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Abstract 
In the past decade there has been a considerable growth of contingent employment arrangements. In 

Sweden, the most common among these are the temporary-help service firms . The aim of this study 

is to investigate how the employees of temporary-help service firms experience their situation as 

employed by one company and working at another. We have used a qualitative approach to reach an 

increased understanding for the daily situation of the contingent worker. The essay is based on 

participant observations and semi-structured interviews with six contingent workers. Interviews and 

observations were analysed thematically to reach a greater comprehension of the phenomenon. The 

paper explores the challenges for the employees of temporary-help service firms created by their 

particular work arrangement. It highlights the conflict that arises for the contingent worker from 

being in a “no-man's- land”, between two organisations. The results indicates that this gap exists and 

causes control and identification challenges.  
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Förord 
Johanna Thorvaldsdotter och Maria Berggren, vi som är författare till detta arbete studerar båda på 

personal- och arbetslivsvetarprogrammet vid Institutionen för Psykologi på Lunds universitet. 

Denna uppsats är på tio poäng och utgör ett steg närmare arbetslivet för oss, då den givit oss stor 

insikt i hur personalverksamhet kan se ut i det verkliga livet, samtidigt som den avslutar en 

betydande delsträcka av vår utbildning.  

Eftersom uppsatsen till stor del baseras på intervjuer med medarbetare från ett 

bemanningsföretag i Lund, vill vi tacka samtliga som medverkat för att de ställt upp och hjälpt oss 

att genomföra undersökningen. Vi vill även rikta ett stort tack till konsultcheferna på 

bemanningsföretaget i Lund, som har varit de personer som förmedlat kontakterna till de anställda 

på företaget och därmed varit vår ingång till företagets verksamhet. Utan medarbetarna hade de 

kvalitativa intervjuerna inte varit genomförbara och därmed uppsatsen inte möjlig. Inte minst vill vi 

också passa på att tacka Magnus Larsson, vår handledare på Institutionen för Psykologi vid Lunds 

universitet, som har varit en klippa genom hela arbetets gång.  

 

Tack!  

/Maria Berggren & Johanna Thorvaldsdotter 
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Inledning 
Att vara anställd av ett företag men jobba på ett annat, att ha en chef som sätter lönen och en annan 

som ser dig i det dagliga arbetet. Att ha arbetskamrater som är spridda på en mängd olika 

geografiska platser och som du kanske träffar en gång i halvåret. Låter det konstigt? Sådan är 

vardagen för de många konsulter som idag jobbar för de så kallade bemanningsföretagen.  

Sedan tidigt 1990-tal då den svenska arbetsmarkanden avreglerades och lag 1993:440 som 

tillåter privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft trädde i kraft, har betydande 

förändringar av anställningsstrukturen ägt rum (Andersson & Wadensjö, 2004; Göransson & 

Nordlöf, 2004). Många företag, speciellt inom tillverkningsindustrin, har idag en personalstyrka 

som är anpassad efter lägsta produktionsnivå. Så fort arbetsbelastningen ökar hyr man in tillfällig 

arbetskraft från bemanningsföretagen. I dag arbetar omkring 31 500 personer inom 

bemanningsbranschen i Sverige vilket motsvarar 0,7 % av Sveriges totala arbetskraft 

(”Kontorsfixarna”, 2006). Det var vår nyfikenhet på dessa människors vardag som gjorde att vi gav 

oss i kast med den här studien. 

Syfte  

Det övergripande målet med denna undersökning är att ge en bild av hur det är att vara uthyrd 

konsult för ett bemanningsföretag i Sverige. Fenomenet undersöks ur ett inifrånperspektiv, det vill 

säga hur konsulterna själva beskriver sin vardagssituation. Vår initiala tro innan studien påbörjades 

var att konsulterna många gånger upplever det som problematiskt att befinna sig mellan två företag. 

Utifrån detta antagande är syftet att undersöka i vilken grad det stämmer.  

Större delen av den forskning som gjorts inom området handlar om tillfälliga arbeten i stort, och 

då framförallt om relationen mellan konsult och kundföretag. Färre undersökningar är specifikt 

inriktade på bemanningsbranschen där studieobjekten automatiskt utökas från två till tre; 

bemanningsföretaget, konsulten och kundföretaget. Genom vår studie vill vi bidra med att komma 

en bit på vägen i att fylla denna lucka. Då det är människor, tankar och känslor som undersöks finns 

det inte någon absolut sanning att komma fram till. Vi vill istället försöka komma så nära som 

möjligt och fånga de sätt fenomenet upplevs på. 

Frågeställning 

Tekniskt sett kan bemanningskonsulter sägas befinna sig mellan två företag. Vår nyfikenhet väcktes 

ursprungligen av frågan huruvida konsulterna upplever sig som mittemellan två företag även 

emotionellt, och i så fall, ser de det som ett problem? När vi sedan började prata med konsulterna 
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och fick lite bättre inblick i ämnet dök ytterligare frågor upp. Detta arbete bygger på de frågor som 

dök upp i samtalen med konsulterna, vilka är:  

 

• Hur upplever de anställda på ett bemanningsföretag sin arbetssituation, det vill säga hur är det 

att vara anställd av ett företag men arbeta på ett annat och att ha två olika chefer?  

• Hurdan är konsulternas relation till respektive företag?  

• Hur ser de själva på sin roll som konsult? Och hur upplever de att andra ser på dem?  

• Vilka motiv anger konsulterna till sitt val av anställningsform? 

• Vilka för- respektive nackdelar anser konsulterna att anställningsformen innebär? 

Avgränsningar 

Intentionen med denna uppsats är att få en inblick i hur dagens bemanningsbransch fungerar utifrån 

hur konsulten upplever det. Konsulterna i undersökningen befinner sig på arbetar- och 

tjänstemannanivå, dock inte på chefsnivå. Många har en akademisk bakgrund men inte alla. Det är 

konsulternas synvinkel som beskrivs, deras funderingar och hur de upplever sin vardag, vilket 

innebär att  endast en sida av fenomenet belyses. Givetvis skulle det vara intressant att även 

undersöka hur konsultcheferna upplever bemanningsbranschen, men vi ansåg det vara mer 

intressant att granska situationen genom konsulternas ögon och den tilltänkta tiden är inte tillräcklig 

för att utforska båda sidorna. Konsulternas sida valdes framförallt för att det kändes intressantare 

för oss men också intressantare för läsaren eftersom fler personer kan känna igen sig i situationen. 

Att antalet konsulter är större än antalet konsultchefer ger ett bredare underlag av intervjupersoner. 

Genom att undersöka konsulternas sida hade vi även möjlighet att själva ikläda oss rollen, något vi 

inte kunnat göra om vi koncentrerat oss på konsultcheferna. Då vi inte tror att det skiljer sig 

nämnvärt mellan hur de olika bemanningsföretagen fungerar i Sverige väljer vi att intervjua 

personer från enbart ett sådant.  

Intervjupersonerna kallas genom hela uppsatsen konsulter och deras chefer på 

bemanningsföretaget konsultchefer. Namnen är inte de korrekta benämningarna för företaget, detta 

för att inte avslöja vilket företag det handlar om då de olika bemanningsföretagen många gånger har 

bestämda termer.  



 

 

8

 

Teori  
Med utgångspunkt i vad som kom fram under intervjuerna och de deltagande observationerna 

presenteras här teorier som på olika sätt har kopplingar till empiriskt insamlade data.  

Merparten av teorierna på området behandlar många typer av tillfälligt anställda så som 

exempelvis timanställda, vikarier och bemanningspersonal som en enhetlig grupp. De som arbetar 

som konsulter för bemanningsföretag skiljer sig från de övriga på så sätt att de har en fast 

anställning, den på bemanningsföretaget. Trots detta slås ändå grupperna ofta ihop under 

beteckningen tillfälligt anställda. Vi väljer därför att använda begreppet tillfälligt anställda för den 

stora, heterogena gruppen och konsulter för de som jobbar för bemanningsföretagen. 

Två företag  

Inom bemanningsbranschen finns två distinkta, oberoende organisationer, bemanningsföretaget och 

kundföretaget, som samtidigt utövar inflytande och ledarskap över konsulten. Det skapar speciella 

villkor för hur ledarskapet utövas och upplevs. Det kan också skapa förvirring hos konsulten om de 

olika företagen ställer konkurrerande krav (Gossett, 2006).  

En ledare med direkt auktoritet över en anställd har rätten att ställa krav i linje med sin auktoritet 

och den anställde är skyldig att lyda. Till exempel har ledaren vanligtvis legitim rätt att sätta upp 

regler för arbetet och ge arbetsuppgifter till den underordnade (Yukl, 2002). I 

bemanningssituationen finns två ledare som på olika sätt utövar direkt auktoritet över den anställde. 

De frågor som här blir aktuella är; på vilka sätt försöker bemanningsföretagen respektive 

kundföretagen kontrollera konsulterna? Kompletterar eller motsäger de varandra i sina 

kontrollkrav? Dessa frågor har undersökts av Loril M. Gosset i hennes empiriska granskning av 

bemanningsbranschen Falling between the Cracks- Control and Communication challenges of a 

temporary workforce från 2006. Det är med utgångspunkt i just denna undersökning som vi 

försöker ge en överblick över existerande teorier samt ge svar på ovan nämnda frågor.  

Kontroll 

Edvards (ref. i Gosset, 2006) diskuterar tre olika sätt att utöva kontroll inom en organisation. Ett 

utav dem är det enkla kontrollutövandet, i vilket ledaren utövar sin makt direkt över den anställde 

på ett despotiskt manér. Denna kontrollstrategi bygger på att ledaren har direkt insyn i den 

anställdes arbete. Ett annat är det tekniska kontrollutövandet, i vilket maskinerna bestämmer takten 

för de anställdas arbete, ett exempel på detta är arbete vid löpande bandet. En tredje teori på bygger 

Webers teorier om den byråkratiska organisationen. Den byråkratiska kontrollen är ett sätt att leda 
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arbetare som utför arbete som inte kan utföras av maskiner, till exempel kontorsarbete, och är 

inbyggd i organisationsstrukturen genom företagskulturen (a.a.).  

Med dessa teorier i bagaget undersöks nu till de svar litteraturen ger på ovannämnda frågor. 

Gottfried (ref. i Gossett, 2006) argumenterar för att konsulten samtidigt påverkas av båda sina 

arbetsgivare och att båda organisationerna samverkar i en form av dualistiskt kontrollsystem. I detta 

system säkerställer bemanningsföretaget tillsammans med sina kunder konsultens lydnad genom 

användandet av ett dubbelt ledarskap (double layer of management). Ett sådant dubbelt ledarskap 

innebär att konsulten lyder under ett överlappande system av sanktioner utfärdade av 

bemanningsföretaget och kundföretaget, dels var för sig och dels i samverkan med varandra.  Enligt 

Gottfrieds modell är det alltså två separata system som fungerar som en enhet, utan någon som helst 

splittring. Andra teoretiker har en annan syn på saken. Bland andra Henson och Parker (ref. i 

Gossett, 2006) menar att kortvarigheten i konsultens anställning leder till att kundföretaget gärna 

tillämpar det enkla kontrollutövandet där chefen övervakar konsulten för att se till att arbetet utförs 

effektivt, i stället för ett mer involverande byråkratiskt kontrollutövande. 

Av dessa framställningar får man lätt en bild av att konsulten har en ganska liten möjlighet att 

påverka och förhandla om sin arbetssituation. Gossett vill istället lyfta fram den makt konsulten 

faktiskt besitter. Tack vare sin position mittemellan två företag menar Gossett att konsulten i viss 

mån själv kan välja vilka regler som ska tillämpas beroende på vad som gynnar denne bäst (Gossett, 

2006). Gossetts undersökning visade att konsulten oftast valde att lyda kundföretaget då det var 

deras krav man mötte i det dagliga arbetet, däremot då kundföretaget kom med en särskilt oattraktiv 

begäran var man inte sen med att ta till bemanningsföretagets regler. 

Begränsningar 

Gossetts undersökning tar också upp de begränsningar som hindrar bemanningsföretagen från att 

fullt ut påverka sina anställda. Det första hindret är att bemanningsföretagen i praktiken inte har tid 

att hålla så tät kontakt med konsulterna som de vill och behöver ha för att utöva kontroll över dem. 

Mulgan (ref. i Gossett, 2006) konstaterar att varje kontaktkanal är en källa till kontroll. Ju mindre 

kontakt man har, ju mindre kontroll kan man utöva. Det andra hindret för bemanningsföretagens 

kontrollutövande är avsaknaden av mekanismer för att upptäcka avvikande beteende. Enligt 

Gossetts stud ie saknar de flesta bemanningsföretag tillförlitliga övervakningssystem som kan förse 

dem med feedback på konsulternas efterlydnad av regler. Den vanligast använda metoden var att be 

konsulterna övervaka sig själva och rapportera om det uppstod problem. En annan metod som vid 

första anblick kan verka mera effektiv är att fråga kundföretaget om hur konsulten uppför sig. Här 

inträder dock bemanningsföretagets tredje problem, nämligen att deras intresse inte alltid 
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sammanfaller med kundens. Då de två företagens intressen går isär fungerar också deras 

kontrollfunktioner var för sig istället för som ett gemensamt system.  

