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Handledare: Mats Beronius 

Sociologiska institutionen, Vårterminen 2009 

 

I denna uppsats ligger fokus på ledaren på kundföretaget. Detta beror på att ledarskapet på 

kundföretaget ännu är outforskat. De undersökningar som tidigare gjorts har fokuserat enbart på 

konsulterna eller konsultföretaget och ledaren där. Syftet har varit att genom ledarnas åsikter få en 

insikt i om konsulterna är i strukturellt utanförskap på kundföretaget, samt att diskutera hur detta 

påverkar deras motivation med utgångspunkt i Herzbergs, Mausners och Snydermans (1966:113-ff) 

tvåfaktorsteori. 

 

Jag har främst utgått från min egen erfarenhet då jag format undersökningen, men har även använt 

Tsoukalas (2003:17) begrepp "det strukturella utanförskapet" och Herzberg et als (1966:113-ff) 

tvåfaktorsteori. För att få en bild av ämnet har jag intervjuat fyra stycken ledare. För att ge en mer 

nyanserad bild av hur det ser ut på kundföretaget har jag även intervjuat en konsult. Jag har använt 

semistrukturerad intervju med tre olika teman. Intervjuerna har sedan transkriberats och 

kategoriserats i fyra olika kategorier. Genom dessa kategorier har jag kunnat få överblick över 

konsulternas situation.  

 

Konsulter är en strukturellt utanförställd grupp vad gäller information och arbetsplatsförmåner. Då 

det gäller sociala aktiviteter är de ofta en del av gruppen, men inte alltid. Jag menar därför att det 

finns ett strukturellt utanförskap, som i viss mån försvagas av att ledarna tillåter konsulterna att vara 

med på vissa sociala aktiviteter. Det finns dock betydligt mycket mer som tyder på att konsulterna 

är en grupp som är strukturellt utanförställd. 

Detta påverkar också motivationen hos konsulterna, eftersom dessa saknar de faktorer som 

Herzberg et al (1966:113-ff) hävdar bidrar till motivation på arbetsplatsen. Jag tror däremot att det 

finns andra motivationsfaktorer än de Herzberg et al räknar upp. 

 

Nyckelord: strukturellt utanförskap, tvåfaktorsteori, konsult, fast anställd, uthyrd.
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1 Bakgrund 

Eftersom ut- och inhyrning av personal är ett fenomen som kan verka främmande för alla som inte 

arbetat i branschen börjar jag med att ge en översikt över dess historia samt hur det rent praktiskt 

går till då en konsult blir inhyrd på ett annat företag (härefter kallat kundföretag). Denna utgår i 

första hand från min egen förförståelse men också från information från intervjupersonerna och från 

litteratur.  Därefter följer ett stycke om min förförståelse och slutligen presenteras syfte och 

frågeställning. 

1.1 Konsultbranschen 

1993 avskaffades arbetsförmedlingens monopol och arbetsmarknaden öppnades upp för inhyrning 

av personal (Riksdagen, 1993). Bland annat innebar detta att personal kunde hyras in även om det 

inte var ett tillfälligt behov hos kunden. Detta i sin tur innebar en helt ny form av konsulter, som 

inte bara arbetade för att lösa ett tillfälligt problem, utan var en del av den dagliga verksamheten. 

 

Enligt bemanningsföretagens branschorganisation, Almegas (2008) rapport för hur 2007 såg ut i 

bemanningsbranschen har antalet konsulter ökat med 18 % jämfört med tidigare år. 

