haft kontakt 
med sin chef på bemanningsföretaget några fåtal gånger under året, en av respondenterna 
sade ”vår kontakt handlar mer om att jag sjukanmäler mig eller meddelar min semes-
ter”(R5). Även relationen med kollegorna från bemanningsföretaget uttrycktes på föl-
jande vis av en respondent: ”Jag har valt att bara medverka på någon ’happening’ från 
bemanningsföretaget, men har inte känt att de var mina kollegor.”(R2) Två respondenter 
upplevde däremot att de kände mer tillhörighet till bemanningsföretaget. 
 
En av respondenterna hade upplevt tillhörighet till både kundföretaget och bemannings-
företaget under sitt första uppdrag. Respondenten arbetare hos kundföretaget varje vecka 
vilket stärkte känslan av tillhörighet. För bemanningsföretaget stärktes känslan utifrån 
den täta kontakten de hade genom flertalet möten, vilket upplevdes som att företaget 
brydde sig om respondenten. Respondenten funderade över sin nuvarande situation och 
varför respondenten inte kände tillhörighet till något av företagen: 
 

Just nu känns det som att jag är i en limbo, att jag inte tillhör någonting, jag bara går till jobbet och 
utför mina arbetsuppgifter. En möjlig förklaring till att jag inte mår så bra och vill byta arbete idag 
kan vara på grund av den dåliga relationen jag har med båda företagen idag och inte själva yrket i 
sig.(R5) 

 
Hur stor påverkan på din arbetstillfredsställelse har relationen till chef och kolle-
gor? 
 
De flesta respondenterna var eniga om att relationen med kollegor och chefer har stor 
påverkan på arbetstillfredsställelsen, mest betydelse hade relationen till kollegorna. Kol-
legorna är dem som respondenterna arbetar med var dag och som en av dem påpekade: 
”Relationen med chefen sker inte lika ofta, så jag skulle säga att relationen till dina kol-
legor är viktigare när det kommer till din arbetstillfredsställelse.”(R5) Chefens betydelse 
och påverkan på arbetsgruppen nämndes av två respondenter och en av dem sade: 
 

Sen har jag ju upplevt dåligt ledarskap väldigt tydligt och när man plötsligt har bytt chef och ledar-
skapet plötsligt blev bra i samma grupp och gruppen förändrades något enormt, så jag har ju sett hur 
viktigt ledarskapet är i en arbetsgrupp.(R3) 

 
En av respondenterna ansåg att relationerna var viktiga men inte avgörande för arbetstill-
fredsställelsen medan en annan inte ansåg att det hade stor betydelse då respondentens 
arbete var relativt självständigt. En annan förklaring till denna känsla hos respondenten 
var på grund av outsourcingprocessen som skedde på kundföretaget, vilket påverkade 
relationsbyggandet: ”Osäkerheten tog mycket tid och energi samt konkurrerade ut möj-
ligheten att faktiskt lära känna varandra.”(R1) 
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Hur delaktig är du i kundföretagets aktiviteter? 
 
Respondenternas känsla av delaktighet var det delade meningar om men de flesta ansåg 
att de fick vara delaktiga till en viss grad. Däremot vad de fick vara delaktiga i och graden 
av delaktighet skiljde sig en del. Fyra respondenter hade upplevt på åtminstone något av 
sina kundföretag att det fick vara delaktiga i alla aktiviteter hos kundföretaget. En av 
respondenterna berättade att de inte blev exkluderade från några aktiviteter:  
 

” … vi fick alltid vara där om man ville och lika så om man hade något att säga till om operativt så 
var inte det några problem liksom, utan man fick göra sin röst hörd och mina kollegor lyssnade … 
”(R6)  

 
Vidare förklarade respondenten att en av orsakerna till att de inte blev exkluderade kan 
ha berott på att det var många konsulter på den avdelning som respondenten arbetade på. 
Två respondenter hade upplevt att de var delaktiga i sociala aktiviteter och samtal som 
rörde utvecklingen av de dagliga rutinerna. Däremot när det kom till frågor som rörde 
företaget, till exempel undersökningar av arbetstillfredsställelsen, fick de inte alltid delta. 
En av de två respondenterna ansåg det svårt att motivera sig till att delta i utvecklandet 
av kundföretaget när de inte känner tillhörighet till dem. Den andre respondenten förkla-
rade hur det kändes när respondenten inte fick delta i alla möten: 
 

Man kände sig jätteexkluderad för man jobbade ju fortfarande på det företaget [kundföretaget] och 
eftersom jag hade så långt uppdrag så blev det ju väldigt konstigt när kollegor som kanske inte hade 
jobbat lika länge som mig gick iväg på möten som inte jag var med på. Så ska man ändå jobba efter 
saker som kommit fram på de mötena och att man inte fick chans att påverka över huvud taget var 
väldigt konstigt.(R3) 

 
En annan respondent hade däremot känt sig lite exkluderad i de sociala aktiviteterna och 
sade följande: ”Med tanke på att konsulterna arbetade dubbelt så fort så var jag delaktig 
i närmare allt operativt och inte så mycket socialt.”(R4) En av respondenterna ansåg sig 
inte vara delaktig alls men det berodde på att respondentens uppdrag var kortvarigt på 
kundföretaget. 
 
Övrigt 
 
Respondenterna gavs möjligheten att delge sådant som de kom på i efterhand eller inte 
hade tagits upp innan, till exempel förslag på hur kundföretagen kunde förbättra konsul-
ternas arbetssituation. En respondent som föredrog en tillsvidareanställning ansåg att 
LAS (Lagen om anställningsskydd) borde ses över för att göra det enklare för kundföretag 
att tillsvidareanställa personer. Ett förslag som respondenten lyfte var att kundföretag 
kunde ta efter sina europeiska grannar och se hur de lagt upp lagstiftningen. Responden-
ten ansåg att konsulternas arbetsvillkor behövde förbättras genom att exempelvis låta dem 
få mer kontroll över sina arbetstider och inte endast ringas in på olika arbetstider varje 
vecka. Däremot var detta problem inget som respondenten själv upplevt utan det var en 
reflektion från andra konsulters situationer. Två respondenter utvecklade deras syn på 
lönerna och kundföretagens påverkan, en av dem sade: ”Kundföretagen kan betala bättre 
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för att förbättra konsulternas arbetssituation, jag tror det handlar mest om att de måste 
dela med sig av sina intäkter.”(R1) Den andre respondenten uttryckte svårigheter med att 
påverka sin lön: 
 