Även kundföretaget möts av begränsningar i sitt kontrollutövande. Konsulten hamnar på grund 

av sin tillfälliga ställning ofta utanför kundföretagets organisationsstruktur. Detta speciellt när det 

gäller övervakning och korrigering av beteende då företagens traditionella kontrollsystem ofta inte 

är konstruerade för tillfälliga medarbetare. Ett annat problem för kundföretaget kan vara att 

konsulten inte har ett lika starkt psykologiskt kontrakt till företaget som en fastanställd. Det ligger i 

sakens natur att anställda som räknar med att spendera åtskilliga år framöver på företaget är mer 

benägna att anpassa sig till företagets regler än någon som alltid, genom bemanningsföretaget, har 

en öppen dörr till grönare gräsmattor. En tredje faktor som skapar ett delikat problem är den 

speciella legala status konsulten besitter. Kundföretagen måste vara mycket försiktiga med hur de 

hanterar och behandlar konsulten så att konsulter inte ska kunna hävda i Arbetsdomstolen att de är 

fastanställda. I tvister angående om fastanställning föreligger eller inte undersöker Arbetsdomstolen 

den anställdes placering i den organisatoriska apparaten eller hur ersättning utbetalats vid utlägg 

med mera. Det hindrar kundföretagen att bland annat med konsulter på interna fester, föreläsningar, 

utbildningar och så vidare (Funk, 050202).  

Gossetts slutsats blir följaktligen att även om kontrollsystemet i vissa enskilda fall stärks av det 

dubbla ledarskapet är konsekvensen oftare att ”båda organisationella kontrollsystem tvingas till en 

svagare medelväg snarare än att stärkas av sin ömsesidiga koexistens” (Gossett, 2006, s.409).  

Relation till företag 

En mängd faktorer påverkar den anställdes relation till det företag denne är anställd av och jobbar 

på. De faktorer vi anser vara viktigast och mest särskiljande i konsulternas fall är deras 

arbetstillfredsställelse, hängivenheten de känner till respektive organisation samt psykologiska 

kontrakt. 

Arbetstillfredsställelse  

Det har gjorts många undersökningar där man jämfört tillfredsställelsen hos de med fastanställning 

med dem som jobbar som konsulter för bemanningsföretag. Undersökningarna har presenterat vitt 

skilda resultat, vissa menar att tillfredsställelsen är lägre hos konsulter medan andra visar det 

motsatta (Connelly & Gallagher, 2004). När det kommer till kritan är det heller inte den verkliga 

anställningsstatusen som bäst förutspår arbetstillfredsställelsen utan den upplevda känslan av 

trygghet sägs vara en bättre prediktor (Bergman, De Witte & Näswall ref. i Connelly & Gallagher, 

2004). En annan viktig faktor för om man trivs med sitt jobb och sin anställningsform eller inte, är 

graden av frivillighet. Enkelt uttryckt är de som känner att de frivilligt valt att jobba som konsulter 
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mer positiva till sina jobb än de som gör det i brist på andra alternativ (a.a.). Detta behandlas mer 

ingående i ett senare stycke i uppsatsen. Ytterligare en aspekt av arbetstillfredsställelse är om den är 

intrinsisk, har sitt ursprung i tillfredsställelse med jobbet i sig och arbetsuppgifterna man utför. Eller 

om den är extrinsisk, beror på yttre omständigheter som till exempel lön och andra förmåner (Landy 

& Conte, 2004).  

Överlag är det väldigt få, cirka tolv procent, som rapporterar att de inte är tillfredställda med sina 

jobb och siffran verkar vara relativt beständig, både över tid och över länder (Hoppock & Büssing 

ref. i Landy & Conte, 2004) Ett intressant faktum är att arbetstillfredsställelse har relativt låg 

korrelation med prestation på arbetet, fakta som står i strid med vad många chefer och andra tror 

(Landy & Conte, 2004).  

Organizational Commitment  

Organizational commitment saknar en bra motsvarighet på svenska men betyder ungefär den 

psykologiska, emotionella hängivenhet en individ känner till en organisation. Hängivenhet till 

organisationen består av tre element; acceptans av och tilltro till organisationens värderingar, 

villighet att anstränga sig för att nå gemensamma mål samt en stark vilja att vara kvar inom 

organisationen (Porter, Steers, Mowday & Boulian ref. i Landy & Conte, 2004). Studier på området 

visar att ju längre en person stannar på ett arbete, ju starkare är bandet till organisationen (Cohen; 

Judge & Watanabe ref. i Landy & Conte, 2004). Det låter högst troligt, framförallt då den upplevda 

kostnaden av att lämna organisationen ökar med tiden. Dessutom är det i regel så att en person som 

varit på samma ställe en längre tid har skapat starka vänskapsband till sina kollegor och känner ett 

större ansvar för organisationen, då man varit där en längre tid (Landy & Conte, 2004). År 1974 

presenterade Ghiselli en teori om att vissa personer är mer benägna att byta jobb än andra, vilket 

han kallar hobo syndromet (a.a.). Judge & Watanabe är inne på samma spår, de menar att det bästa 

sättet att förutspå om någon kommer att sluta efter en kort tid är antalet gånger personen bytt jobb 

tidigare. En förklaring skulle kunna vara att personer som varit i organisationen en kortare tid har en 

svagare anknytning. Slutsatsen man kan dra är att om organisationen vill ha folk som stannar en 

längre tid bör de satsa på att få de nyanställda att känna sig välkomna och delaktiga i början av sin 

anställning (a.a.). 

I linje med detta bör alltså personer som har tillfälliga anställningar känna betydligt lägre 

hängivenhet än de som har fastanställningar, vilket också bekräftas i studier av bland andra Van 

Dyne och Ang (ref. i Conelly & Gallagher, 2004). Vad som är mer överraskande är att det även 

finns forskning som tyder på raka motsatsen (till exempel McDonald & Makin ref. i Conelly & 

Gallagher, 2004), samt forskning som visar att hängivenhetsnivån inte skiljer sig åt mellan de båda 

grupperna (exempelvis Pearce ref. i Conelly & Gallagher, 2004). Dessa motsägelsefulla fakta kan 
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delvis förklaras med olika studier som undersökt olika typer av tillfälliga anställningar. Inriktar vi 

oss på studier som enbart rör vårt intresseområde, nämligen anställda på bemanningsföretag, blir 

frågan om organisationell hängivenhet än mer komplicerad då vi måste se både kund- och 

bemanningsföretaget som delar av den anställdes arbetsmiljö. Här finns ett antal studier som visar 

en stark korrelation mellan konsulternas hängivenhet till kund- och bemanningsföretaget, om man 

känner stor tillgivelse till kundföretaget känner man också stor hängivenhet till 

bemanningsföretaget och tvärt om (Linden et al. ref. i Conelly & Gallagher, 2004). Linden et al. 

lyfter även fram ett annat intressant faktum, nämligen att konsulternas värdering av sin hängivenhet 

till bemanningsföretaget gick stick i stäv med hur cheferna på kundföretaget värderade deras 

hängivenhet till kundföretaget. 

Psykologiska kontrakt 

Under 1900-talet utvecklades inom ramen för det industriella samhället en oskriven 

överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare som innebar att arbetstagarna fick ett säkert 

jobb i utbyte mot hårt och troget arbete. Denise Rousseaus definition av psykologiska kontrakt är 

”en individs tro gällande villkoren för en överenskommelse om ett ömsesidigt utbyte mellan 

individen och en annan part” (Coyle-Shapiro & Kessler, 2002, s.80). Hela idén om psykologiska 

kontrakt bygger på normen om ömsesidighet. Om den anställde känner att arbetsgivaren på något 

sätt misslyckas med att uppfylla sin del av kontraktet leder det till att den anställde inte heller 

uppfyller sin del av kontraktet till fullo. Kontraktsbrytande från arbetsgivarens sida har bland annat 

visat sig leda till minskad arbetstillfredsställelse, minskad tilltro till och hängivenhet för 

organisationen, minskat engagemang samt minskat rollutförande (Coyle-Shapiro & Kessler, 2002). 

För att sammanfatta har kontraktsbrytande en signifikant effekt på den anställdes attityd och 

beteende. 

Van Dyne och Ang (ref. i Coyle-Shapiro & Kessler, 2002) hävdar att typen av kontrakt man 

jobbar på (fast eller tillfälligt) är en viktig faktor för hur utbytet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare ser ut då det påverkar hur de anställda upplever sin anställningstrygghet, tillgång till 

utbildning och möjligheter att avancera inom organisationen. Coyle-Shapiros och Kesslers (2002) 

studie visar också att de tillfälliga kontrakten innebär färre åtaganden från arbetsgivarens sida samt 

att den tillfälligt anställde erhåller färre belöningar. Vidare kommer Coyle-Shapiro och Kessler 

fram till att tillfälligt anställda har en mindre positiv attityd gentemot organisationen. Tvärtemot 

ovannämnda studie har McDonald och Makin (ref. i Connelly & Gallagher, 2004) kommit fram till 

att det inte finns någon upplevd skillnad i psykologiska kontrakt mellan fast och tillfälligt anställda.  

Svårigheten i att tolka dessa resultat är, precis som Connelly och Gallagher (2004) säger, att 

skillnaden mellan de olika typerna av tillfälliga kontrakt är större än skillnaden mellan fast och 
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tillfälligt anställda. Det psykologiska kontraktet kan också variera då arbetaren går från en klient till 

en annan. Vår intressegrupp, de som arbetar för bemanningsföretag, skiljer sig från de övriga 

typerna av tillfälliga anställningar genom att de har två agenter gentemot vilka de har skyldigheter. 

Dessutom är situationen i Sverige unik, då de som jobbar för bemanningsföretag här faktiskt har en 

fastanställning hos bemanningsföretaget (a.a.).  

Identitet 

En central fråga i denna undersökning är hur konsulterna ser på sig själva i sin yrkesroll. Hur 

identifierar de sig och vilka strategier använder de för att upprätthålla sin självbild som konsult? För 

att kunna besvara dessa frågor ska vi först se till de teorier som angränsar till frågorna. 

Identitetsstrategier  

Hur kommer det sig att tillfälliga arbetare fortsätter att sträva mot ett företags mål även då de saknar 

vanligt traditionellt stöd från en arbetsgivare som de dagligen träffar? Troligtvis är det förbundet till 

frågor kring identitet (Padavic, 2005). Att vara en tillfällig arbetare medför ett behov av att hitta 

individuella strategier för att uppehålla en personlig arbetsidentitet. Det är något som inte behövs 

vid ett permanent jobb då arbetsgivaren ger status åt arbetare i ett långsiktigt förhållande, 

exempelvis via företagets parkeringsplats eller kontorsrum. För fastanställda (på icke 

bemanningsföretag) är statusen således automatiskt, de ges inte bara materiell utan även social 

belöning såsom prestige och identitet. I dagens samhälle ses fastanställning som ett tecken på 

framgång och är något som ger status (Barker ref. i Padavic, 2005). En temporär arbetare måste 

däremot själv sammanlänka de positiva identitetsaspekterna av sig själv som arbetare.  

Med identitetsarbete menas alla aktiviteter som individen själv utför för att skapa och bibehålla 

personlig identitet som överensstämmer med dennes självkoncept (Snow & Anderson ref. i Padavic, 

2005). Dessa aktiviteter ersätter till stor del reflektioner över hur man uppfattar andra då en individ 

inte hinner med att överlägga samtliga, vilket gör att arbetaren är mer fokuserad på sig själv och på 

sin egen självkänsla (Gecas & Schwalbe ref. i Padavic, 2005).  

En identitetsstrategi utgörs av viljan av att upprätthålla bilden av sig själv som en god arbetare. 

De som motiveras av detta menar att det inte spelar någon roll vilken arbetsgivare de är lojala mot. 

Lojalitet är något självklart och finns inneboende hos varje individ. En annan strategi för att 

upprätthålla sin identitet som arbetare är att identifiera sig med arbetsgivarens intressen. Padavic 

(2005) menar att arbetaren förklarar sina handlingar och motiveras utefter vad arbetsgivaren har för 

intressen. Arbetaren utför då exakt vad man blir tillsagd att göra, ställer inga frågor och motsätter 

sig inte. Det kan ofta leda till att arbetaren har så bråttom att tillfredsställa arbetsgivaren att de egna 
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intressena försummas. Genom att identifiera sig med arbetsgivaren och ledningen blir den egentliga 

statusen inte lika kännbar, vilket tillfälligt kan förbättra självkänslan (a.a.). 

Rollotydlighet och rollkonflikt  

Krausz, Brandwein och Fox (ref. i Connelly & Gallagher, 2004) menar att det inte finns något 

empiriskt bevisat samband mellan rollotydlighet, rollkonflikt och anställningsstatus. En del 

forskning visar till och med på att tillfälliga arbetare upplever mindre rollkonflikt och tvetydighet 

jämfört med permanent anställda. Det skulle kunna förklaras att för tillfälligt anställda finns det 

oftare tydligare beskrivningar av vilka uppgifter som ingår i uppdraget och vad som exakt förväntas 

att arbetaren skall prestera (a.a.).  

Däremot är ovissheten över att bli fastanställd eller inte (om det arbetarens önskan) en 

bidragande faktor till dennes känsla av maktlöshet. Att ständigt arbeta med en förhoppning om att 

eventue llt bli fastanställd kräver mycket energi, och är något som endast tillfälliga arbetare behöver 

göra. Känslan av ovisshet är något som den tillfällige arbetaren många gånger tar med sig hem 

(Padavic, 2005). 

Konsultrollen 

Konsultrollen rymmer en rad olika intressanta aspekter, exempelvis hur motiveras konsulter i sin 

yrkesroll? Är anställningsformen självvald och kan konsulternas prestationsförmåga påverkas av det 

faktum att de är konsulter?  

Motivation 

Vad motiveras bemanningsbranschens konsulter av? Vad är det som ger dem energi att arbeta? 

Vilka är motiven till att de presterar i vardagen och påverkas dessa av om konsultrollen är något de 

själva valt eller inte? 