Bemanningsbranschens omsättning har fördubblats sedan 2004. Konsultbolagen har ofta bra 

kontaktnät och kan därför hitta personal med viss kompetens även när kundföretaget själv inte kan 

hitta den. De kan ofta också leverera med kort varsel. Kundföretaget har inget anställningsavtal med 

den inhyrda personalen och behöver därför inte tänka på till exempel uppsägningstid, 

karriärutveckling eller friskvård. Det finns också konsultbolag som hyr ut personal per timme, 

vilket gör att konsulterna kan lösa tillfälliga arbetstoppar under veckan. Att hyra in personal kan 

därför ses som ett steg i utvecklingen mot flexiblare företag.  Att hyra in konsulter är ett sätt för 

företag att gå runt många av de arbetsrättsliga lagarna, eftersom det är konsultföretaget som är 

ansvarigt för personalen. Därför är inhyrning av personal ett bra sätt att skapa en flexiblare 

organisationsstruktur för kundföretagen.  

 

När en konsult hyrs in är denna anställd av ett konsultföretag, och har där även en chef. 

Konsultföretaget skriver ett anställningsavtal med konsulten och är ansvarig för lön, semester, 

utvecklingssamtal, friskvård, sociala aktiviteter, sjukanmälan och hantering av eventuella problem 

konsulten stöter på i arbetet. Mellan konsultbolaget och kundföretaget finns sedan ett avtal om att 

en konsult med viss kompetens ska finnas på arbetsplatsen mellan vissa klockslag, eller ett visst 
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antal timmar i veckan. Kundföretaget betalar endast för de timmar konsulten är på arbetsplatsen och 

behöver inte betala någon lön för t.ex. sjukdom, semester eller barnledighet. Om konsulten skulle 

sluta på konsultbolaget ska konsulten ersättas med en ny, med samma kompetens – avtalet gäller 

alltså inte en viss person, utan en vara, kompetens. Konsulten går till kundföretaget som en vanlig 

arbetsplats. Eftersom konsulten och dess chef inte finns på samma arbetsplats, måste konsultchefen 

hålla kontakt med konsulten via telefon och denna har ingen översyn över konsultens arbete.  

På kundföretaget är det den ordinarie chefen som bestämmer konsultens arbetsuppgifter. Denna 

chef har inte något personalansvar över konsulten. Dess uppgift är att fördela arbetsuppgifter till 

konsulterna, samt att samma ledare ofta har personalansvar för ett antal anställda på kundföretaget. 

Dessa anställda och konsulterna arbetar tillsammans och ska fungera som en arbetsgrupp.  

1.2 Frågeställningens bakgrund 

Chefen på kundföretaget leder alltså främst arbetet för konsulten och därför har jag i min forskning 

valt att fokusera på ledare. Det spelar ingen roll om ledaren har titeln chef, eller om denna är t.ex. 

projektmanager. Det viktiga är att det är den personen konsulterna dagligen träffar och arbetar för. 

Eftersom konsulten i första hand får friskvård och sociala aktiviteter från konsultbolaget och inte 

från kundföretaget, umgås denna inte med just sin personalgrupp under dessa aktiviteter, utan med 

andra konsulter som arbetar i andra arbetsgrupper eller till och med på andra företag. Mot dessa 

råder också sekretessplikt, eftersom de inte jobbar inom samma företagsområde som konsulten.  

Den vanligaste bilden av en konsult är nog experten, som hyrs in på grund av att denna har 

spetskompetens som inte går att hitta på annat sätt. Idag är det vanligare att konsulter används som 

ren arbetskraft. En av de intervjuade ledarna belyser detta så här: 

 

”Jag tror att..ehum konsultens ursprungliga definition att det är en person med expertkompetens 

det har förändrats under tiden och det har blivit mer utökning av personal med skydd för 

ekonomiska..ekonomiskt dåliga tider.” 

 

Kundföretagen hyr in personal som i praktiken fungerar som fast anställda på företaget. Några 

anledningar till detta kan vara att 

• Arbetsbördan är ojämn, och underlättas vid toppar genom att personal hyrs in. Det finns 

oftast någon konsult på arbetsplatsen, men de försvinner under sämre perioder. Konsulterna 

hyrs ofta in per timme. 