Det är kundföretagen som styr liksom, om de ska anlita bemanningsföretaget så pressar de ju pri-
serna och eftersom vi var så mycket olika bemanningsföretag så kan ju ingen höja någons löner. För 
då kommer ju inte företaget vilja använda det bemanningsföretaget då tar de något annat istället.(R6) 

 
På frågan om vad kundföretagen kan göra för att förbättra konsulternas upplevelse av sin 
arbetssituation uttryckte en av respondenterna: ”Bara behandla dem väl, behandla dem 
som en av deras egna. Uppmärksamma konsulterna och låt dem vara delaktiga i hela fö-
retaget.”(R5) För att uppskatta sin anställning behövde en annan av respondenterna upp-
leva samma ansvar som de tillsvidareanställda. Respondenten kände sig som en av de 
andra kollegorna, skillnaden var bara att de hade avtal med ett annat företag. En av re-
spondenterna, som precis erhållit en tillsvidareanställning hos sitt kundföretag, reflekte-
rade över sin nuvarande situation: 
 

Som konsult var det inte så främmande att söka nya jobb eller titta runt på vad arbetsmarknaden har 
att erbjuda men när jag blivit fast så kan jag känna att man har blivit lite lat när det gäller det. Man 
kan sitta och tänka att ”nej det här vill jag inte göra för all framtid”, man blir väldigt bekväm i 
situationen.(R6) 

 

4.3 Sammanfattning 
 
Under det första temat, förväntningar på konsulten har följande uppmärksammats. De 
flesta respondenter ansåg att kundföretag hyr in konsulter för att vara flexibla med arbets-
kraften och skära ner kostnader. Att hyra in konsulter ansågs även vara ett sätt för kund-
företagen att förenkla sin rekryteringsprocess. Förväntningar från kundföretaget upplev-
des vara desamma som fanns på tillsvidareanställda när det gällde arbetsuppgifterna, där-
emot fick de inte lika mycket ansvar. Förväntningarna upplevdes som positiva av två 
respondenter, då det resulterade i att de kände sig som en del av företaget. Andra respon-
denter var däremot negativa då de ansåg att deras låga löner inte överensstämde med deras 
förväntningar. Mottagandet från kundföretaget upplevdes som positivt av flera. Det 
gällde bland annat bemötande från en chef som inte skiljt på konsulter och tillsvidarean-
ställda och de fick delta i både sociala samt operativa aktiviteter. Upplärning inför arbets-
uppgifterna upplevdes också som positivt. Dock förekom det fall då upplevelsen varit 
raka motsatsen, där de inte fått upplärning och särskildes från de tillsvidareanställda i 
både graden av ansvar och sociala aktiviteter. Under det andra temat, varför konsultyrket 
valdes, ansåg de flesta att det var en bra inkörsport på arbetsmarknaden då flera respon-
denter sökte arbete efter att de avslutat studierna. Flera respondenter upplevde svårigheter 
att ta sig in på arbetsmarknaden och antog konsultyrket för att försöka uppnå en tillsvida-
reanställning. Tillsvidareanställningen önskades av de flesta men däremot var det få som 
fått sin önskan infriad. 
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I det tredje temat, arbetstillfredsställelse, lyfte flera respondenter att relationerna till kol-
legor och chefer var viktig, vilket påverkade trivseln och stämningen på arbetsplatsen. 
Relationerna till chefer och kollegor påverkade även respondenternas känsla av tillhörig-
het. De flesta respondenter kände mest tillhörighet till kundföretaget, dels för att de spen-
derade mestadels av sin tid där samt att det fanns önskan att uppnå en tillsvidareanställ-
ning hos dem. Den bristfälliga kontakten med bemanningsföretaget lyftes också som en 
faktor som gjorde att de kände mer tillhörighet till kundföretaget. Tillfredsställande ar-
betsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och erkännande från kundföretaget var också fak-
torer som ansågs viktiga samt påverkade deras känsla av delaktighet. Deras upplevelser 
av delaktighet i kundföretaget var olika men de flesta ansåg att de fick vara delaktiga till 
en viss grad. Några kände sig delaktiga i alla aktiviteter medan andra kände sig exkludera 
från antingen sociala eller operativa aktiviteter. Lönen, som ansågs låg bland några re-
spondenter, påverkade också deras arbetstillfredsställelse. Att arbeta under kortvariga 
kontrakt beskrev flera respondenter att de inte kände av eftersom de arbetat hos samma 
kundföretag i flera år. Några kände ingen oro över att kontraktet kanske inte skulle för-
längas då de hade sitt bemanningsföretag i ryggen som kunde finna nya uppdrag. Kon-
sultuppdrag upplevdes som positivt då det gav möjligheter att knyta nya kontakter och 
utveckla nya kunskaper. Samtidigt fanns det respondenter som upplevde att risken att inte 
få sitt kontrakt förlängt skapade osäkerhet och tryggheten i en tillsvidareanställning vär-
derades högre.  
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5. Tolkning 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras först tolkningen av resultatet från empirin i relation till den 
teoretiska referensramen och våra förkunskaper kring undersökningsområdet. Slutligen 
görs en utvärdering av den tidigare tolkningsmodellen för att undersöka om vår uppfatt-
ning kring undersökningsområdet har förändrats. 
______________________________________________________________________ 