Landy och Conte (2004) definierar motivation som de omständigheter som leder till variationer i 

intensitet, kvalitet och riktning av ett pågående beteende. När det gäller tillfälliga arbetares 

motivation behöver de upprätthålla en bild av sig själva som bra arbetare, vilket kan göras genom 

olika psykologiska strategier (Padavic, 2005). De kan förkla ra sin anställning på flera olika sätt. 

Många menar att de behöver en paus från sitt ”vanliga” liv, och att det tillfälliga jobbet inte är vad 

de egentligen vill eller kommer att syssla med resten av livet. En del menar att jobbet är en 

”språngbräda” till något kommande, att det kan leda till en fastanställning på kundföretaget eller till 

att man knyter kontakter och skaffar sig erfarenheter inför framtida jobb. Framförallt används 

bemanningsbranschen som en språngbräda för de grupper som annars har svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden, främst unga och invandrare (Andersson & Wadensjö, 2004). Andra behöver 
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inkomsten för att täcka sina utgifter då det huvudsakliga intresset, exempelvis konstnärliga eller 

artistiska, inte inbringar tillräckligt med pengar. 

Idag finns det relativt lite forskning om temporära arbetares motivation men enligt Padavic 

(2005) är tre förklaringar möjliga. Arbetarnas motivation kan för det första vara instrumentell. Att 

arbeta troget innebär att man har kvar sin plats på arbetsmarknaden, vilket är önskvärt för de flesta. 

Bemanningsföretagen avgör till stor del en konsults framtida uppdrag utifrån hur väl denne gjort 

ifrån sig på tidigare. Instrumentell motivation kan även yttra sig i att arbetaren skaffar sig 

erfarenheter, vilket ökar dennes värde gentemot nästkommande arbetsgivare. Vidare kan man även 

förklara det på ett mindre positivt sätt, att arbetare kan motiveras kortsiktigt att jobba av rädsla för 

att förlora sitt jobb eller av att få negativa referenser på lång sikt (a.a.). 

Den andra motivationsförklaringen enligt Padavic (2005) är strukturella förhållanden. Det kan 

exempelvis innebära att man motiveras att arbeta av rädsla för bestraffning, kulturella uppdelningar 

som förhindrar samarbetet eller att man minns tidigare misslyckanden. Många strukturella faktorer 

kan förhindra tillfälliga arbetare från att organisera sig och motsätta sig arbetsgivare om det skulle 

behövas, vilket gör att de plikttroget utför sina arbetsuppgifter (a.a.). 

Tredje möjliga motivationsförklaringen refererar Padavic (2005) till arbetarnas interna 

psykologiska förhållanden. Kanske har de instrumentella och de strukturella förklaringarna mycket 

litet inflytande, att den största motivationskraften istället är psykologiska mekanismer. Eller är det 

kanske så att det tre tillsammans avgör en tillfällig arbetares motivation. 

Smith (ref. i Padavic, 2005) menar att temporära arbetare motiverar sig genom att ge beröm till 

sig själva om de presterat bra. De behåller på liknande sätt besvikelser för sig själva. Han fö rklarade 

att även då tillfälliga arbetare lägger ned stor energi och kraft för att uppnå företagets uppsatta mål, 

något som kräver självdisciplin, är belöningar och beröm inte vanligt förekommande (a.a.). 

Är anställningsformen självvald? 

Något som till stor del påverkar en tillfällig arbetares attityd och beteende till sitt jobb är huruvida 

anställningsformen är självvald eller inte (Connelly & Gallagher, 2004). De personer som föredrar 

och själva väljer en tillfällig anställning upplever arbetet mer positivt än de som är det för att de inte 

lyckats få en permanent anställning. Många undersökningar visar att majoriteten av de tillfälligt 

anställda egentligen vill bli permanent anställda. Vilka är då anledningarna till att vilja vara 

konsult? Det har forskats relativt lite om det, men de vanligaste skälen är att man vill utveckla olika 

kunskapsområden, utöka sin inkomst, ha ett tillfälligt arbete mellan två permanenta jobb eller att 

man ser det som en port in till en permanent anställning (a.a.). 
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Prestation 

Det diskuteras huruvida kvaliteten och kvantiteten hos tillfälliga arbetare påverkas av vilka 

arbetsuppgifter de har. Enligt Pearce (ref. i Connelly & Gallagher, 2004) ges konsulterna ofta snäva 

uppgifter som begränsar deras prestationer. De fastanställda däremot får mer självständiga 

arbetsuppgifter när konsulter tas in. Således utför tillfälligt arbetande många gånger enklare 

arbetsuppgifter än de fastanställda, och utifrån detta utvärderas de olika gruppernas prestationer 

som alltså kan vara missvisande (Uzzi & Barsness ref. i Connelly & Gallagher, 2004).  

En annan faktor som kan påverka tillfälliga arbetares prestationer är deras tillgång till 

vidareutbildningar. De har tyvärr i de flesta fall sämre tillgång till företagets egna tränings- och 

utbildningsprogram än vad de fastanställda har (Hanratty ref. i Connelly & Gallagher, 2004). Det är 

en allvarlig fråga då utbildning kan förbättra de temporära arbetarnas prestationer avsevärt. 

Relationen utbildning - prestation kan ha en avgörande effekt på arbetarnas jobbattityd, exempelvis 

kan tillfredsställelse och hängivenhet, kraftigt reduceras om individen inte får tillgång till utbildning 

(Lowry, Simon & Kimberley ref. i Connelly & Gallagher, 2004). 

Även arbetsgivarens behandling av en arbetare har stor betydelse för dennes prestation. En 

tillfällig arbetare, främst de som arbetar under en väldigt kort period, sägs uppleva att all fokus är 

riktad på arbetsuppgifterna och att det inte finns något intresse av att lära känna arbetaren 

personligen (Connelly & Gallagher, 2004).  

Sammanfattning  

Alla de teorier som behandlats ovan har tagits upp därför att de har relevans för det som sagts under 

intervjuerna och som framkommit under de deltagande observationerna. Rubrikerna har valts 

eftersom de är de mest centrala och oftast återkommande ämnena under intervjuerna samt i 

dagboksanteckningarna. Dessa rubriker återfinns också i resultat- och analysdelen.  
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Metod 
Eftersom syftet är ta reda på hur människor tänker, känner och vilka deras inställningar är, lämpar 

sig ett kvalitativt orienterat arbetssätt bäst för denna undersökning (Bengtsson, Hjort, Sandberg & 

Thelander, 1998). För att nå denna information har vi utfört djupintervjuer med konsulter, samt 

själva iklätt oss rollen som konsulter och genomfört deltagande observationer. Intervjuerna har 

transkriberats och allt material har noga analyserats.  

Kvalitativ metod 

Intentionen med denna undersökning är att förstå hur människor tänker kring olika fenomen, för att 

utifrån detta material, dra antaganden och slutsatser som förhoppningsvis fler inom branschen kan 

känna igen sig i. Enligt Holme och Solvang (1997) kännetecknas kvalitativ metod av närhet till 

forskningsobjektet, i detta fall konsulterna. Syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet är att 

förstå den situation som individerna befinner sig i, vilket görs bäst genom att komma dem nära inpå 

livet. För att nå denna närhet användes dels deltagande observationer där vi, iklädda konsultrollen, 

förde personliga dagböcker och dels av intervjuer med konsulter.  

Generaliserbarhet  

Bengtsson m.fl. (1998) förklarar generalisering som att man utifrån ett fall kan dra allmängiltiga 

slutsatser, som inte bara gäller för den enstaka situationen, utan även vid andra händelser och 

situationer. Genom att beskriva några konsulters upplevelser, som troligtvis inte är unika, kan 

antagligen andra inom bemanningsbranschen känna igen sig och i bästa fall dra nytta av 

lärdomarna. Konsulterna som medverkat i studien är en liten men god mix av flera samhällsgrupper, 

det vill säga är en relativt bra representation av den totala samhällspopulationen. Den inkluderar 

äldre som yngre, kvinnor som män, några med akademisk utbildning och några utan. På grund av 

detta anser vi att uppsatsen kan kopplas till en större grupp av konsulter än om den undersökt en 

mer homogen grupp. Ju mer representativ den undersökta gruppen är av populationen, desto mer 

generaliserbar är studien (Kjaer Jensen, 1995). Förhoppningen är således att andra konsulter inom 

bemanningsföretag i Sverige i mångt och mycket kan känna igen sig i vår studie. 

Tillvägagångssätt 

Som tidigare beskrivits har både deltagande observationer och kvalitativa intervjuer använts i 

studien. De deltagande observationerna utfördes genom att bemanningsföretaget anlitade oss som 

konsulter på två olika företag i Lund vid två olika tillfällen. Vi utförde våra uppdrag hos 

kundföretagen som vilka konsulter som helst och skrev dagbok över våra upplevelser när vi kom 
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hem på kvällen. De personer vi intervjuat var tre män och tre kvinnor som samtliga arbetade som 

konsulter. De hade jobbat för bemanningsföretaget i allt ifrån fem veckor upp till fyra år, med ett 

medel runt cirka ett år, och är mellan 25 och 60 år gamla. Vi fick kontakt med konsulterna genom 

ett e-mail (bilaga 2) som vi sände ut till samtliga anställda via bemanningsföretaget och intervjuade 

dem som valde att svara på det. Urvalet kan alltså sägas vara både ett så kallat subjektivt urval och 

ett bekvämlighetsurval. Det är subjektivt på så sätt att redan innan vi började skriva hade kännedom 

om vilka människor vi ville intervjua, konsulter från ett specifikt bemanningsföretag i Lund, och 

medvetet valde några av dem (Denscombe, 2000). Det är bekvämlighetsurval på så sätt att vi inte 

gjorde något ytterligare urval bland dem som svarade på mailet, utan tog de sex som svarade först. 

Deltagande observation 

Deltagande observation är en form av fältanteckning och nedanstående citat av Becker och Geer 

(ref. i Denscombe, 2000, s.175) förklarar vad det kvalitativa instrumentet innebär: 

 

Med deltagande observation avser vi den metod där observatören deltar i de studerade 
människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt bakom någon annan 
kamouflerande roll, och observerar det som händer, lyssnar till det som sägs och ställer frågor 
under en viss tidsperiod. 

 

Fördelen med deltagande observationer är att observatören kan vara aktiv på ett fullkomligt 

maskerat sätt, om ingen annan än forskaren känner till undersökningen kommer individerna att 

uppföra sig på ett normalt sätt (Denscombe, 2000). Den största prioriteringen är att den naturliga 

miljön bibehålls som gör att saker sker på sitt normala sätt, helt opåverkade av studiens existens. 

Denscombe (2000) förklarar att syftet är att få insikter i kulturer och händelser, sådana som bara går 

att uppleva som en insider. Med denna erfarenhet blir det lättare att hantera handlingars mening ur 

de deltagandes synvinkel.  

Vi använde oss av deltagande observationer genom att själva arbeta som konsulter, under en 

respektive två veckor, för bemanningsföretaget på två större företag i Lund. Vi var totalt deltagande 

i avseendet att ingen anställd var medveten om vår studie (Denscombe, 2000). I vanliga fall kan ett 

sådant deltagande leda till etiska problem eftersom inget samtycke till undersökningen ges. Vi 

ansåg emellertid att risken att någon person skulle ta skada av vår studie var minimal, och valde 

därför att inte öppet berätta om vår observation för att nå bästa möjliga resultat. Under perioden 

skrev vi kontinuerligt egna dagboksanteckningar över hur vi upplevde situationen som konsult. 

Genom hela uppsatsen har vi varit medvetna om att vårt eget deltagande inte skall få påverka 

undersökningen, om man trivs bra som konsult kan det leda till att man tolkar alla signaler på ett 

positivt sätt, eller vice versa. Vi tror dock att vi lyckats avskala oss våra personliga 
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konsultupplevelser till stor del, både när vi pratade med intervjupersonerna genom att vara lyhörda 

för konsulternas subjektiva upplevelser och vid tolkningen av dagboksanteckningarna. 

Kvalitativ intervju  

Den kvalitativa intervjuns syfte är att identifiera icke kända företeelser, egenskaper eller innebörder, 

man är intresserad av att försöka ”upptäcka” vad det är som sker (Svensson & Starrin, 1996). 

Fördelen med den kvalitativa intervjun är enligt Holme & Solvang (1997) att 

undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. Dialogen och 

kunskapsutvinnandet ur den blir bättre ju mer förtrolig och öppen situationen är. Det är 

intervjuarens uppgift att på kort tid bygga upp en atmosfär som bidrar till att intervjupersonen 

känner att han/hon kan prata öppet och fritt (Kvale, 1997).  

För att skapa en så trygg och avslappnad situation som möjligt för intervjupersonerna samt för att 

det skulle kräva så lite tid och ansträngning som möjligt från deras sida att medverka lät vi dem 

bestämma tid och plats för vårt möte. Majoriteten föreslog att vi skulle komma till deras arbetsplats 

och resterande intervjuer ägde rum på caféer i staden. Att lägga intervjun på en neutral plats, som 

exempelvis på ett café, kan enligt Miles och Huberman ”reducera den hotande och främmande 

påverkan från forskaren som person” (Miles & Huberman ref. i Kjaer Jensen, 1995, s.91).  

Intervjuerna varade mellan en halvtimma och en timma beroende på hur mycket 

intervjupersonerna hade att berätta runt våra frågeställningar. Det kändes som om 

intervjupersonerna hade gott om tid och varken de eller vi försökte att skynda på.  