• Det finns inte tillräckligt mycket tid för en rekrytering, utan chefen på kundföretaget 

behöver kompetensen så snabbt att den måste anlita ett konsultbolag. Konsulten ersätter då 

en fast anställd. Konsulterna hyrs in i perioder av t.ex. 3, 6 eller 12 månader. 
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Det sker också ofta en kombination av de båda punkterna. Dessutom finns fortfarande 

expertkonsulterna. Varför ledarna använder konsulter beskrivs bland annat så här: 

 

”det blir ju hundra procent dynamiskt... sparka och anställa folk som man vill liksom”. 

 

”Det strukturella utanförskapet” är viktigt att diskutera då konsulter mer och mer blir en naturlig del 

i verksamheten. Konsulter är inte längre bara experter som är där för att lösa ett problem under en 

kort tid utan de är en del av personalstyrkan under flera år och gör samma arbetsuppgifter som 

många av sina kollegor. Som en av de intervjuade ledarna uttrycker det: 

 

”Konsulter är bara en annan anställningsform egentligen. En mycket knepigare anställningsform” 

 

Konsulter är ett sätt att göra arbetsmarknaden mer flexibel. Det ger också arbetsgivaren möjlighet 

att utnyttja sin fasta personalstyrka fullt ut. Med andra ord kan personalstyrkan täcka minsta 

belastning. När det är normal belastning använder man ett visst antal konsulter och när det är 

högbelastning tar man snabbt in några extra under en kort period. Detta innebär givetvis att 

företagen inte behöver betala lön för en massa fast anställda som har lite att göra under sämre 

perioder. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att se om konsulter är satta i strukturellt utanförskap på arbetsplatsen samt 

att föra en diskussion kring hur detta påverkar resultaten på arbetsplatsen. Huvudfrågorna är: 

• Är konsulter i strukturellt utanförskap på kundföretaget? 

• Hur påverkar konsulternas situation på kundföretaget motivationen? 

För att nå frågeställningen har jag även ställt mig följande frågor:  

• Hur hanteras konsulter respektive fast anställda i det dagliga arbetet? Detta gäller t.ex. 

fördelning av arbetsuppgifter, tilldelad arbetsplats, rörlighet mellan avdelningar 

• Finns det någon skillnad i hur mycket information konsulter respektive anställda får? 

• Får konsulter delta i sociala aktiviteter, t.ex. after work, och varför/varför inte? 

• Finns det, hos ledarna, någon uttalad skillnad mellan konsulter och anställda? 
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1.4 Avgränsningar 

Det har gjorts många undersökningar av hur konsulters arbetssituation ser ut de senaste åren (ex 

Isaksson & Bellaagh, 1999; Fredgardh & Jenswoll, 2002; Olofsdotter, 2005; Runge Baadtorft & 

Svensson 2007). Dessa har fokuserat på situationen utifrån konsultens eller chefen på 

konsultföretagets perspektiv. Detta har medfört att fokus legat på konsultföretagen och inte på 

kundföretagen. Därför behövs forskning som behandlar kundföretagen, för att ge en bättre bild av 

hur konsultens arbetssituation ser ut. Jag anser det också vara viktigt hur ledaren på kundföretaget 

tänker, eftersom denna har stor möjlighet att påverka konsultens arbetssituation. Jag har därför 

avgränsat undersökningen till att endast gälla kundföretaget.  

 

Jag har endast diskuterat konsultföretaget då vi diskuterats ansvarsområden som naturligt faller på 

det företag konsulterna är anställda på. Detta betyder att konsultbolagen nämnts då jag och 

intervjupersonerna diskuterat sociala evenemang. Detta eftersom det faller inom ramen för vad 

konsultbolagen gör för att behålla sina anställda och därmed utanför ramen för vad kundföretagen 

gör.  Dessutom har ämnen som till exempel lön och kompetensutveckling inte diskuterats, eftersom 

dessa inte påverkas av ledarna på kundföretaget (även om pris och kompetenskrav finns i avtalet). 