5.1 Presentation av tolkning 

5.1.1 Förväntningar på konsulten 
 
Både Toms och Biggs (2014) och Olofsdotters (2008, 2012) studier visade på att flexibi-
litet av arbetsstyrkan var en anledning till att kundföretag anlitar konsulter. Det var at-
traktivt för kundföretag att kunna avsäga sig konsultkontrakten vid behov av att minska 
arbetsstyrkan. Respondenterna i vår studie lyfte också flexibilitet som en stor anledning 
till att konsulter anlitas, då det dessutom ansågs billigare för kundföretagen. Att underlätta 
rekryteringen samt slippa undan arbetsgivaransvaret genom att betala ett högt pris till 
bemanningsföretagen nämndes som anledningar av två respondenter. Denna uppfattning 
har likheter med resultaten från George och Chattopadhyay (2005), Håkansson och Isi-
dorsson (2012) och Olofsdotter (2008). De menade på att kundföretag anlitar tillfällig 
arbetskraft från bemanningsföretag men att de inte innehar samma arbetsgivaransvar som 
de har mot sina tillsvidareanställda.  Att inte inneha samma arbetsgivaransvar verkar vara 
en smidig lösning för kundföretagen. Kontrakten för varje konsult kan vara dyrare än de 
tillsvidareanställdas löner, men de slipper andra arbetsgivaravgifter som annars hade till-
kommit. Om företagen befinner sig i en bransch där behovet av arbetskraft ofta varierar, 
blir det enklare och billigare att avsluta uppdragen med konsulterna. Om de däremot be-
höver säga upp en tillsvidareanställd kan kostnaderna och processen bli både lång och 
dyr. Dessa omständigheter kan vara en möjlig förklaring till varför kundföretagen före-
drar att inte tillsvidareanställa konsulterna som en av respondenterna påpekade. Vi upp-
fattade att respondenterna upplevde den flexibla yrkesformen som något negativt. Att 
konsulter hyrs in som en snabb lösning kan anses positivt för kundföretaget men för kon-
sulten är upplevelsen inte likartad, även om de flesta respondenterna i denna studie hade 
långa uppdrag. Att befinna sig i en situation att hyras in som en snabb lösning men lika 
snabbt få uppdraget avslutat kan resultera i att de enbart känner sig som en tillfällig lös-
ning. Det kan i sin tur resultera i att konsulterna upplever sin arbetssituation negativt. 
Detta antagande kan jämföras med numerisk flexibilitet som Håkansson och Isidorsson 
(2012) presenterade, där konsulten används för att anpassa arbetskraften utefter kundfö-
retagets behov.  
 
Kundföretagets förväntningar på konsulter ansågs av respondenterna vara lika med för-
väntningarna på de tillsvidareanställda, då de ansågs utföra liknande arbetsuppgifter. Det 
upplevdes som positivt av två respondenter, eftersom de kände att de var involverade i 
kundföretaget och inte hamnade utanför. Dessa upplevelser kan jämföras med Håkansson 
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och Isidorssons (2012) andra form av flexibilitet, den funktionella. Då ses konsulter som 
en intern flexibilitet, där deras arbetsuppgifter varierar och de är mer delaktiga i beslut. 
Konsulters delaktighet i kundföretagens aktiviteter diskuterades av Koene och Riemsdijk 
(2005) och Håkansson och Isidorsson (2012). Beroende på vilka förväntningar kundföre-
taget hade på konsulterna varierade graden av upplärning, socialisering, längd på uppdra-
get samt kommunikationen. Upplevelsen av delaktighet i operativa och sociala aktiviteter 
varierade hos respondenterna i vår studie även om de flesta var positiva. Några ansåg att 
de blivit väl bemötta, fick god upplärning och inte blev särbehandlade utan fick även delta 
i möten samt sociala aktiviteter med de tillsvidareanställda. Det fanns dock konsulter som 
upplevt motsatsen, där upplärningen var bristande, de fick inte delta i alla sociala eller 
operativa aktiviteter samt att de blev särbehandlade av chefer och tillsvidareanställda. 
Olofsdotter och Augustssons (2008) studie visade på konsultens situation som utomstå-
ende i kundföretaget, att ses som en främling eller outsider. Främling innebar att konsul-
ten hade begränsat tillträde till företaget, vilket en av våra respondenter upplevt då den 
hade en annan e-mailadress än de tillsvidareanställda. Att som konsult istället bli en out-
sider inom kundföretaget ansågs sämre, eftersom de då hade mindre makt i företaget och 
överlag inte involverades mer än som arbetskraft. Detta kan tyda på att kundföretagens 
behandling av konsulterna samt hur involverade konsulterna blir påverkar deras upplevda 
arbetssituation. Konsulter som exkluderas från exempelvis möten kan känna sig utanför 
och det i sin tur kan påverka deras prestation samt upplevda arbetssituation negativt, vil-
ket kan skapa negativa konsekvenser för kundföretaget. Samma antagande har vi angå-
ende konsekvenserna av en uppdelning av anställda i form av konsulter och tillsvidare-
anställda. När denna uppdelning sker och konsulterna dessutom inte får möjligheten att 
delta i de olika aktiviteterna, riskerar konsulterna att uppleva sig som outsiders. Vid visat 
engagemang från kundföretagets sida möjliggörs att konsulternas upplevelser av arbets-
situationen istället faller sig positiv. Denna känsla beskrevs av en respondent som hade 
en förutfattad mening att det som konsult skulle bli ensamt, men respondenten blev istäl-
let positivt överraskad av kundföretagets varma välkomnande. Det ska dock påpekas att 
denna variation i de olika upplevelserna baseras på erfarenheter från två olika kundföre-
tag. Dessutom skedde en outsourcingprocess mellan de två kundföretagen, vilket kan ha 
påverkat respondenterna beroende på hur länge de deltog i processen. Några respondenter 
gick över till det nya kundföretaget medan andra stannade kvar eller bytte arbetsplats 
innan processen uppstartades. 
 

5.1.2 Anledningar till valet av konsultyrket 
 
De flesta respondenterna var överens om att konsultyrket sågs som ett bra sätt att träda in 
på arbetsmarknaden, särskilt då flera av dem upplevt svårigheter att komma in på arbets-
marknaden. Denna möjlighet visade sig även ha störst påverkan på konsulters arbetstill-
fredsställelse i studierna av Chambel m.fl. (2015) och Toms och Biggs (2014). En trolig 
förklaring till denna anledning kan vara att respondenterna i vår studie var unga, dessutom 
hade de flesta avslutat sina studier. Forskaren Walter (2012) nämnde att i Sverige ställer 
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bemanningsföretagen höga krav på konsulterna angående relevant utbildning och arbets-
erfarenhet, vilket troligtvis matchar kundföretagens krav. Dessa krav är troligtvis svåra 
för yngre människor att uppnå och därför väljs antagligen konsultyrket då de flesta ar-
betsmöjligheter går via bemanningsföretag samtidigt som det kan uppfattas som en na-
turlig inkörsport. Både våra respondenter men även forskarna Toms och Biggs (2014), 
De Cuyper och De Witte (2008) och Ellingson, Gruys och Sackett (1998) påpekade att 
konsultyrket oftast togs innan en tillsvidareanställning, vilket stärker antagandet att yrket 
ses som en inkörsport. Särskilt då yrket erbjöd variation, vilket två respondenter lyfte som 
positiva aspekter då de gavs möjligheten att utveckla nya kunskaper. Flera respondenter 
hade dessutom en önskan att uppnå en tillsvidareanställning hos kundföretagen, vilket 
föredrogs framför konsultanställningen i Ellingson, Gruys och Sackett (1998) samt Toms 
och Biggs (2014) studier. När däremot önskan att uppnå en tillsvidareanställning inte in-
friats hos respondenterna har de känt sig uppgiva och lurade. 
  