Vi valde att prata med en konsult i taget då det underlättade för båda parter. Denscombe (2000) 

säger att fördelarna med personliga intervjuer, i jämförelse med gruppintervjuer, är att de är relativt 

lätta att arrangera. Det är även lättare för intervjuaren att lokalisera varifrån specifika idéer som 

kommer till uttryck, samt att de är relativt lätt att kontrollera. Kjaer Jensen (1995) säger också att 

det är genom att intervjua en person i taget som det finns störst chans att få fram de mest 

oförfalskade synpunkterna.  

Gällande intervjuers reliabilitet diskuterar man ofta det i form av ledande frågor, när man 

oavsiktligt inverkar på de svar man får (Kvale, 1997). Vanligtvis brukar ledande frågor anses 

försämra konsistensen men Kvale menar att de istället lämpar sig bra i kvalitativa intervjuer. Han 

anser att tillförlitligheten i svaren prövas och att intervjuarens tolkningar bestyrks. Vi instämmer 

dock inte med Kvale utan har valt att inte använda ledande frågor.  

Intervjumall, intervjuteknik och utskrift av intervjuer  

Innan intervjuerna påbörjades skrevs en intervjuguide innehållande ett antal huvudområden och 

under dem förslag på lämpliga frågor. Ett sådant upplägg kallas för halvstrukturerad intervju och 
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det är enligt Kvale (1997) intervjuarens omdöme som avgör hur strikt intervjuguiden skall följas. I 

våra intervjuer såg vi guiden mest som ett stöd vi kunde ta hjälp av om samtalet dog ut. Intervjuerna 

inleddes med relativt öppna frågor, där vi sedan kunde spinna vidare på ämnen som dök upp som 

var av intresse för undersökningen. Genom att ställa öppna frågor ges intervjupersonen möjlighet att 

svara med egna ord och utifrån egna förutsättningar (Kjaer Jensen, 1995).  

En teknik vi byggde intervjuerna på var användandet av så kallade probes eller fördjupande 

frågor. Probes kan användas för att fördjupa och komplettera informationen om det som redan sagts, 

för att få intervjupersonen att berätta mer, då forskaren inte riktigt förstår vad intervjupersonen 

säger eller inte tycker att denne förklarat sig tillräckligt (a.a.). 

Transkriberingen av data innebar, precis som Denscombe (2000) skriver, en hel del jobb 

samtidigt som det också var en lärorik del av arbetet. Genom att skriva ner konsulternas ord 

tvingades vi djupare ned i vårt intervjumaterial, att få ”närkontakt med data” som Denscombe 

uttrycker det. Vi har medvetet valt att inte göra transkriberingarna mer detaljerade än analysen. Då 

vår analys går ut på att hitta vanligt återkommande teman i intervjuerna menar vi att det inte är 

relevant att analysera betoningar och uttal. Två transkriberingsprogram användes, Transcriber och 

Express Scribe, som visserligen var lite olika utformade men då transkriberingarna var lika 

noggrant utförda borde detta inte ha påverkat analysen. 

Resultat och analys  

Analys och är inget isolerat stadium utan genomsyrar varje steg av fält- och intervjuundersökningar 

(Kvale, 1997). Beslut om hur data ska analyseras avgörs av de teoretiska förutsättningarna, olika 

analystekniker svarar på olika frågor och analytikerns teoretiska syn på ämnet inverkar på hur denne 

analyserar informationen. Fram till ganska nyligen fick forskare förlita sig på den teknik de själva 

kunde hitta på, idag finns det åtskilliga böcker med översikter över olika metoder för kvalitativ 

analys (a.a.). 

Det första en forskare gör i analysskedet, oavsett vilken form av rådata man har, är att bestämma 

vilken enhet som ska användas vid analysen. Det vanligaste är att man söker efter vissa speciella 

idéer eller företeelser i datamaterialet (Denscombe, 2000), så gjorde även vi. Rådata bestod av 

dagboksanteckningar och intervjutranskriberingar, vilka noga lästes igenom och delades upp i 

mindre ämnesområden. Därefter delades de många områdena i färre och mer omfattande 

ämnesområden. Ur dessa urskiljdes gemensamma teman och fyra av dem fanns vara mer 

utmärkande. Dessa teman fanns med hos samtliga intervjupersoner, på ett eller annat sätt, och var 

även något som beskrivits i dagböckerna. Vilka idéer och företeelser som placeras i vilka kategorier 

är inte av avgörande betydelse i det första stadiet då enheterna och kategorierna under analysens 

gång underkastas en kontinuerlig raffineringsprocess (a.a.). Forskaren ska gång på gång gå igenom 
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texterna och söka efter återkommande teman eller kopplingar mellan enheter och kategorier som 

träder fram. En viktig del av kvalitativ analys handlar nämligen om att försöka identifiera mönster, 

processer, gemensamma drag och skillnader (a.a.).  

Vid analysen är kontroll en central fråga. Kvale (1997) nämner två metoder för att en 

intervjurapport ska kunna kontrolleras. Den första är att flera personer tittar på materialet, så kallad 

intersubjektiv reliabilitet. Med flera analytiker blir det möjligt att kontrollera den slumpartade eller 

ensidiga subjektiviteten, dessutom blir det en rikare analys. Förhoppningen är att denna studie 

genomsyras av sådan reliabilitet då vi genomgående varit två uttolkare. Vad som emellertid måste 

beaktas är att vi är två kvinnliga studenter i samma ålder, som lever i snarlik miljö, har liknande 

livsvärldar och tankebanor, vilket kan leda till att vi tolkat intervjuerna på ett liknande sätt. Den 

andra metoden Kvale nämner är förklaring av tillvägagångssättet, det vill säga att forskaren ger 

exempel på det material som använts vid tolkningen och redogör explicit för de olika stegen i 

analysprocessen.  

En annan viktig del vid analysen är dess validitet. Validitet handlar om giltighet, om riktigheten 

hos den information man samlat in (Kvale, 1997). Problemet med giltighet är i regel mindre i 

kvalitativa än i kvantitativa studier då man har större närhet till objektet som studeras (Holme & 

Solvang, 1997). Trots det kan validiteten vara bristande om forskaren upplever situationen fel eller 

inte säkert vet hur den bästa informationen införskaffas (a.a.). Validering handlar således om att 

förhålla sig kritisk till sitt material för att förhindra snedvriden tolkning och selektiv perception 

(Kvale, 1997). Kvale förklarar att granskningen av en studie inte enbart görs i dess slutskede utan 

skall fortlöpa under hela forskningens gång. 

Etik  

Enligt Kvale (1997) finns vissa etiska riktlinjer man bör följa vid genomförandet av en intervju, 

vilka är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. De etiska riktlinjerna innebär att 

intervjupersonen ska vara väl införstådd i vad denne ger sig in på och gör så frivilligt. All data ska 

behandlas så att intervjupersonen inte går att känna igen samt att intervjupersonen inte skall ta 

skada av att ha deltagit vare sig under själva intervjun eller efter. Som nämnt ovan, var 

intervjupersonerna väl införstådda i vad intervjuerna handlade om och alla deltog i högsta grad 

frivilligt. Alla intervjupersoner fick även vid flera tillfällen information om att intervjuerna var 

fullständigt anonyma, exempelvis skall det inte gå att identifiera vem som sagt vad när citat 

används. Ämnet kändes inte heller speciellt känsligt för någon av intervjupersonerna va rför vi inte 

tror att någon har tagit skada, snarare hoppas vi att de tyckte det var roligt att någon var så 

intresserade av dem och deras situation. 



 

 

22

 

Intervjuers påverkan  

Det är en illusion att tro att forskaren kan undvika att påverka forskningsområdet. Intervjuaren 

påverkar den intervjuade både före, under och efter intervjun. Före intervjun består påverkan i att 

intervjupersonen skapar sig förväntningar om intervjun. Efter intervjun kan tankar ha satts igång 

som påverkar, eller till och med förändrar den intervjuade (Kjaer Jensen, 1995). Människor ger 

olika svar under själva intervjun beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. De 

egenskaper hos intervjuaren som framförallt påverkar svaren är kön, ålder och etnicitet 

(Denscombe, 2000). I småskaliga forskningsprojekt som vårt finns det gränser för vad som är 

möjligt att påverka. Vi som forskare bär med oss vissa personliga kännetecken vi inte kan sudda ut 

för forskningens skull (a.a.). 

Denscombe (2000) vill även påpeka att det finns en hel del saker forskaren kan göra för att se till 

att den intervjuade känner sig väl till mods. Exempelvis kan det vara att anstränga sig för att vara 

artig, punktlig, lyhörd och neutral. Det är också viktigt att som forskare komma ihåg att man är där 

för att lyssna och lära, inte för att säga vad som är rätt och fel. Vidare är det viktigt att som forskare 

inte överdriva sin egen betydelse, forskaren är inte alltid en så viktig person i den intervjuades liv 

som man kanske gärna föreställer sig. Vanligtvis förändrar man inte en persons liv bara för att man 

kommer dit och ställer frågor (Miles & Huberman ref. i Kjaer Jensen, 1995).  

Påverkan under en intervjusituation är inte enkelriktad, på samma sätt som intervjupersonen 

påverkas av intervjuaren kan också intervjuaren påverkas av intervjupersonerna. Det är lätt hänt att 

forskaren låter sig påverkas av en intervjuperson med starka åsikter eller en grupp av de intervjuade. 

I värsta fall kan det leda till att forskaren tappar känslan för vad som är relevant att forska om, eller 

ensidigt övertar en parts uppfattning om det relevanta i forskningsprojektet. För att undvika detta 

ska man som forskare försöka få information från så många olika typer av informanter som möjligt 

(Kjaer Jensen, 1995).  

Sammanfattning 

Den metod som föreföll vara det bästa verktyget för att besvara uppsatsens frågeställning var den 

kvalitativa metoden i form av deltagande observationer och halvstrukturerade djupintervjuer. 

Analys har utförts kontinuerligt genom hela arbetet men främst av det skriftliga material 

undersökningarna mynnade ut i, det vill säga dagböcker och intervjutranskriberingar. 

Förhoppningen är att andra konsulter inom bemanningsföretag i Sverige kan känna igen sig i många 

av de situationer och upplevelser som vi beskrives i denna studie.  
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Resultat och analys 
Här nedan redovisas studiens empiriskt insamlade data, vilka dels består av våra egna upplevelser 

som konsulter dels av våra tolkningar av vad som sagts under intervjuerna. Eftersom vi använde oss 

av en relativt öppen intervjuguide var det i hög grad upp till konsulterna vilka ämnen som 

diskuterades. Resultaten är således en framställning av vad som är centralt för konsulterna. Det är 

också viktigt att vara medveten om att resultaten är beroende av både våra tolkningar som forskare 

och era som läsare. 

Analysen består i att vi tagit fram ett koncentrat av ofta återkommande teman, vilka är; 

konsulternas kontakt och relation till de två berörda företagen, konsulternas identitet och synen på 

själva konsultrollen. Dessa fyra utmärkande teman tas upp var för sig, deras innebörd beskrivs och 

tolkas.  

Varken namn eller ålder har skrivits ut, detta för att intervjupersonernas identiteter skall bevaras 

anonyma. För att slippa den klumpiga konstruktionen han/hon har slumpmässigt ett utav dem 

använts, det behöver alltså inte var konsultens rätta kön som står i texten. När intervjupersonerna i 

citaten har nämnt bemanningsföretagets eller de anställdas namn har dessa ändrats till de neutrala 

beteckningarna konsultchefen och bemanningsföretaget.  

Två företag 

Gemensamt för samtliga bemanningskonsulter var att de berörs av två företag. På kundföretaget har 

de arbetskamrater och en chef som de träffar dagligen, samtidigt har de arbetskamrater och en chef 

från bemanningsföretaget som de träffar högst sporadiskt. 

Två chefer 

Att arbeta som konsult inom bemanningsbranschen innebär som tidigare nämnts bland annat att ha 

två chefer. Chefen på kundföretaget träffar konsulterna varje dag och är den person som ser deras 

faktiska prestationer. Enligt Edvards (ref. i Gosset, 2006) utövar denne ett enkelt kontrollutövande 

över konsulten eftersom han har direkt insyn i dennes arbete. Bemanningsföretagets chef 

(konsultchefen) är däremot den som de är anställda av, deras egentliga chef. Vid nyanställningar har 

bemanningsföretaget, enligt uppgifter från konsultchefen, en intention att agera utefter speciella 

rutiner för att på bästa sätt välkomna konsulten in i företaget. I det inledande skeendet skall 

konsultchefen och konsulten träffas, de skall diskutera igenom vad som förväntas av parterna och 

konsultjobbets faktiska innebörd. Konsultchefen skall därefter söka upp konsulten ute på 

kundföretaget med jämna mellanrum. Hur ofta konsulten och konsultchefen sedan träffas avgörs 

främst av konsultens individuella behov, vilket till stor del beror på hur länge konsulten varit 
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anställd på företaget, och således har chefen varierande kontakt med de olika arbetarna. Majoriteten 

av konsulterna uppgav att de hördes av antingen via mejl eller via telefon någon gång i månaden 

eller oftare om något utöver det vanliga inträffade, exempelvis när ett uppdrag tog slut eller vid 

semesterplanerande.   

 
…ses två gånger per år ungefär. Konsultchefen var faktiskt här innan jul när vi hade lönesamtal, 
lönesamtal har vi i cirka en och en halv timma. Hon var här i fjol också då vi hade bytt 
tidrapporteringssystem. Det kan vara jag också som är dålig på att hålla kontakten. Hon 
förutsätter väl att om vi inte hörs av så funkar det. 
 