1.5 Förförståelse 

Jag har erfarenheter både av att jobba som konsult och att fungera som stöd åt, ordna sociala 

evenemang för och hjälpa till i ledningen av konsulter. Detta ger en inblick i hur konsulterna ser på 

sin arbetssituation. Min förförståelse gäller främst hur konsulter blir behandlade och exempelvis hur 

mycket information de får tillgång till, i vilken mån de behandlas som en del av gruppen och hur en 

konsult arbetar och fungerar i den organisation den är uthyrd till. Min förförståelse säger mig att 

konsulter får bristfällig information, sällan får delta i sociala evenemang och får de mest monotona 

arbetsuppgifterna. Jag har använt denna förförståelse för att hitta områden att diskutera konsulter 

utifrån, men i intervjuerna försökt lämna konsultrollen, för att inte skapa en konflikt mellan mig och 

ledarna. Eftersom konsulter ur ledarnas perspektiv är ganska outforskat har min förförståelse varit 

viktig för att överhuvudtaget kunna skapa en intervjumall och för att ha möjlighet att diskutera med 

ledarna. Utan denna förförståelse hade jag inte kunnat hålla en god intervju med ledare, eftersom 

jag inte varit insatt i hur företag arbetar med konsulter och hur konsultmarknaden ser ut. 

1.6 Uppsatsens upplägg 

Efter detta kapitel följer ett metodkapitel där genomgång av metodurvalet sker. I metodkapitlet 

presenteras även intervjupersonerna samt utförandet av intervjuerna. Jag redogör också hur jag fått 
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kontakt med intervjupersonerna samt vilka de var och diskuterar detta kritiskt. Sist berättar jag 

vilken information intervjupersonerna fick före intervjun samt hur intervjuguiderna såg ut. 

 

I kapitel tre redogör jag för den teori jag valt samt varför jag valt den. Jag presenterar där 

tvåfaktorsteorin och begreppet ”Det strukturella utanförskapet”. 

Sedan följer kapitel fyra. Detta kapitel är delat i tre delar och behandlar först vad ledarna sagt i 

intervjuerna, sedan vad konsulten sagt i intervjuerna och sist en analys och diskussion. Där 

använder jag teorin för att belysa konsultens och ledarnas svar.  

Kapitel fem innehåller min slutsats och mitt svar på undersökningens syfte och frågeställning. 

 

2 Metod 

Under den här rubriken behandlar jag vilka för- och nackdelar min metod har samt vilka alternativa 

metoder jag hade kunnat använda. Därefter berättas vilka intervjupersonerna var samt hur jag fick 

kontakt med dem.  Mot slutet av kapitlet ges information om hur intervjumallarna var utformade. 

Kapitlet avslutas med att källkritik diskuteras. 

2.1 Typ av metod 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod. Genom denna får jag en uppfattning om ett fåtal 

personers syn på ledarskap gentemot konsulter. Fördelen är att jag får en djup förståelse, eftersom 

jag har diskuterat, ifrågasatt och ställt följdfrågor till alla ledarna. Nackdelen med den kvalitativa 

metoden är att min förståelse baseras på ett litet urval av ledare. Jag har inte pratat med tillräckligt 

många ledare för att kunna säga något om hur ledare i allmänhet ser på konsulter. Detta är inte 

heller något jag velat eftersträva, eftersom jag tycker att djupet i det här ämnet är det intressanta. I 

ett större projekt hade givetvis ännu fler ledare intervjuats. 

 

Jag har använt semistrukturerad intervju med fyra olika ledare och en konsult. Under intervjuerna 

har jag diskuterat tre olika teman, som ledarna fått prata fritt om. Dessa teman var information, 

sociala evenemang och varför konsulter används. Jag har också haft med mig stödord till saker man 

kan prata om då man diskuterar de tre ämnena. Vi diskuterade hela tiden konsulter och använde fast 

anställda som en grupp att jämföra med. Under den första intervjun, som var med min gatekeeper, 

lät jag intervjupersonen prata ännu mer fritt om området. Därifrån har jag sedan tagit med mig 

några mindre ämnen, till exempel semester, som jag diskuterat i senare intervjuer.  