Respondenterna i denna studie har uppvisat både frivilliga och ofrivilla motiv till varför 
konsultyrket har valts som De Cuyper och De Witte (2008) och Ellingson, Gruys och 
Sackett (1998) presenterade i sina studier. Konsultyrket upplevdes som enda sättet in på 
arbetsmarknaden vilket påminner om de ofrivilliga valen medan möjligheten att utveckla 
nya kunskaper påminner om de frivilliga. Även om de uppvisat drag från båda motiven 
uppfattade vi att de flesta respondenternas ofrivilliga motiv dominerade. Både de som 
arbetar som konsult idag och de som har en tillsvidareanställning hade avslutat sina stu-
dier och var i behov av en anställning. De önskade alla en tillsvidareanställning och hade 
en uppfattning av att konsultyrket var ett steg i denna riktning. Med tiden när förvänt-
ningarna inte infriades påverkades deras uppfattning om konsultyrket och känslorna gick 
från hoppfull till frustrerande. En möjlig förklaring till denna frustration kan vara att de 
alla har högre utbildning genom universitet eller yrkeshögskola, vilket kan ha påverkat 
deras förväntningar både lönemässigt och på arbetsuppgifterna. Ett förslag som en av 
respondenterna gav till kundföretag är att de kan bli tydligare med sin kommunikation 
om uppdraget, vilket kunde göra det enklare att acceptera deras förväntningar. Liknande 
rekommendationer gav både Biggs och Swailes (2006) och Toms och Biggs (2014), när 
de föreslog att en tydligare bild av uppdraget bör ges eftersom de då kan leva upp till 
konsultens förväntningar bättre. Konsulter verkar ha en optimistisk framtidsbild av vad 
yrket kommer leda till i framtiden, nämligen att uppnå en tillsvidareanställning genom 
erfarenheten som konsult. Det i sin tur kan leda till att de uppfattar sin arbetssituation 
positiv till en början och för att den inte ska utvecklas negativt kan det vara relevant för 
kundföretag och konsulter att vara tydliga med sina förväntningar på varandra. Även om 
konsulten inser att det kanske inte finns stora möjligheter att uppnå en tillsvidareanställ-
ning på kundföretaget men ändå accepterar anställning där som konsult, blir de troligtvis 
inte lika besvikna när det inte sker. 
 

5.1.3 Arbetstillfredsställelse 
 
Faktorn som hade mest påverkan på respondenternas arbetstillfredsställelse var relation-
erna i arbetet inte minst till sina arbetskamrater, detta stämmer överens med Olofsdotters 
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(2008) studie där det framkommit att relationer och känslan av tillhörighet var viktigt. I 
hennes studie ville konsulterna känna tillhörighet till de anställda medan cheferna i be-
manningsföretaget var angelägnare om att konsulterna skulle känna tillhörighet till sitt 
bemanningsföretag. Respondenterna i vår studie lyfte bland annat att relationerna bör 
fungera och att det var viktigt att de trivdes ihop. Även stämningen och sammanhåll-
ningen i gruppen var något som lyftes som viktigt för en fungerande arbetsrelation. I 
samma studie av Olofsdotter där tillsvidareanställda, konsulter och chefer på kundföreta-
get intervjuades ville personalen se sig som en enhetlig grupp med men med olika arbets-
givare. Däremot var det viktigare för cheferna att det fanns en klar uppdelning. En av 
respondenterna i vår studie uttryckte att det var viktigt att känna sig som en av kollegorna 
men att de bara hade avtal med olika företag, vilket stämmer med Olofsdotters resultat. 
En annan respondent påpekade att skilja på tillsvidareanställda och konsulter var en tanke 
från ledningen och chefer, vilket också har likheter med Olofsdotters resultat. Det verkar 
som att konsulterna men även de tillsvidareanställda vill känna sig som en enhetlig grupp 
och försvåras denna relation påverkar det troligtvis konsulternas upplevelse av deras ar-
betssituation negativt. Om kundföretaget däremot stödjer utvecklandet av dessa relationer 
kommer troligtvis konsulterna uppleva en högre grad av arbetstillfredsställelse. 
 
Ett problem som dock kan uppstå beskrev Håkan och Isidorsson (2012) och Toms och 
Biggs (2014) i sina studier. Det visade att tillsvidareanställda hade svårigheter med att 
socialisera sig med konsulterna när de kände osäkerhet i hur länge konsulterna skulle vara 
kvar i kundföretaget. Eftersom konsulter kan hyras in för kortare uppdrag kan det påverka 
hur relationerna utvecklas inom kundföretaget. En av våra respondenter berättade att när 
en outsourcing skedde började både tillsvidareanställda och konsulter lämna företaget, 
vilket skapade oro och svårigheter att stärka gruppkänslan. Det kan vara en möjlig kopp-
ling till de svårigheter som de tillsvidareanställda upplevde i studierna som beskrevs 
ovan, däremot inte på grund av korta uppdrag. Vi vill dock påpeka att respondenterna i 
vår studie inte upplevde att de anställts för kortare uppdrag eftersom de flesta varit kon-
sulter i flera år hos samma kundföretag och kände att de hade goda relationer till sina 
kollegor. Denna upplevelse kan förklaras av resultatet från Toms och Biggs (2014), som 
lyfte att konsulter som befann sig under längre uppdrag kände sig mer integrerade och 
engagerade samt upplevde bättre relationer med de övriga anställda. Det betyder troligtvis 
att konsulter som har längre uppdrag har större möjligheter att knyta band med sina ar-
betskamrater än de med korta uppdrag. Det är däremot ingen garanti för att relationerna 
kommer bli bra då andra aspekter kan påverka, men det skapar åtminstone bättre förut-
sättningar. 
 
Respondenterna i vår studie lyfte också att det var viktigt för dem med erkännande från 
kundföretaget, att de uppmärksammar deras arbete och visar på uppskattning. Biggs och 
Swailes (2006) resultat visade att konsulter hade visat på ökat engagemang när de upp-
levde att både arbetskamrater och chefer uppmärksammat konsulterna. Även erkännande 
från kundföretagets sida var något som ökade deras arbetstillfredsställelse. Känslan av 
uppskattning för sin arbetsinsats ökar sannolikt känslan av motivation och därmed kan 
upplevelsen av arbetssituationen bli positivare. Risken finns att kundföretag inte visar 
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tillräcklig uppskattning till konsulter när de hyrs in för specifika uppdrag, vilket i sin tur 
kan påverka konsulternas arbetsinsatser. En respondent i vår studie hade upplevt dåligt 
ledarskap och hur det påverkade gruppen. Respondenten menade på att en chef har stor 
påverkan på arbetsrelationerna i företaget och kan påverka detta genom sitt ledarskap. 
Även om chefer inte är med i det dagliga arbetet kan de påverka stämningen i företaget 
eftersom de befinner sig inom en ledande position. 
 