Konsultchefen har åkt ut och hälsat på ibland, hände oftare i början inte alls så ofta nu, blir 
förvånad när han kommer nuförtiden. Nästan så att man tänker, vad gör du här? Vad vill du? 

 
Som tidigare förklarats har de konsulter som varit anställda längre mindre kontakt med 

konsultchefen eftersom de inte behöver deras hjälp lika mycket. De har sedan lång tid tillbaka blivit 

introducerade för bemanningsföretagets rutiner och är väl inkörda i hur konsultarbetet fungerar, 

både när det gäller exempelvis tidrapportering och ledighetsrestriktioner. 

 

…träffar inte konsultchefen speciellt ofta, senast innan jul. Jag har inte regelbunden kontakt 
med konsultchefen, vi har mest mejl kontakt och det gäller oftast när jag behöver någon 
hjälp…i början kom konsultchefen ut oftare och kollade hur det gick för mig. 

 
Vi träffas när ett uppdrag börjar nå sitt slut, har de inget uppdrag åt mig då så försöker de ju att 
hitta ett, de vinner ju inget på att låta mig gå hemma. 

 
Många av konsulterna trodde att om det funnits fler konsulter från bemanningsföretaget på 

arbetsplatsen så skulle det vara lättare för konsultchefen att hälsa på dem och även för konsulterna 

att hålla kontakt dem emellan. Så är nämligen fallet för en del andra bemanningsföretag som finns 

på arbetsplasterna i Lund och som har fler utstationerade konsulter än det aktuella 

bemanningsföretaget. 

Eftersom konsulterna och konsultchefen inte träffas lika ofta när konsulten varit anställd ett tag, 

får man lätt uppfattningen att konsultchefen inte alltid kan vara uppdaterad över vad de anställda 

gör. 

 
När jag senast hade kontakt med bemanningsföretaget? Det var nog för fem veckor sedan då jag 
var iväg och åkte skidor. Konsultchefen ringde och frågade varför jag inte hade tidrapporterat i 
slutet av veckan…”oj ledsen, då får du ha en fortsatt trevlig semester”.  

 
Konsulten berättade att hon i god tid innan sin skidsemester hade mejlat och bett om ledigt. 

Konsultchefen var alltså medveten om konsultens frånvaro och vår intervjuperson tycker att han 
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borde ha kommit ihåg det. Samtalet fick konsulten att känna sig bortglömd, samtidigt som det 

troligtvis kändes dumt för konsultchefen som avslöjade sin ovetskap. Trots detta får man i de flesta 

fall uppfattningen om att konsulterna känner stöd från bemanningsföretaget, att om problem uppstår 

så tvekar de inte att vända sig till konsultchefen för hjälp.  

 
…känner att jag får tillräckligt stöd, kan höra av mig om jag behöver det. Känner att 
bemanningsföretaget hör av sig så mycket de kan. 

 
Majoriteten av de intervjuade konsulterna kände att bemanningsföretaget gör sitt bästa och hör av 

sig så ofta de kan, att de får tillräckligt med uppmärksamhet från dem. Två av konsulterna har till 

och med sagt till respektive konsultchef att de inte behöver höra av sig eller komma ut till 

arbetsplatsen, uppstår problem så hör de själva av sig. Vidare tyckte två av de intervjuade att den 

ytliga relationen med konsultchefen är fullt tillräcklig och vill gärna hålla det på den nivån. De 

menade att det är skönt att skilja mellan de verkliga arbetsuppgifterna och relationen till den 

egentliga chefen. Det överensstämmer med vad Mulgan (ref. i Gossett, 2006) kommit fram till, ju 

mindre kontakt man har med sin chef desto mindre kontroll har denne och ju mer kan konsulten 

själv planera sitt arbete. Då vi övergick till frågan om huruvida konsulterna kände sin chef på 

bemanningsföretaget personligen, blev några av svaren enligt följande: 

 
Jo, konsultchefen kommer inom ibland och ibland kör jag inom där. Vi känner varandra så till 
vida att hon e min chef, men vi kan även snacka skit ibland.   
 
…känner honom inte personligen. Skrev kontrakt med en som jag tror är min chef, det är i varje 
fall honom jag har frågat när jag haft frågor om tidrapportering och sånt. Jag har blivit inbjuden 
till bowlingkväll av honom också, och en gång har han har varit här för att träffa alla på 
avdelningen som är från bemanningsföretaget samtidigt. Om det är något är det lugnt att ringa 
konsultchefen, skulle jag behöva hjälp skulle jag lätt kunna ringa honom. 
 

Ovanstående citat tyder på att en konsult, som visserligen inte arbetat länge på 

bemanningsföretaget, inte ens vet helt säkert vem som är hans konsultchef. Konsulten känner alltså 

inte sin chef personligen, men känner ändå en viss trygghet eftersom han samtidigt uppgav att han 

inte skulle dra sig för att söka kontakt. Av citaten att döma så verkar majoriteten av konsulterna inte 

känna sin konsultchef på bemanningsföretaget personligen utan deras relation tycks vara mer 

formell och ytlig. De som varit anställda längre känner givetvis konsultchefen bättre, speciellt de 

som har bytt uppdrag flera gånger eftersom det inneburit mer kontakt med honom.  

 
Det första konsulten sa till konsultchefen när han kom och hälsade på var ”asken är tom” och 
pekade på en liten plåtburk med ett rött hjärta på och som det stod bemanningsföretagets namn 
på.  
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Ovanstående dagbokscitat handlar om en konsult som arbetat på bemanningsföretaget en längre tid 

och som uppenbarligen känner konsultchefen väl. Då konsulternas relation till chefen på 

kundföretaget behandlas uppger samtliga att de känner denne mer personligen än sin ”riktiga” chef 

eftersom de träffas dagligen. 

 
…ganska bra, vi pratar ju dagligen. Vet faktiskt inte om han gör skillnad på mig för att jag är 
konsult. Jag går först till honom om det är några problem.   
 

Svaret på frågan kändes över lag positiv och samtliga konsulter var eniga om att de kände 

kundföretagets chef bättre, vilket inte heller kan anses som konstigt då de träffas dagligen. 

Delat ansvar mellan företagen 

Som tidigare nämnts innebär bemanningsbranschen ett dubbelt ledarskap. Gottfried (ref. i Gossett, 

2006) menar att ett sådant ledarskap innebär att konsulten lyder under ett överlappande system som 

företagen tillsammans utfärdat. Konsulten måste således lyda båda cheferna, vilket innebär att man 

kontaktar dem vid olika tillfällen. Av intervjuerna att döma så tar man kontakt med 

kundföretagschefen när det gäller problem med arbetsuppgifter eller arbetskamrater, och med 

bemanningsföretaget när det gäller ledighet, arbetsmiljön eller vid komplikationer rörande 

kundföretaget. Även om konsulterna i de flesta fall verkar veta till vilken chef de skall vända sig vid 

olika problem, så är det inte alltid en självklarhet. 

 
…går till kundföretagschefen om det är något. Frågor kring ledighet, semester, arbetsmiljön och 
så vidare får jag gå till bemanningsföretaget med. Om det skulle uppstå problem så går man till 
respektive chef beroende var det handlar om.  
 
Skulle det vara något allvarligare skulle jag nog vara tvungen att prata med båda. Däremot om 
det skulle vara personliga problem, om det hade hänt nåt ledsamt, då har jag närmare kontakt 
med min chef här, jag träffar ju honom varje dag. Om det är mer formella saker är det med 
bemanningsföretaget.   

 
Ovanstående citat visar att när större problem uppstår är det viktigt att både kundföretags- och 

bemanningschefen blir underrättade eftersom båda med stor sannolikhet är berörda. När konsulten 

har privata problem så avgör den personliga kontakten till vilken chef de vänder sig. En del 

konsulter har till och med bestämt vid vilka sådana specifika tillfällen de kontaktar respektive chef 

och hur ofta de gör det.  

 
Jag har det avtalet med min konsultchef att det är min chef på kundföretaget och jag som avgör 
när jag ska vara ledig…någon gång skickar han ett mail, någon gång tittar han hit tio minuter. 



 

 

27

 

Behöver jag ha tag i han, då är det allvar. Jag har nog aldrig sökt upp honom för att annat än ren 
information.   
 

Ett problem som nästan samtliga konsulter känner är att deras chef på bemanningsföretaget inte vet 

vad de gör eller vilka deras arbetsuppgifter är. Detta är negativt även för bemanningsföretaget, 

eftersom det hindrar företagen från att fullt ut påverka och kontrollera sina anställda (Gossett, 

2006). För konsulternas del kan det vara speciellt påtagligt vid löneförhandlingar eftersom det kan 

upplevas tungt att konsultchefen inte vet med vad eller hur konsulten arbetar. Om konsulten till 

exempel har fått fler uppgifter eller utökat ansvar under året borde det ju ge mer i lön. En del 

konsulter tror dock att konsultchefen ringer upp kundföretagschefen när det är dags för 

löneförhandling.  

 

Konsultchefen har inte en aning om vad jag gör eller vilka uppgifter jag har, det tycker jag är 
dåligt. Konsultchefen frågar bara om allt är bra, om jag mår bra, inte vad jag gör.  
 

Relation till företag  

Under samtalen med konsulterna var deras relationer till kundföretaget respektive 

bemanningsföretaget ett ämne som dök upp med jämna mellanrum. Att de rent tekniskt befinner sig 

mittemellan två företag är ett faktum vilket tydligt visades i ovanstående avsnitt. I kommande 

stycke behandlar vi huruvida de även mentalt upplever sig som mittemellan eller inte. I teoridelen 

behandlades arbetstillfredsställelse, hängivenhet till organisationen och psykologiska kontrakt som 

underrubriker. Konsulterna snuddade under samtalen många gånger vid dessa områden om än på en 

mer konkret och vardaglig nivå. Nedan tas därför dessa ämnen upp med konsulternas ordval under 

rubrikerna tillhörighet och ingenmansland. 

Tillhörighet 

Hängivenheten till organisationen, hur starka band man har till respektive företag, tycks variera 

beroende på en mängd faktorer. En sådan faktor som spelar roll är hur länge man varit på samma 

uppdrag. 

 
Ibland känner man det va, att man får mer anknytning till bolaget där man sitter än det man är 
anställd av. Jag har länge känt mig mer som anställd av kundföretaget,  jag springer ju här som 
vem som, ingen funderar ju ens på det, efter fem år är jag som vem som helst.  

 
Detta stämmer väl in med de teorier om hängivenhet till organisationen som visade på att banden 

till företaget blir starkare ju längre man är på ett och samma ställe. På denna punkt verkar alltså inte 

konsulterna skilja sig nämnvärt från övriga anställda. Vad som dock är annorlunda är det faktum att 
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de har två organisationer att hålla kontakt med. Samtidigt som banden till kundföretaget stärks ju 

längre tid man är på samma ställe verkar relationen till bemanningsföretaget bli svagare. 

 
Jag märker ju att de som inte ligger på samma uppdrag de har en annan kontakt med 
konsultchefen, så det kan nog hänga ihop med att jag sitter på samma uppdrag.   

 

Landy och Contes (2004) påstående om att organisationer vill ha folk som stannar en längre tid bör 

satsa på det sociala bemötandet i början av anställningen bekräftas i intervjuerna. Många av 

konsulterna tar upp kundföretagets bemötande som en viktig del i deras trivsel på jobbet. 

  

Känner mig inte som anställd hos nuvarande kund, det gjorde jag hos den förra, det är skillnad. 
Många fler konsulter här där jag är nu. Det är ingen skillnad från bemanningsföretagets sida 
mellan de olika arbetena utan det beror mer på kundföretaget. Här jobbar jag som konsult, 
känner mig inte som anställd. 

 
…ett ställe, där alla andra fick julklapp men inte jag, då kändes det att där var man inte hemma. 
Här får man julklapp och så, då känner man att man är nästan som en anställd. Det är skillnad 
mellan uppdrag. 

 

Det var intressant att höra att de konsulter som varit ute på flera uppdrag hade väldigt varierande 

upplevelser av de olika företagen. Konsulterna i citaten ovan menar att agerandet från 

bemanningsföretaget är detsamma. Det verkar heller inte som om konsulterna själva agerat 

annorlunda på de olika uppdragen utan skillnaden ligger i hur det fungerar ute hos kund.  

Då konsulterna funderade på skillnader i kontakten till kundföretag respektive 

bemanningsföretag var den dagliga kontakten med arbetskamrater, chefer och arbetsuppgifter 

mycket central för konsulternas skattning. De flesta tyckte därför att det är på stället där man 

arbetar, på kundföretaget, man känner sig mest som hemma.  

 

Jag tror inte att det beror på företaget att jag känner mig hemma här, utan det beror nog mer på 
att jag är här från åtta till fem varje dag, det är ju folket här som jag känner och det är ju här jag 
är, här jag jobbar.  

 

Då man blir tillfrågad på fester eller liknande säger de flesta att de jobbar på kundföretaget, bara 

ibland om någon verkar extra nyfiken tar de sig tid att förklara att de är konsulter. Många tycker att 

det är jobbigt att förklara och de upplever förståelsen för fenomenet som ganska liten. En av de lite 

äldre konsulterna har från sina vänner fått frågor som ”när ska du skaffa dig ett riktigt jobb?” När 

förståelsen för ens anställningsform inte är större än så är det lättare att dra till med en halvsanning 

än att förklara samma sak gång på gång. Många vill dock påpeka att detta inte är något de gör för att 
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de skäms över sitt jobb, utan bara för att det är mer praktiskt. Det kan också vara så att de i så hög 

grad ser sig som anställda av kundföretaget att de inte ens tänker på att de är konsulter. En konsult 

berättade att han endast påminns om att han är konsult då han får sin lönespecifikation. 