Relationen till kundföretaget men även bemanningsföretaget kan påverka konsulternas 
upplevda arbetssituation. Chambel m.fl. (2015), George och Chattopadhyay (2005) och 
Toms och Biggs (2014) undersökte i sina studier dessa relationer. Deras resultat visade 
att konsulterna kände mer tillhörighet till kundföretaget när de fick uppmärksamhet och 
upplevde att träningen från kundföretaget kunde leda till en tillsvidareanställning. Dess-
utom påverkades deras identifiering med kundföretaget av relationen till kollegor och 
chefer. Identifieringen till bemanningsföretaget påverkades inte enbart av relationerna 
ovan utan även av deras förtroende för ledningen samt hur deras värderingar överens-
stämde med bemanningsföretagets. Den begränsade kontakten med bemanningsföretaget 
ansågs också påverka konsulternas relation till dem. De flesta respondenter i vår studie 
var överens om att de kände mer tillhörighet till kundföretaget då det var där de spende-
rade mestadels av sin tid samt att de önskade en tillsvidareanställning där. Responden-
terna ansåg också att de hade begränsad kontakt med bemanningsföretaget vilket gjorde 
att de flesta kände mer tillhörighet till kundföretaget. Dessa resultat har flera likheter med 
den forskning som presenterades ovan. Då konsulter spenderar mestadels av sin tid hos 
kundföretagen är just relationen till dem av stor vikt. Beroende på vilka motiv konsulten 
har med sin anställning som konsult hos kundföretaget kan deras känsla av tillhörighet 
bero på olika anledningar. I fallet med våra respondenter var de flesta intresserade att 
erhålla en tillsvidareanställning, vilket gör att uppmärksamheten från kundföretaget, både 
i upplärning och social uppmärksamhet troligtvis påverkar deras upplevda arbetssituat-
ion. Relationen med bemanningsföretaget verkar inte ha lika stor påverkan på konsulter-
nas arbetstillfredsställelse men i de fall de har en frekvent kontakt blir den totala upple-
velsen positivare. Om däremot konsultens förväntningar inte infrias samtidigt som relat-
ionen till bemanningsföretaget är svag kan risken uppstå att konsulten inte känner tillhö-
righet till något av företagen som en av respondenterna påpekade. Det kan i sin tur på-
verka deras arbetstillfredsställelse negativt. 
 
Goda relationer till kollegor och chefer är troligtvis viktigt eftersom det har påverkan i 
hur arbetsmiljön uppfattas. Om konsulter upplever sin arbetsmiljö som god kan deras 
engagemang samt arbetstillfredsställelse öka. Detta var även något som Olofsdotter 
(2008) lyfte, att i de fall de sociala relationerna upplevs som goda ökade möjligheterna 
till större engagemang gentemot kundföretaget. I studien av Koene och van Riemsdijk 
(2005) beskrevs en metod där konsulter behandlades på lika villkor som tillsvidarean-
ställda och det i sin tur kunde stärka deras känsla av identifikation med kundföretaget. 
Att konsulter uppfattar de sociala relationerna som goda och att kundföretag behandlar 
konsulter likvärdigt med sina tillsvidareanställda antar vi öka både engagemang och käns-
lan av identifikation. Det visar på att kundföretag samt anställda troligtvis har en inverkan 
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i hur konsulter upplever sin arbetssituation. Om kundföretag prioriterar att involvera kon-
sulterna i kundföretaget samt engagerar sig i att de känner sig delaktiga även socialt inom 
företaget kan det påverka konsulternas upplevda arbetssituation positivt. 
 
Det fanns också andra aspekter som påverkade arbetstillfredsställelsen förutom relation-
erna och känslan av tillhörighet. I Toms och Biggs (2014) studie lyfte konsulterna att 
osäkerheten i deras korta kontrakt påverkade arbetstillfredsställelsen negativt, medan De 
Cuyper, Notelaers och De Witte (2009) antog att det inte påverkar konsulterna då de är 
medvetna om att uppdragen kan upphöra. Istället skulle det stimulera konsulterna att söka 
andra alternativ. Respondenterna i vår studie upplevde både och men av olika anled-
ningar. Osäkerheten över att bli utbytt eller inte veta om kontraktet skulle förlängas lyftes 
av några respondenter, vilket också uppmärksammades av Olofsdotter (2008, 2012) och 
Toms och Biggs (2014). Det skapade hos en respondent en rädsla att göra fel eller säga 
nej till extrauppgifter, vilket liknade känslorna hos konsulterna i Olofsdotters (2008, 
2012) studier, som var rädda att anses illojala och det i sin tur kunde drabba deras anställ-
ning. Det fanns de som inte kände någon rädsla över att kontrakten inte skulle förlängas, 
då de varit hos samma kundföretag under en lång tid och deras kontrakt förlängdes lö-
pande. En av respondenterna ansåg sig öppnare för att söka andra arbeten när den var 
konsult i jämförelse med nu då respondenten var tillsvidareanställd. Några respondenter 
upplevde det som en trygghet att vara anställd hos bemanningsföretag, om uppdraget inte 
förlängdes hos kundföretaget hade de fortfarande kvar sin anställning hos bemanningsfö-
retaget. Liknande resonemang förde De Cuyper, Notelaers och De Witte (2009), då de 
antog att konsulter förlitar sig på att bemanningsföretagen finner nya uppdrag åt dem. Vi 
antar att längden på konsulternas uppdrag och kundföretagens avsikter med att anlita dem 
har en stor påverkan på konsulternas känsla av trygghet, vilket ansågs påverka deras ar-
betstillfredsställelse. Om en konsult anställs för kortare uppdrag, som inte var fallet för 
våra respondenter, ökar troligtvis rädslan att uppdraget inte förlängs och som en följd av 
detta uppstår ett behov att söka nya uppdrag. Rädslan att säga nej eller göra fel upplevs 
troligtvis olika beroende på vilka förväntningar konsulten har samt hur långt uppdraget 
är. Vid korta uppdrag kan rädslan att förlora sin anställning kanske vara högre. När däre-
mot målet är att uppnå en tillsvidareanställning är de troligtvis räddare att deras fel på-
verkar deras anställbarhet, vilket lyftes av De Cuyper, Notelaers och De Witte (2009). 
Det i sin tur får stöd av Chambel m.fl. (2015) som påpekade att konsulter kan uppvisa 
större engagemang emot kundföretaget när de upplever att den upplärning som erhålls 
ökar möjligheten till en tillsvidareanställning. 
 
Andra faktorer som påverkade respondenternas arbetstillfredsställelse var hur stimule-
rande deras arbetsuppgifter var samt om det gavs utvecklingsmöjligheter inom kundföre-
taget. Även lönen ansågs vara en viktig faktor, som för några respondenter ansågs låg. 
Dessa resultat går att jämföra med dem i studierna av Aletraris (2010), Graaf-Zijl (2012), 
Olofsdotter (2012) och Toms och Biggs (2014). De fann att konsulters arbetstillfredsstäl-
lelse bland annat påverkades av deras arbetsuppgifter, förmågan att utnyttja sina kun-
skaper och lönen. I de två förstnämnda studierna visade det sig att konsulterna upplevde 
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lägre arbetstillfredsställelse än de tillsvidareanställda. I de fall då konsulterna har lik-
nande ålder och akademisk bakgrund som respondenterna i denna studie är troligtvis för-
väntningarna högre på stimulerande arbetsuppgifter samt utvecklingsmöjligheter. Bero-
ende på vilken sorts uppdrag som konsulten är tänkt att anlitas för är det rimligt att anta 
att när deras profil och förväntningar noga granskas samt matchas med uppdraget minskar 
risken att konsulten blir missnöjd. Detta är dock inget undantag för konsulter, då de som 
anställs för tillsvidareanställningar troligtvis också har önskningar om stimulerande ar-
betsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Däremot har tillsvidareanställda oftast möjlig-
heten att pröva nya arbetsuppgifter inom företaget vilket inte sker lika ofta hos konsul-
terna som hyrs in för specifika uppdrag. Lönen är troligtvis också högt upp på tillsvida-
reanställdas lista över faktorer som påverkar deras arbetstillfredsställelse. Däremot är det 
nog enklare att bortse från ointressanta arbetsuppgifter eller bristande utvecklingsmöjlig-
heter när tillsvidareanställda oftast har högre löner. Då konsulten oftast arbetar lika 
mycket som de tillsvidareanställda kan den låga lönen vara svår att acceptera. Samtidigt 
behöver de ibland handskas med osäkerhet över uppdragets längd eller känslan av inte 
ingå i gruppen. En respondent föreslog att kundföretagen borde dela med sig av sina in-
täkter mer för att därmed förbättra konsulternas löner och arbetssituation. Möjligheten att 
själva förhandla om lönen ansågs av en respondent som svår då den ansåg att det är kund-
företagen som styr villkoren. Respondenten uttryckte att kundföretagen kan välja vilket 
bemanningsföretag de vill hyra ifrån och därmed pressa priserna på marknaden. Väljer 
bemanningsföretagen att öka konsulternas löner höjs troligtvis priserna på dem och kund-
företag kan då välja att anlita konsulter från ett annat bemanningsföretag. Konsulterna 
anlitas oftast för att de är en flexibel och billig lösning, men om de accepterar högre priser 
får de troligtvis mer tillfredsställda konsulter vilket kan höja kvalitén hos både konsul-
terna och kundföretaget. 
 

5.2 Utvärdering av tolkningsmodell 
 
Utifrån den teoretiska referensramen skapades en tolkningsmodell som visade vår syn på 
valt forskningsområde och som ställde frågan, hur upplever konsulter från bemannings-
företag sin arbetssituation hos kundföretag? Vi utgick ifrån tidigare forskning och antog 
att konsultens upplevda arbetssituation påverkas antingen positivt eller negativt utifrån 
tre faktorer. En av faktorerna var att när konsulten anlitats för sitt uppdrag i kundföretaget 
påverkas den av vilka förväntningar som finns på dem, hur kundföretaget samt kollegor 
ser på och behandlar dem. En annan faktor var vilka anledningar till valet av konsultyrket 
och den tredje arbetstillfredsställelse, som antogs påverkas dels utav känslan av kontroll 
över arbetssituationen samt relationerna inom kundföretaget. Efter genomförd empiriin-
samling och tolkning är våra tankar om undersökningsområdet och tolkningsmodellen 
följande. De tre faktorerna anses fortfarande påverka den totala arbetssituationen för kon-
sulten, däremot påverkas den först och främst utav de förväntningar de har på uppdraget. 
Andra upplevelser under uppdraget påverkar sedan utvärderingen av de tidigare förvänt-
ningarna, positivt eller negativt. De flesta konsulter verkar önska en tillsvidareanställning 
och därför anses konsultyrket vara en bra inkörsport till en anställning hos kundföretaget 
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de är uthyrda till eller ett annat. Om konsulten upplever att denna önskan kan eller kom-
mer slå in, upplevs situationen positiv. Om konsulten upplevt att en tillsvidareanställning 
kommer uppnås med tiden men sedan inte infaller, blir däremot upplevelsen negativ. Det 
är därför viktigt för konsulten att känna sig delaktig i kundföretaget, desto mer involverad 
den blir i företaget, desto positivare blir upplevelsen. Om konsulter hyrs in för att behållas 
som konsulter, då det anses flexiblare och billigare, bör detta tydliggöras innan uppdra-
gets start för att undvika att konsulten blir besviken. Det verkar som att relationen till 
kundföretag är viktig då den anses stärka möjligheter till tillsvidareanställning, men för 
den dagliga trivseln är relation till kollegor viktigare. Därför är bemötande, uppmärksam-
het och engagemang från kundföretagets sida viktigt och påverkar upplevelsen av arbets-
situationen. Kontrollen över arbetssituationen styrs troligtvis av längden på uppdraget 
och därigenom typen av osäkerhet. När konsulterna har långa uppdrag och önskar en 
tillsvidareanställning är de troligtvis osäkra på om deras arbete ökar möjligheten till en 
tillsvidareanställning. Hur arbetsuppgifterna är utformade påverkar arbetstillfredsställel-
sen, men beror troligtvis på vilka ambitioner och förväntningar konsulten har. Lönen har 
också lyfts som en faktor som påverkat arbetstillfredsställelsen. Den verkar mest vara ett 
frustrationsmoment som anses orättvist och inte det som lockar med konsultyrket, särskilt 
då de känner att de inte kan påverka den. Den kan också upplevas mer frustrerande i de 
fall kundföretagen förväntar sig att konsulten ska utföra samma arbetsuppgifter som de 
tillsvidareanställda.  
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6. Slutsats 
______________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel presenteras först slutsatsen där forskningsfrågan besvaras och syftet upp-
fylls. Därefter ges en rekommendation till kundföretag för att sedan göra en reflektion 
över studiens genomförande. Slutligen avslutas kapitlet med förslag till fortsatta studier. 
______________________________________________________________________ 