 
Jag känner mig som anställd av kundföretaget, ingen tvekan, så har det alltid varit. Det är så jag 
ser mig. Det är när jag ser min lönespecifikation jag ser att jag jobbar på konsultföretaget.  

 
Även yttre aspekter som kläder, logos och så vidare kan bidra till en känsla av gemenskap. På 

samma sätt som våra val av kläder kan visa vilken samhällsgrupp vi vill tillhöra, så kan en 

medarbetare också visa sin företagstillhörighet genom att bära företagets logo. 

  
Känner mig som levande reklampelare för bemanningsföretaget. Ibland har jag keps som det 
står deras namn på när jag åker hit och hem, så i min fritidsklädsel syns det, men på 
kundföretaget måste man ha deras kläder på sig. Jag har även skjorta och t-shirt från 
bemanningsföretaget som jag använder hos kund. När jag har det är det många som frågar och 
undrar vad det är. Då får jag ett tillfälle att berätta om konsultföretaget. 
 

De flesta av konsulterna verkar uppleva att de har starkare psykologiska kontrakt och en starkare 

organisationell hängivenhet till kundföretaget än till bemanningsföretaget. Detta är motsägelsefullt 

då kundföretaget egentligen ger dem färre löften och har färre skyldigheter gentemot dem än vad 

bemanningsföretaget har.   

Ingenmansland 

Ändå är det något som gör att konsulterna upplever att de inte riktigt tillhör något av företagen. En 

av konsulterna liknade sin situation vid ett ingenmansland. 

 

Man sitter i ingenmansland, man tillhör inte nån stans. Många teknikkonsulter kommer in till 
sitt företag lite då och då och kan sitta där och jobba. Men jag, åka upp till 
bemanningsföretaget...?!? Vad skulle jag göra där? Det gör ju att i vissa lägen tillhör jag ju 
varken det ena eller det andra. 

 
Vissa ser det som något positivt att beröras av två organisationer och talar om det som en sorts 

säkerhet. Någon av konsulterna uttryckte det som att ”man har benen på bägge ställen”. En annan 

positiv aspekt är att man kan få stöd från olika håll, på olika sätt och av olika typer av ledare. 

Många av konsulterna ser företagen som två olika källor att ösa ur och vänder sig till respektive 

chef med olika frågor. Vad som är lustigt är att inte alla konsulterna har samma åsikt om vilken roll 

de olika företagen står för. Vissa tyckte att bemanningsföretaget är det som står för den sociala 

biten, medan andra menade att det är kundföretaget som gör det. En del ansåg att 

bemanningsföretaget enbart ska hålla sig till det administrativa, vilket följande citat visar.  
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…jag har bara positiva känslor, men inga känslomässiga band, de tar bara hand om det 
administrativa.   

 
Ett par konsulter ser också chefen på bemanningsföretaget som någon som enbart betalar ut deras 

lön, varken mer eller mindre. Dessa konsulter tycker inte att de behöver ha någon mer kontakt med 

bemanningsföretaget än när det är dags för lönerevidering. 

 

Jag brukar säga till konsultchefen att du behöver inte ringa eller ta kontakt med mig, ända 
gången du behöver ringa eller komma hit, är när du har nått positivt att säga om min lön.  

 

Vilken roll konsulterna tilldelar de olika företagen kan också tänkas bero på vilken typ av bransch 

de jobbar inom. Arbetar man exempelvis inom ett industri- eller teknikföretag ser man kanske 

bemanningsföretaget som något mer humanistiskt och som står för det sociala.  

 
De (på bemanningsföretaget) är jättetrevliga, lättsamma och så där. De kan ju verkligen det där 
med att vara en trevlig chef. Det är en fördel när man jobbar på ett så tekniskt företag som jag 
och har en tekniskt, ohumanistisk chef. Cheferna här har inte riktigt den mjuka sidan som man 
uppskattar, på det sättet får man lite både och, både den tekniska och den mjuka chefen.  

 
Kanske har alla konsulterna rätt? Cheferna på bemanningsföretaget kan ju faktiskt både ta hand om 

det administrativa och vara trevliga samtidigt, ett faktum som beskrivs i nedanstående 

dagbokscitatet: 

 
Vid tiotiden kom konsultchefen på besök. Han ville lämna mina tidsrapporter och kolla så att 
allt var bra, snacka lite skit. Han frågade vilka mina uppgifter var och frågade om jag trivdes bra 
med uppgifterna och med arbetskamraterna. Han tog sig tid och stannade säkert minst i en 
halvtimma. 

 
De flesta verkar dock överens om att det är kundföretaget som är de som står för det 

uppgiftsorienterade ledarskapet. Det är därifrån arbetsuppgifter delegeras och organiseras, vilket 

konsulterna också verkar nöjda med. Något som de däremot saknar är en arbetsgivare som kan ge 

dem ordentlig feedback. Här hamnar konsulten verkligen mittemellan två system där den som ska 

vara den som ger dem feedback är en person de inte träffar och den de träffar är någon som inte är 

tänkt att ge dem feedback. 

 

Man känner sig lite halv, hamnar mittemellan kundföretag och bemanningsföretag. Chefen på 
kundföretaget är inte skyldig att ge mig feedback, har inte tid och gör det inte spontant. 
Bemanningsföretaget är inte insatt i mitt jobb så de kan inte ge mig feedback. Det är svårt att 
utvecklas då. En lösning kan vara att konsultföretaget kan ha mer kontakt med chefen här.  
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Det är praktiskt väldigt svårt för bemanningsföretag att ge feedback på utfört arbete, de vet ju inte 

mer om det utförda jobbet än vad kontakten på kundföretaget säger till dem. En del konsulter talar 

om att de skulle vilja att de två företagen samarbetade mer och tror att det skulle underlätta 

konsultens relation till de båda arbetsgivarna. 

 
En bra idé hade varit att alla tre träffades och pratades, en kommunikation samtidigt. Hade känts 
bra för mig. Någon gång lite då och då, en gång i halvåret kanske. 

 
Som nämnts i teoridelen är ytterligare en aspekt av arbetstillfredsställelse huruvida den är intrinsisk, 

det vill säga har sitt ursprung i tillfredsställelse med jobbet i sig och arbetsuppgifterna man utför, 

eller om den är extrinsisk, det vill säga beror på yttre omständigheter som till exempel lön och andra 

förmåner. Här ställs konsulterna i en psykologiskt krånglig situation på grund av sitt ”dubbla 

medborgarskap”. De flesta av oss drivs, åtminstone i någon mån, av extrinsisk motivation, vi vill bli 

sedda och få beröm och att det ska synas i lönekuvertet om vi gör ett bra jobb. Konsulten kan göra 

hur bra ifrån sig som helst på arbetsplatsen utan att den som sätter lönen ser det. Givetvis kan 

kundföretaget berömma konsulten för goda prestationer och underrätta konsultchefen om dessa, 

men konsultchefen ser aldrig deras resultat själv. På samma sätt är det också kundföretaget som ser 

om konsulten gör ett dåligt jobb, som då kan byta ut konsulten ganska lätt. Om konsultens 

självkänsla och inre tillfredsställelsen är god kan denne ändå känna sig tillfreds utan att belönas 

genom ekonomisk ersättning, något konsulten i citatet nedan verkar ha lyckats bra med. 

 

Jag känner att jag vill göra ett bra jobb för konsultföretaget, kundföretaget och mig själv - alla 
tre!  

Identitet 

Som tidigare förklarats är att bemanningsindustrin en relativt ung bransch i samhället, vilket är 

detsamma som att säga att även konsultrollens existens är ny. Intressant är då att undersöka vilken 

syn konsulterna har på sig själva som arbetare och hur de upplever att andra ser på deras yrkesroll? 

Konsulternas syn på sig själva  

Ingen av konsulterna vi samtalat med var överraskad över villkoren eller utformningen av deras 

roll. Precis som det nämndes i teoridelen är konsultrollen ofta en klarare och tydligare roll än den 

som den fastanställde har åtminstone på det sätt att konsultens arbetsuppgifter är mera tydligt 

avgränsade och definierade. Nedan diskuteras dels hur konsulterna ser på sig själva i sin roll som 

konsulter och hur andra ser på dem.  
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Konsulterna tar upp att de innan de själva gav sig in i bemanningsbranschen hade vissa fördomar 

om vilka som jobbar där och hur det är att jobba som konsult. Dessa fördomar har nu ställts på ända 

sedan de själva gett sig in i branschen. 

 

På tiden innan jag började här hade jag aldrig kunnat tänka mig att jobba som konsult. Men nu 
ser jag inget negativt, utom möjligtvis lönen…och jag brukar säga det att tycker man det är så 
negativt då får man hitta ett annat jobb. Och det har jag hittills inte gjort. 

 

Konsulterna gav intryck av att deras egen tidigare inte alltigenom positiva syn på 

bemanningsbranschen och andras negativa reaktioner på deras yrkesroll ändå på något sätt hängde 

med. Det kanske inte alltid enbart är av praktiska skäl de presenterar sig själva som anställda av 

kundföretaget. Som nämnts i teoriavsnittet är det mycket viktigt för individens självkänsla att 

upprätthålla en positiv bild av sig själv.   

Konsulterna säger också att de överlag känner sig väl mottagna och inlemmade i sina respektive 

organisationer, men att det ändå finns ganska tydliga gränser för vad en konsult kan och inte kan 

göra. Genom att vara så nära organisationen, utan att ändå vara helt upptagen i den får konsulterna 

en särställning som ger dem både för- och nackdelar. En stor fördel är om det som för konsulten i 

citatet innebär att man vågar kritisera och komma med synpunkter. 

 
Jag är ju dock konsult. Jag kan inte driva vissa saker, men jag vågar ännu mer kritisera, jag är ju 
inte rädd att bli av med min anställning, men skulle det uppstå problem då kan jag inte gå till 
kunden med alla mina frågor. 

 
Det är emellertid inte alla som tycker att konsultrollen medför att man i större mån kan unna sig att 

säga ifrån. De utav konsulterna som hade detta som sitt första jobb efter examen känner sig inte fullt 

lika orädda som de som har lite större arbetslivserfarenhet. 

 

Jag känner mig inte alltid så tuff, jag är ju ny på arbetsmarknaden och vågar kanske inte alltid 
säga vad jag tycker. 

 
De flesta av de konsulter som intervjuats i undersökningen har akademisk utbildning. Så länge 

deras roll som konsult överensstämmer med deras yrkesroll verkar det inte spela någon roll om de 

får utöva den som konsulter eller som fastanställda. De skulle däremot ha svårt att ta 

konsultuppdrag som inte låg i linje med deras utbildning. 

 
Jag vet inte riktigt hur länge man kan gå utan uppdrag, finns ju risk att man får ta vad som om 
man går utan alltför länge. Jag har ju utbildat mig och vill inte ta vad som. Detta är något som 
oroar mig. 
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En klar majoritet av intervjupersonerna ser sig inte som konsulter för all framtid. Det är bara en av 

konsulterna som inte överhuvudtaget funderar på att söka andra jobb. Inom vilken tidsram man vill 

gå vidare varierar dock kraftigt. Inställningen till hur länge man kan tänka sig att fortsätta som 

konsult verkar till största del bero på konsultens livssituation och framtidsmål. 

 

Jag ser inte konsultuppdraget som något långsiktigt, max ett par år. Sedan vill man ha fast, 
främst för karriärmöjligheterna. Man får inte någon push direkt som konsult, man får ta tag i det 
helt själv. 

 

Andras syn på konsulterna 

På dagens arbetsmarknad är inhyrd arbetskraft en naturlig del av vardagen och många av 

konsulterna tycker inte de väcker någon större förvåning eller uppmärksamhet när de kommer. 

Många företag som använder sig av konsulter gör det också i så stor utsträckning att konsulten blir 

en i mängden, vilket ju är detsamma som att säga att konsulterna är en naturlig del av dagens 

arbetsliv. Här nedan beskrivs hur konsulterna upplever att andra ser på dem. 

 
Just här är så många konsulter så det är ingen som tänker på det. Folk vet så klart, men jag tror 
inte någon tänker på det, alla gör ju sitt jobb och konsulterna är ju inte här för att det är någon 
arbetstopp. Här måste man ta hand om och ge samma introduktion till konsulter som till 
anställda annars skulle det ej funka i och med att här e så många konsulter. 
 

Utvecklingen för bemanningsbranschen har gått i rekordfart och det var inte särskilt länge sedan 

konsulterna sågs som ett udda fenomen. 

 

Av en person som jobbat här lite längre har jag förstått att tidigare var konsulter lite oönskade, 
man såg på konsulter som nån som var här kortsiktigt som det inte var värt att satsa på, men nu 
har man väl insett att här e så många konsulter så det funkar inte att tänka så. Många konsulter 
är ju här i flera år. 

 

Detta skulle alltså tyda på att ju fler konsulter där finns på ett företag och ju längre de varit där, 

desto bättre blir inställningen till de konsulter man har. Kanske hänger det ihop med att man ofta är 

rädd för det okända och har en bias att koppla ihop minoritetsgrupper med negativa händelser. 

Grupper skapar och underblåser existerande stereotyper för att kunna attribuera negativa händelser 

till utgrupper, för att få en syndabock (Hogg & Vaughan, 2005). När det gäller konsulter är det ofta 

en rädsla att de ska komma och ta ens jobb som spökar. Många av konsulterna har hört eller upplevt 

att folk som jobbat länge på ett och samma företag helt plötsligt blir uppsagda för att ersättas av 

inhyrd arbetskraft. Dessa känslor verkar inte helt främmande än idag på vissa företag, speciellt där 
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konsulter inte är så vanligt förekommande. En konsult berättar om att han själv hyste en sådan 

rädsla då han hade en fast anställning på ett företag där andra konsulter hyrdes in. 