6.1 Slutsats 
 
Syftet med studien var att undersöka konsultyrket utifrån bemanningskonsulternas per-
spektiv då bemanningsbranschen är ung och forskningen kring området anses begränsat. 
Frågan som ställdes var: Hur upplever konsulter från bemanningsföretag sin arbetssituat-
ion hos kundföretag? Slutsatsen är att konsulterna upplever sin arbetssituation antingen 
positivt eller negativt först och främst beroende på vilka förväntningar de har på yrket 
och uppdraget de anlitas för. Dessa förväntningar påverkas sedan av andra faktorer: kund-
företagets avsikt med att använda konsulten; hur mycket de involveras och hur väl de 
behandlas av både ledning, chefer samt kollegor. Beroende på vilka förväntningar kon-
sulten har, får de andra faktorerna mer eller mindre påverkan på den upplevda arbetssitu-
ationen. 
 
Konsulterna i denna studie hade en förväntan att yrket skulle leda till en tillsvidareanställ-
ning hos kundföretaget de var uthyrda till eller ett annat kundföretag. Konsulter kan även 
ha andra förväntningar, som exempelvis att tjäna extra pengar under studietiden eller att 
anställningen ses som den enda vägen in på arbetsmarknaden, särskilt bland den yngre 
generationen. Konsulter hyrs främst in för att det anses smidigt och erbjuder flexibilitet 
för kundföretagen. Som en följd av detta vill kundföretagen ofta behålla konsulterna i 
denna yrkesroll och inte tillsvidareanställa dem, vilket upplevs som en nackdel hos kon-
sulterna. Främst i de fall konsulterna har samma förväntningar som de i denna studie. När 
konsulter involveras i kundföretags aktiviteter, både sociala och operativa som exempel-
vis möten, utvecklande arbetsuppgifter eller personalfester, upplevs arbetssituationen po-
sitivare. Om konsulter exkluderas från dessa aktiviteter kan det istället resultera i att upp-
levelsen blir negativ, då de känner att möjligheten till en tillsvidareanställning försvagas. 
Det är alltså viktigt för konsulter att de får uppmärksamhet för arbetet de utför och att de 
sociala relationerna fungerar. Särskilt relationen med kollegorna eftersom de utför de 
dagliga rutinerna tillsammans. Det i sin tur kan stärka känslan av tillhörighet och när 
relationerna är starka ökar troligtvis konsulternas arbetstillfredsställelse och desto längre 
uppdragen är har konsulterna större möjlighet att skapa goda relationer. I de fall konsul-
terna har korta uppdrag kan en osäkerhet skapas om de tror att deras prestation inte upp-
fattas som tillräcklig. Det i sin tur kan skapa en rädsla för att uppdraget inte kommer 
förlängas. För konsulter med längre uppdrag upplevs samma osäkerhet men att konse-
kvensen blir att möjligheten till en tillsvidareanställning försvagas, vilket påverkar den 
upplevda arbetssituationen negativt. Konsulternas löner påverkar också deras arbetstill-
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fredsställelse och lönen anses bland flera konsulter låg i jämförelse med tillsvidareanställ-
das, särskilt i de fall de utför liknande arbetsuppgifter. Lönen påverkar inte deras möjlig-
heter till en tillsvidareanställning, men då den är låg upplevs frustration, särskilt då den 
upplevs som svår att påverka. Konsulternas önskan om en tillsvidareanställning och hur 
de påverkas utav de andra faktorerna kan troligtvis upplevas i andra former av tillfälliga 
anställningar, som exempelvis vikariat eller säsongarbetare. Däremot har vi inget teore-
tisk eller empiriskt stöd för detta antagande men det kan ändå finns likheter. 
 

6.1.1 Rekommendation till kundföretag 
 
För att konsulternas upplevda arbetssituation ska bli så pass positiv som möjligt och sam-
tidigt gynna kundföretaget rekommenderas följande. Kundföretag bör vara tydliga i sin 
kommunikation med konsulterna, vilka intentioner de har med att anlita dem och hur stor 
möjligheten till en tillsvidareanställning är. Konsulterna kanske inte känner sig nöjda om 
möjligheterna är små, men åtminstone är de medvetna om förutsättningarna. Då blir de 
troligtvis inte lika besvikna om uppdraget inte leder till en tillsvidareanställning. Det kan 
vara viktigt för kundföretag att granska och matcha konsultens profil samt förväntningar 
beroende på uppdragets karaktär. Kundföretaget rekommenderas att arbeta för att främja 
och stärka relationerna i arbetsgrupperna. Om de stödjer utvecklandet av relationerna kan 
konsulterna troligtvis uppleva en högre grad av tillhörighet och uppmärksamhet, vilket 
påverkar arbetstillfredsställelsen. Om kundföretaget dessutom involverar dem och inte 
exkluderar dem från företagets aktiviteter, ökar troligtvis konsulternas motivation och 
engagemang emot kundföretag. Accepterar de dessutom en höjning av priserna från be-
manningsföretagen för att höja konsulternas löner medför det troligtvis nöjdare konsulter 
då lönenivån blir mer jämställd. Det i sin tur kan bidra till att konsulterna blir mer tillfreds 
med yrket då de upplever att deras arbetsinsats värderas lika med de tillsvidareanställdas. 
Det kan medföra att konsulterna anstränger sig mer för kundföretagets utveckling. 
 

6.2 Reflektion över studien 
 
Studiens syfte var att bidra till ökad kunskap om konsultyrket genom en empirisk under-
sökning med bemanningskonsulter.  Vid en reflektion av studiens genomförande har 
några punkter uppmärksammats. Då en kvalitativ inriktning på studien valdes, samtidigt 
som datainsamlingen skedde via intervjuer blev det som Bryman och Bell (2011) påpe-
kade, nästan omöjligt att generalisera resultatet till andra populationer. Endast sex kon-
sulter intervjuades, vilket kan ha begränsat möjligheten att generalisera. Om fler konsulter 
intervjuats hade mer material funnits att utgå ifrån och bygga antaganden på. Då en de-
duktiv ansats valdes skaffades en förförståelse för ämnet utifrån tidigare forskning, vilket 
kan ha påverkat utformningen av intervju- samt följdfrågor och tolkningen av svaren. I 
just kvalitativa studier är forskaren enligt Bryman och Bell det viktigaste redskapet vid 
datainsamlingen, det som forskaren väljer att inrikta sig på och ta med i sin forskning är 
i huvudsak beroende på forskarens egna intressen. Det kan därmed vara en nackdel i kva-
litativ forskning att forskarens subjektiva tolkning påverkar resultatet av undersökningen. 
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Det som vi ansåg viktigt att poängtera och ta med i studien kan ha påverkat det slutgiltiga 
resultatet. Vi anser däremot att en annan närhet i studien gavs genom det kvalitativa syn-
sätt och att fokus var på mjuka värden och mening i studien. Dessutom nämner Bryman 
och Bell att resultat i kvalitativa studier enklare kan generaliseras utifrån teorin och inte 
populationen, vilket visar att den deduktiva ansatsen passade denna studie. Under tolk-
ningen av empirin uppmärksammades att om observationer utförts hade vissa områden 
kunnat övervakas mer, exempelvis delaktigheten och hur kundföretag samt kollegor be-
handlade dem. En deltagande observation lyfte Bryman och Bell som en möjlighet att 
under lång tid observera och skapa en djupare förståelse för människors beteende samt 
miljö. I denna studie låg däremot intresset i hur respondenterna uppfattade och upplevde 
sin arbetssituation. Holme och Solvang (1997) nämner att vid intervjuer kan forskarna få 
en mer utvecklad bild av respondenters uppfattningar, vilket gjorde att intervjuer som 
insamlingsmetod passade oss mer. 
 
Innan studien påbörjades var uppfattningen att utifrån kundföretagets sida är konsulter en 
positiv lösning då de anses erbjuda flexibilitet i arbetskraften samt sänka personalkostna-
derna. Utifrån konsultens perspektiv kunde yrket vara en möjlighet att enklare utveckla 
kunskaper från flera olika uppdrag. I efterhand är det rimligt att anta att dessa motiv fort-
farande är de främsta till varför kundföretag använder sig av konsulter, men även för att 
undvika arbetsgivaransvaret som uppstår vid tillsvidareanställningar. För konsulten er-
bjuder yrket möjligheten att erhålla nya kunskaper, men det beror troligtvis på hur ofta 
konsulterna byter uppdrag samt längden på uppdragen. Vi hade också uppfattningen om 
att konsultyrket var en osäker arbetsform då uppdragen kan vara kortvariga och en tills-
vidareanställning inte är en garanti. Dessutom att otrygghet kan uppstå då konsulter kan 
behöva byta arbetsplats med kort varsel, vilket troligtvis kan påverka kundföretaget ne-
gativt. I dessa fall har våra uppfattningar däremot förändrats lite. Osäkerheten och otrygg-
heten är troligtvis olika beroende på vilka förväntningar som finns på yrket samt hur långa 
uppdragen är. När konsulter hyrs in till kundföretagen som en permanent lösning kan de 
sägas upp enklare när behovet av arbetskraft är lägre. Då sker inte byten av arbetsplats 
lika frekvent. I de fall där uppdragen är längre har oftast konsulten en önskan om att 
uppdraget ska leda till en tillsvidareanställning. Osäkerheten baseras då inte på att stå utan 
arbete utan att inte uppnå en tillsvidareanställning. Vi har däremot inga bevis för att kon-
sultens prestation minskar när de känner sig osäkra, vilket gör att det är svårt att säga om 
kundföretaget drabbas negativt på grund av osäkerheten. 
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Då denna studie uppmärksammat att bemanningskonsulters arbetssituation påverkas till 
stor del av deras förväntningar föreslås att utföra en bredare forskning på konsulter inom 
olika områden och med varierade längd på uppdrag. Därmed kan skillnader och likheter 
mellan den typ av konsulter som undersökts i denna studie jämföras med dem inom andra 
yrkeskategorier samt med varierande längd på uppdrag. Då går det att undersöka vad som 
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påverkar deras arbetssituation. En kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter kan en-
kelt samla in flera synpunkter, men risken finns att det inte ger samma djup som kvalita-
tiva intervjuer. Ett annat förslag är att undersöka om kundföretagen har någon handlings-
plan som de arbetar utefter när de hyr in konsulter och vad deras beslut baseras på? Finns 
det en medvetenhet om hur konsulterna skiljer sig från tillsvidareanställda i till exempel 
deras förväntningar och hur hanteras detta av rekryterare men framförallt ledarna inom 
kundföretaget? För att undersöka dessa frågor är förmodligen en kvalitativ undersökning 
genom intervjuer och observationer lämpligare än en kvantitativ studie genom enkäter. 
Som en fortsättning på vår studie hade även intervjuer med representanter från kundföre-
taget varit intressant, främst med dem som tar besluten om varför konsulter ska hyras in 
och av vilka anledningar. På så sätt går det att undersöka om deras bild stämmer överens 
med konsulternas uppfattningar. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 

- Hur gammal är du? 
- Vilken utbildningsgrad har du? 
- Hur länge har du arbetet som bemanningskonsult? 
- Hur många kundföretag har du varit uthyrd till? 
- Hur långa har dina uppdrag varit i genomsnitt? 

 
Förväntningar på konsulten 
 

- Vad tror du är anledningarna till att företag hyr in konsulter? 
- Vad tror du att ditt kundföretag förväntar sig av dig som konsult? 
- Hur upplever du dessa förväntningar? (positivt och negativt) 
- Hur upplever du att du mottas av kundföretagen? 
- Upplever du någon skillnad i kundföretagets behandling av dig som konsult 

jämfört med de tillsvidareanställda? (socialt och operativt) 
- Känner du dig som en i gruppen hos kundföretaget? (på vilket sätt?) 

 

Anledningar till valet av konsultyrket 
 

- Varför har du valt en anställning som konsult på ett bemanningsföretag? 
 

Arbetstillfredsställelse 
 

- Vad påverkar din trivsel i arbetet? 
- Vad värderar du högst i din anställning? 
- Hur upplever du att arbeta med tillfälliga uppdrag? (I jämförelse med en tillsvi-

dareanställning) 
- Känner du mest tillhörighet till bemanningsföretaget eller kundföretaget? (var-

för?) 
- Relationerna till din chef och kollegor, hur stor påverkan har det på din arbets-

tillfredsställelse? 
- Hur delaktig är du i kundföretaget, både socialt och operativt? 

 

Övrigt 
 

- Finns det någonting som du vill lägga till? 

 I 
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