 
Det förekommer säkert att en del inte vill ha en här som konsult, det märker man på en del. En 
del pratar inte, alltså undviker. När jag var fastanställd hade jag samma syn, varför kommer den 
hit här? Kanske för att ta våra jobb? Vilket de också gjorde. Jag satt o lärde upp konsulter för att 
sen bli uppsagd. Så jag är övertygad om att deras avighet är ej personlig, det handlar mer om 
rädsla.  

 
Det finns även stora skillnader i hur ledningen ser på konsulterna, vilket smittar av sig på de 

anställda. Skillnader i företagskultur och organisationsstruktur påverkar vilken syn på konsulterna 

som är den allmänt rådande. Vissa av kundföretagen ser konsulterna som en extra tillgång och stor 

hjälp när det är stressigt medan andra ser dem som robotar som är där för att arbeta, inte för att ha 

trevligt.  

 
Det finns ju en del på vår avdelning som tycker att konsulten ska själv hålla sig med papper och 
pennor och helst jobba mer än alla andra…mentaliteten finns att du här för att jobba, du kostar x 
kronor per timme så jobba och håll inte på att vara social och trevlig.  

 
Synsättet konsulten i citatet ovan beskriver kan ses som ett sätt för cheferna på kundföretaget att 

hantera sin osäkerhet inför konsulterna. Genom att se på konsulterna som ”ting” eller ”robotar” 

behöver de inte känna att de har något ansvar för deras välmående och trivsel och därför behöver de 

heller inte känna dåligt samvete om de inte ger dem det. Skillnaderna i hur konsulterna bemöts 

verkar främst bero på strukturella variationer. Vissa företag har hunnit bygga upp rutiner för hur de 

ska hantera konsulterna och andra saknar ännu detta. De eventuella negativa fördomar som finns 

förefaller bli mindre och mindre ju vanligare konsulterna blir och konsulterna själva får en alltmer 

positiv bild av konsultrollen ju mer de lär känna den. 

Konsultrollen 

Vilka är anledningarna till att man väljer att arbeta som konsult inom bemanningsbranschen? Är 

man ute efter den omväxling i arbetslivet som konsultrollen kan ge med flera olika tillfälliga chefer, 

arbetskamrater och arbetsuppgifter? Eller vill man införskaffa kunskap och erfarenheter från olika 

företag? Föredrar de flesta konsulter egentligen en permanent anställning på ett och samma företag, 

och vilka är fördelarna respektive nackdelarna med bemanningsbranschens konsultroll? 

Motiv till att jobba som konsult 

När intervjupersonerna fick frågan vad som motiverade dem att arbeta som konsulter var svaren 

högst varierande. Generellt verkade det som om de yngre intervjupersonerna oftare såg konsultyrket 
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som en språngbräda till ett framtida jobb. De ser inte den nutida anställningen som något bestående, 

den är högst tillfällig och enbart något de gör tills de blir fastanställda på ett och samma företag. 

Konsultrollen är för dem en väntan tills man hittar sitt drömjobb, ett led på karriärvägen till det jobb 

man egentligen vill ha. Enligt Padavic (2005) styrs arbetaren av instrumentell motivation, då 

konsultyrket innebär en fot in på arbetsmarknaden som ger erfarenheter och som senare kan leda till 

något annat. 

 
...helst vill jag inte jobba genom konsultbolag alls…är ett bra sätt att komma in på 
arbetsmarknaden, tryggare och smidigare med lön och allt sånt att vara anställd på företag. 
 

Citatet visar att intervjupersonen egentligen inte ville arbeta som konsult utan använder jobbet 

enbart som ett sätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Bemanningsbranschen är för konsulten det 

sekundära jobbalternativet i samhällets hårda arbetskonkurrens, och är enbart något som personen i 

fråga planerar att fortsätta med inom den närmsta framtiden. En av konsulterna uppger att hon 

”söker andra jobb vid sidan om hela tiden”. En annan förklaring till att välja bemanningsbranschen 

är att den är lämplig som en första anställning när man är nyexaminerad, då man många gånger inte 

känner sig så tuff som ny på arbetsmarknaden. Branschen blir en mjukstart där man kan skaffa sig 

erfarenheter och kunskaper inför framtida jobb, vilket ju Connelly & Gallagher (2004) anger som 

ett av de vanligaste skälen till varför man väljer att arbeta som konsult. 

En konsult berättade att när hon hade avklarat sin akademiska examen kom hon underfund med 

att det inte alls var vad hon ville göra, utan att intresset egentligen låg inom ett helt annat område. I 

en sådan situation kan bemanningsbranschen vara lämplig då den kan erbjuda möjligheter att få 

prova på varianter av olika intresseinriktningar inom arbetslivet, och konsulten kan på så sätt 

komma fram till vad denne tycker bäst om. Två andra av konsulterna förklarade att deras val att 

arbeta som bemanningskonsult avgjordes på grund av att de sökte en viss tjänst som 

bemanningsföretaget var rekryteringsansvarig för. 

 

Jag sökte för att få denna tjänsten på kundföretaget, därför sökte jag till bemanningsföretaget. 
 

När första uppdraget sedan var slut och det inte fanns möjlighet till fastanställning på 

kundföretaget var det lätt att bli kvar hos bemanningsföretaget. Alternativet var ju att själv fixa ett 

nytt jobb och då var det behändigare att låta bemanningsföretaget göra det. Dessutom är konsulterna 

garanterad lön emellan två uppdrag om bemanningsföretaget inte lyckas hitta ett nytt omgående. 

Slutligen har en av konsulterna redan under studietiden jobbat extra för bemanningsföretaget. Att 

därefter fortsätta som konsult på heltid när studierna var avklarade var vid det tillfället ett alternativ 

som låg nära till hands.  
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På frågan om konsulterna tror att det finns chanser för dem att få fastanställning på respektive 

kundföretag där de är för tillfället, skiljer sig svaren något. En del tror att de kan få det, om inte på 

nuvarande kundföretag, så på ett framtida. 

 

Vet inte om jag kan få fast anställning på kundföretaget. Jag går inte dagligen och tänker på att 
jag vill bli anställd, men det är klart att det vore bra.  

 

Nackdelar 

De nackdelar som medföljer konsultjobbet är främst den ekonomiska biten, konsulterna har inte en 

fast månadslön utan får betalt per antal arbetade timmar i månaden. Konsulterna får exempelvis inte 

betalt för röda dagar eller klämdagar, deras lön kan därför variera en hel del från månad till månad. 

En konsult uppgav att månadslönen kan skifta mellan 18 000 och 22 000 kronor, vilket är en ganska 

stor skillnad.  

 

En nackdel med att vara konsult är att man bara får timlön, röda dagar får vi inte 
betalt...bemanningsföretaget har svarat med att vissa månader är det ju många fler timmar. 
Brukar räkna med 167 timmar/månad men det kans skilja med tio till femton timmar från 
månad till månad.  
 
…blir irriterad att andra som jobbar exakt som mig får mer betalt… om jag är kvar på ett ställe 
under en lång tid vill jag inte vara konsult, jag vill ha lika mycket i lön som de andra då. 
 

En konsult förklarade att det känns orättvist, varför skall man inte få samma lön när man utför 

samma arbete? Dessvärre är ju detta en förutsättning för bemanningsföretagets existens. 

Kundföretaget betalar bemanningsföretaget för att få hyra konsulten och en del av arvodet måste 

givetvis gå till bemanningsföretaget för deras verksamhet skall vara möjlig. En konsult uttryckte det 

som ”känns ibland som att en del av mitt arbete går till någon annan, till bemanningsföretaget som 

inte ens ser vad jag gör”. Jämfört med att ha en fastanställning på ett och samma företag, är lönen 

troligtvis en av de största nackdelarna med att arbeta som konsult inom bemanningsbranschen.  

Ytterligare en negativ aspekt är att konsulterna inte får tillgång till lika många utbildningar och 

andra företagsförmåner som de fastanställda på kundföretaget får. 

 
...får inga utbildningar eller följa med på personalfetser och så vidare...kan få utbildningar från 
bemanningsföretaget men de är inte så skräddarsydda för mina arbetsuppgifter som de 
fastanställda får…blir inkastad i arbetet med en gång, får ingen introduktionskurs eller 
grundläggande insynskurs i företaget som de fastanställda får.  
 
Känns svårt i början, men man måste acceptera det, får ta upp det med bemanningsföretaget i så 
fall. Vet inte hur det skulle vara om man vill få utbildning via bemanningsföretaget? 
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Kundföretagets argumentation för att fastanställda får gå på fler kurser och erhåller mer långsiktig 

satsning är för att de kommer att vara kvar hos kundföretaget längre. Att satsa lika mycket på 

konsulterna skulle vara att ”kasta pengarna i sjön”, som en av konsulterna beskrev det. Att 

konsulterna själva uttrycker sig på det här viset tyder på att de har införlivat bilden av sig själva som 

något kortsiktigt och tillfälligt. En bild som de antagligen matas med både från konsultföretaget och 

kundföretaget.  

Fördelar 

Fördelar som konsulterna uppger med bemanningsbranschen är bland annat ”att få se olika 

branscher och olika människor”. Som konsult får man prova på flera olika yrken eftersom man 

arbetar i kortare uppdrag, vanligtvis runt ett halvår, ute på olika kundföretag. Under denna tid 

hinner de med att ordentligt sätta sig in i arbetsuppgifterna, att berikas med kunskap och 

erfarenheter från ett företag och ibland även från en helt ny bransch. Konsulterna hinner oftast med 

att både lära känna chefen och medarbetarna på respektive arbetsplats, vilket är relationer som 

många gånger är värdefulla. En konsult uttryckte det som ”de här åren har gett mig otroligt mycket, 

inte minst kontakter”. 

Som tidigare nämnts är konsulterna garanterade en grundlön mellan två uppdrag. Det innebär att 

när bemanningsföretaget inte lyckas att hitta ett uppdrag som börjar exakt när det föregående slutar, 

får konsulterna ändå en viss inkomst. Grundlönen är under dessa perioder givetvis lägre än under ett 

pågående uppdrag, men utgör en säkerhet för konsulterna. En annan fördel med att vara konsult, är 

att om konsulten vantrivs på ett kundföretag kan man förflyttas till ett annat om 

bemanningsföretaget har något passande. 

 

…kan få jobba inne på bemanningsföretaget om det inte finns något ledigt uppdrag. Kan också 
finnas en möjlighet att får ett nytt uppdrag om man inte trivs. Skulle det vara så att jag inte 
trivdes skulle jag definitivt kontakta bemanningsföretaget. 

 

I dagens samhälle expanderar bemanningsbranschen näst intill explosionsartat. Fler och fler företag 

hyr in personal under kortare tidsperioder och den temporära anställningsformen har blivit oerhört 

populär. Vad som dock inte hängt med i lika högt tempo är forskningen inom området, hur är det 

egentligen att arbeta som konsult? Av våra intervjuer att kan vi dra slutsatsen att konsulterna över 

lag trivs bra med sin tillvaro. De flesta verkar nöjda med både bemanningsföretaget och 

kundföretaget, både då det gäller arbetsuppgifter och arbetskamrater. 
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Sammanfattning 

Ett koncentrat av de aspekter som konsulterna valde att prata om och som de ansåg vara det viktiga 

i sin situation har här lyfts fram. Under rubriken ”Två företag” beskrivs främst det synliga och 

faktiska mellanrummet som konsulterna befinner sig i. I ”Relation till företag” behandlas istället det 

upplevda och emotionella mellanrummet. De flesta av konsulterna uttryckte att de skulle vilja 

tillhöra kundföretaget och det är som medarbetare på kundföretaget de beskriver sig för andra. 

Konsulterna upplever det i viss mån som ett problem att de inte fullt ut tillhör något av företagen, 

att de befinner sig i ett sorts ingenmansland. Framförallt upplever konsulterna det problematiskt att 

de inte får feedback som kan hjälpa dem att utvecklas i sin yrkesroll. Problemet tar sig även uttryck 

i en känsla av utanförskap, att inte känna att man tillhör någonstans. Sätten att hantera problemen 

varierar men det vanligaste tycks vara att i så hög grad som möjligt identifiera sig med 

kundföretaget. Konsulterna uttryckte också att de skulle vilja ha mer regelbundna träffar med båda 

sina chefer för att diskutera sin prestation.  

Konsulterna upplever att omgivningen ibland har svårt att förstå och acceptera deras roll, att de i 

vissa fall reduceras till ett ting eller en robot. De beskriver att de själva från början haft en ganska 

negativ bild av bemanningsbranschen, men att den nu förbättrats sedan de själva iklätt sig 

konsultrollen. Detta förefaller vara en konstruktiv strategi för att upprätthålla en positiv självbild. 

Att hålla fast vid en negativ stereotyp av sin ingrupp hade varit ett betydligt mer destruktivt 

beteende. Den negativa synen på konsultrollen verkar dock inte vara helt borttvättad hos 

konsulterna, de flesta av dem säger att detta är något de gör tillfälligt, som ett steg på vägen mot 

deras riktiga mål.  
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Diskussion 
Bemanningskonsult idag - mittemellan två företag? Framsidans rubrik är den fråga som genomsyrar 

uppsatsen, en fråga utan entydiga svar. Det som följer nedan är en diskussion kring hur anställda på 

ett bemanningsföretag upplever sin arbetssituation. Genom att utföra deltagande observationer ute 

på fältet samt att intervjua  sex konsulter, undersöker vi i vår studie hur det är att vara anställd av ett 

företag men att fysiskt arbeta på ett annat. Hurdan är konsulternas relation till respektive företag? 

Är situationen ett problem för konsulterna och i så fall, hur hanterar de det? Hur ser de själva på sin 

roll som konsult och upplever de att andra ser på dem? 

  Den huvudsakliga frågan och den stora stötestenen i konsulternas tillvaro är det ingenmansland 

de beskriver att de hamnar i. Att aldrig känna total tillhörighet kan många gånger skapa en 

kluvenhet hos individen, och utifrån vår undersökning kommer vi fram till att tillhörighetskänslan 

till kundföretaget främst avgörs av dess rådande kultur. De företag som har en mer öppensinnad 

kultur har också en mer välkomnande atmosfär. Detta handlar i mångt och mycket om vilka 

värderingar och vilken inställning ledningen förmedlar till sina anställda då det i förlängningen 

leder till den attityd de anställda har gentemot konsulterna.  

Några konsulter uppger att de känner mer närhet till bemanningsföretaget, andra till 

kundföretaget. Tolkar man detta positivt så har konsulterna alltid någon att vända sig till. Ser man 

istället mer kritiskt på det kan konsulterna aldrig helt tillhöra det ena eller det andra företaget, 

åtminstone inte i sin nuvarande roll. Bemanningsföretaget kan på grund av sin geografiska 

spridning av medarbetare egentligen aldrig erbjuda en helt omfattande känsla av 

organisationstillhörighet. Detta beror på att bemanningsindustrins grundtanke är att kunna erbjuda 

konsulter som anpassar sig till kundföretaget där de är för tillfället. Konsulterna kan inte heller 

tillhöra kundföretaget till fullo eftersom deras roll inte är att vara en del av företaget, utan istället en 

lös komponent som snabbt skall kunna tas in och ut. Även om konsulten känner närhet till ett 

kundföretag, är denne medveten om att snart ryckas upp och placeras på ett annat företag. 

Omställningen till nästa uppdrag kan många gånger vara stor och ta lång tid. 

I resultat- och analysdelen behandlas konsulternas varierande relationer till de olika cheferna. 

Givetvis får man en annan relation till en person man träffar varje dag än till någon man ser mera 

sällan, dock är det inte alltid så att chefen på kundföretaget är anträffbar dagligen. Det är inte heller 

så att samtliga konsulter har en bättre relation till kundföretagets chef, precis som överallt annars är 

det en mängd faktorer som påverkar hur väl två individer kommer överens. Kanske är det inte ens 

så viktigt till vem man har bäst relation rent personligen, det väsentliga är ju att konsulten trivs i sin 

arbetssituation. En viktig komponent för detta är att ansvarsområdena är tydligt uppdelade mellan 

cheferna så att konsulterna aldrig behöver fundera över vem de ska vända sig till. Det underlättar 
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också betydligt för konsulterna om de två cheferna känner till varandras mål och drar åt samma håll, 

då det kan vara svårt för konsulten att veta hur man ska agera om skillnaden mellan deras krav och 

förväntningar är stor. Det är just denna skillnad som Gossett (2006) menar är den lilla makt 

konsulterna har och kan utnyttja. Vi tror emellertid att dessa motstridiga förväntningar snarare leder 

till förvirring och osäkerhet hos konsulterna än vad det leder till utnyttjande för egen vinning. 

Kanske är skillnaden mellan fö rvirring och makt inte så stor som den först kan tyckas. Det 

konsulterna själva upplever som förvirring är kanske det som Gossett uttolkar som makt. Vad som 

är säkert är att det uppstår ett maktglapp dit ingen av de båda cheferna når, i detta glapp kan det 

uppstå förvirring vilken konsulterna, mer eller mindre medvetet kan använda som makt. Det är 

förvisso inget manipulerande och uträknande maktutnyttjande utan består snarare i att när ingen 

annan fattar besluten åt en så måste man göra det själv. Vi tror dock att alla skulle vinna på om det 

fanns klara och tydliga regler, om alla visste vilka mandat de hade i stället för glapp mellan dem.  

Något som överraskar oss under intervjuerna är att konsulterna ofta använder arbetsgivarnas 

argumentation för att förklara sin situation. De menar att det är ju självklart att de inte kan ha 

samma rättigheter som de anställda på kundföretaget, exempelvis inte samma möjligheter till 

utbildning och andra förmåner. Att identifiera sig med arbetsgivarens intressen är en av de strategier 

som Padavic (2005) nämner som tillfälliga arbetare kan använda sig av för att upprätthålla en 

positiv självbild. Konsulterna måste i högre grad än fastanställda visa sin lojalitet mot företaget och 

dess ledning för att förtjäna sin position i fö retaget då den inte är lika självklar. Som Padavic (2005) 

nämner vilar en stor del av ansvaret på konsulten själv för att skapa en positiv yrkesidentitet medan 

det kommer mer automatiskt för en fastanställd, då blir också strategier som denna nödvändiga och 

användbara.  

Det största problemet för konsulterna verkar vara att de inte får den feedback på sitt arbete som 

de skulle vilja ha. Chefen på bemanningsföretaget ser inte deras arbete och chefen på kundföretaget 

har inte tid att ge dem den feedback de efterfrågar. För chefen på kundföretaget ingår det i 

arbetsuppgifterna att ha utvecklingssamtal och ge feedback till de fastanställda, medan man ser 

konsulterna mer som maskiner som är där för att prestera, utan att få feedback eller chans till 

personlig utveckling. Detta kan ses som en utav många strategier kundföretagen använder sig av för 

att ”förtingliga” konsulterna. Även här hjälper konsulterna kundföretaget i dess argumentation, 

exempelvis som vi tidigare nämnt, säger en av konsulterna att det vore att ”kasta pengarna i sjön” 

att satsa lika mycket på konsulterna som på de fastanställda. Citatet kan ses som ett uttryck för den 

syn som menar att konsulten är en förbrukningsvara som inte är värd att lägga pengar på och här är 

det alltså konsulten själv som uttrycker sig på det viset. I sin vilja att identifiera sig med företaget 

legitimerar konsulten sitt eget förtryck. 
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Andersson och Wadensjö (2004) konstaterar i rapporten ”Hur fungerar bemanningsbranschen?” 

att grupper som unga och invandrare ofta använder bemanningsbranschen för att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Även bland intervjupersonerna är den vanligaste anledningen till att jobba i 

bemanningsbranschen att man använder den som en språngbräda för att ta sig vidare till sitt 

egentliga mål. Så kommer säkert också ske för många utav dem. Vi får dock känslan av att några av 

dem talar om det egentliga målet i en obestämd framtid som en sorts försvarsmekanism. De vet inte 

riktigt när eller hur de ska uppnå sitt mål men att konsultjobbet definitivt bara är något tillfälligt. Så 

småningom skall de byta jobb, och de kommer i framtiden att jobba med något de verkligen är 

utbildade till. Om ett tag ska de skaffa sig ett ”riktigt” jobb. Konsulterna vill av någon anledning 

inte identifiera sig med andra konsulter. Jus t jag är inte som de andra konsulterna, just jag är ju 

egentligen bara bemanningskonsult som ett steg mot mitt verkliga mål. Att man inte riktigt vill 

identifiera sig med andra bemanningskonsulter visar sig också i det att konsulterna vid sociala 

tillfällen inte presenterar sig som konsult, eftersom det är ”krångligt”, samt att de oftast inte känner 

större gemenskap med andra medarbetare från bemanningsföretaget än de övriga på jobbet. 

Konsulterna verkar vilja ha så lite som möjligt med konsultrollen att göra.  

Konsultrollen framstår i beskrivningarna som ges under intervjuerna inte som särskilt attraktiv. 

Kanske beror det på att konsulterna upplever att det finns en underliggande uppfattning i samhället 

om att det inte lika ”fint” att vara fastanställd på ett bemanningsföretag. Detta påverkar säkerligen 

konsulternas självbild och kan vara en bidragande faktor till att konsulterna inte vill identifiera sig 

med konsultrollen eller vill arbeta som konsult alltför länge. En förklaring till att bemanningsjobben 

inte ses som lika fint skulle kunna vara att det fortfarande är ett avsteg från det normala. Om 

utvecklingen fortsätter i samma takt som det senaste decenniet, att konsulter blir ännu mer vanligt 

förekommande, kommer acceptansen då öka i samma takt eller kommer synen på konsultrollen att 

vara densamma om 30 år? Denna fråga ges inte utrymme att utforskas inom ramen för vår uppsats 

utan blir ett ämne för framtida forskning. En annan intressant fråga som inte ryms i denna studie är 

hur de fastanställda på kundföretagen påverkas, till exempelvis vad händer med hängivenheten till 

organisationen när bemanningskonsulter hyrs in? Konsulternas existens utmanar många av våra 

grundläggande organisationsteorier och för på så sätt med sig många intressanta frågor att utforska. 

De resultat vi kommit fram till beror i hög grad på de metodologiska val vi gjort. Hade vi valt att 

prata med exempelvis konsultcheferna i stället för med konsulterna hade vi fått en helt annan vinkel 

och helt andra svar. Ett metodologiskt val vi gjort som vi såhär i efterhand kan betrakta som en brist 

är urvalet av intervjupersoner. Här hade vi kunnat vara än mer selektiva och till exempel valt att 

enbart prata med kvinnliga konsulter, konsulter med akademisk utbildning eller med konsulter över 
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en viss ålder. Resultatet hade då blivit mer specifikt och kanske hade vi uppnått en högre grad av 

generaliserbarhet fast för en mindre grupp. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det antagande vi hade i arbetets initiala fas, att 

bemanningskonsulterna upplever sig som emotionellt mittemellan två företag, till stor del bekräftas 

i resultatet. Konsulterna upplevde även att detta ”mellanförskap” medförde vissa problem, 

framförallt att de inte fick den feedback på sitt arbete de kände att de hade behövt. Vad som dock 

bör påpekas är att ”ingenmanslandet” inte kom som någon större överraskning för konsulterna. 

Detta är ett faktum som är inbyggt i själva situationen och som de var väl medvetna om då de blev 

bemanningskonsulter.  
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Bilaga 1 
Uppsatsfrågor; generell frågeställning – vad är vi ute efter? 

ARBETAREN 
*Hur många timmar/vecka arbetar du? 
*Arbetsuppgifter? (olika uppgifter för olika uppdrag?)  
*Hur ser en vanlig arbetsdag för dig ut? 
*Hur länge har du arbetar för bemanningsföretaget/kundföretaget? 
*Tidigare arbetslivserfarenhet? 
*Utbildning? 
*Känner du frihet i ditt arbete? Har du något att säga till om? Lyssnar de på dig? 
 
ARBETSPLATSEN 
*Hur ser din arbetsplats ut, kontorslandskap/delar/eget kontor? 
*Existerar någon speciell klädsel/uniform? 
*Vilken ålder på de andra arbetarna i bemanningsföretaget/kundföretaget? 
*Med vem fikar du? Var? 
 
FÖRETAGEN 
*Policy olika i de olika företagen? Profil? Företagskultur? Ceremonier? Symboler? Ritualer? 
*Uppmärksammas du när du presterat bra, ev bonus/premie av företagen? 
*Kan du få tag i din chef på bemanningsföretaget/kundföretaget vid behov? 
*Söker de upp dig någon gång? 
*Förekommer företagsfester, tillställningar eller dylikt på bemanningsföretaget/kundföretaget? 
 
RELATIONER 
*Vilka är dina arbetskollegor? Känner du dem väl? 
*Känner du alla från bemanningsföretaget i Lund? Många på kundföretaget? 
*Vilken kontakt har du med din chef på bemanningsföretaget resp. kundföretaget?  
Exempel, t ex sitter bemanningsföretagets anställda tillsammans i lunchrummet? 
*Hur ofta är du i kontakt med bemanningsföretaget resp. kundföretagets ledning? 
*Vad känner du störst lojalitet till bemannings- eller kundföretaget? 
*Vem (vilken chef/medarbetare) vänder du till när du har problem? Någon på bemanningsföretaget 
eller kundföretaget?  
*I vilka situationer vänder du dig till bemannings- resp kundföretaget? Ge ex, senaste gången? 
 
KÄNSLOMÄSSIGT / SITUATIONEN 
*Om du förklarar för någon annan vad du arbetar med, hur förklarar du det? För vem jobbar du?  
*Vad förväntar du dig av din anställning på bemanningsföretaget? Upplever du att du får det stöd 
du behöver, vad föredrar du (mer/mindre kontakt)? 
*Berätta om en situation då du fått hjälp av bemanningsföretaget? 
*Berätta om en situation då du känt att du behövt hjälp av bemanningsföretaget men inte fått. 
*Vad tycker du om resp. inte om (exempel)? Trivs du med ditt jobb? Kan du byta om du vill? 
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Bilaga 2 
 
Hej medarbetare! 
 
Vi är två kvinnliga studenter på Personal- och Arbetslivsvetarprogrammet som i vår ska skriva en 
C-uppsats (10 poäng) om ledarskap på distans. Vi har varit i kontakt med kontoret i Lund och 
genom x har vi fått din adress. 
 
Vi undrar om du skulle vara intresserad av att prata om dina erfarenheter som anställd på x med oss. 
Det vi framför allt är intresserade av är hur det upplevs att vara anställd av ett företag och jobba på 
ett annat. 
 
Intervjuerna kommer att ta drygt 30 minuter. Plats bestämmer Du. 
Du kommer självklart helt anonym, ingen annan än vi kommer veta om ditt deltagande.  
 
Är du intresserad? Kontakta oss! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Maria & Johanna 
 
 