Mitt mål har varit att ta upp samtliga teman i alla intervjuer, men även att låta ledarna ta upp egna 
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ämnen som är intressanta för min forskning. 

Fördelarna med detta är att ledarna har haft större utrymme till att tala om egna åsikter, och även att 

ta upp ämnen som jag inte tänkt på/vetat var aktuella. Om jag istället valt till exempel 

dokumentanalys, hade jag missat ledarens egna åsikter, eftersom detta är officiella dokument. Jag 

tror att dokument, som visas gentemot andra avdelningar på företaget och kanske även gentemot 

kunder, visar en förskönad bild av ledarens åsikter och agerande. Jag ville få en djupare bild av 

ledarens tankar och känslor kring ämnet konsulter och hur dessa hanteras på arbetsplatsen. Eftersom 

ledaren kan påverka situationen för sina anställda i hög grad, påverkar också ledarens egna åsikter 

arbetssituationen. Jag tycker därför att det är viktigt att ledaren får utrymme att prata om dessa.  

 

Om jag valt gruppdiskussion hade ämnen som finns i ledarens vardag kanske lättare kommit fram 

och kunnat diskuteras av alla. Ämnen jag överhuvudtaget inte tänkt på hade kommit fram – och alla 

hade diskuterat dem. I enskilda intervjuer kan ett sådant ämne komma upp i endast en av 

intervjuerna. Samtidigt kanske den intervjuperson som för ämnet på tal ger ganska lite information 

om det och ämnet verkar därför oviktigt. En helt annan intervjuperson kanske har mer information 

och åsikter om samma ämne, men detta förs aldrig på tal i dennas intervju. Därmed kan vissa saker 

förloras då jag väljer bort gruppdiskussion. Men det finns också vinster. I en gruppdiskussion hörs 

ofta olika medlemmar olika mycket, och vissa åsikter ”försvinner” för att flera av deltagarna har 

motsatt åsikt. I mitt urval skulle detta till exempel kunnat ske med ledare 3, vars åsikter skilde sig i 

viss mån mot vad övriga ansåg. 

 

Det finns också en svårighet vad gäller sekretess i gruppintervjuer, eftersom det inte bara är 

forskaren som hör varje individs svar. Om ledarna arbetar på samma arbetsplats hade saker de sagt 

under gruppdiskussionerna kunnat vara negativt för dem och till exempel användas mot dem då de 

försöker avancera karriärmässigt. Många företag har en strikt sekretesspolicy och om ledare som 

deltar i samma gruppdiskussion arbetat på olika företag hade sekretesskraven som gäller för 

företagen inte kunnat garanteras, och informationen hade överhuvudtaget inte kunnat delges. På 

grund av de många negativa konsekvenser gruppdiskussion skulle kunna leda till valdes 

gruppdiskussion bort. 

Ett annat alternativ till intervjuerna hade varit observation. Detta hade varit mycket intressant, och 

hade kanske kunnat användas som ett komplement till intervjuerna. Nackdelen med observation är 

att utförandet kräver mer tid per person jag besöker. Därmed skulle färre personer behandlats. Jag 

valde istället att inte använda mig av observationer till förmån för att behandla ett större antal 

personer. 
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2.2 Intervjupersonerna 

Alla intervjuade ledare kom från samma företag och samtliga intervjupersoner var män. Att jag 

endast intervjuat män kan bero på många saker. Bland annat tror jag att en övervägande andel av 

ledarna på företaget är män. Det kan också bero på att min gatekeeper känner framförallt män. 

Slutligen kan det, tyvärr, också bero på att min gatekeeper i sitt val av personer att fråga, ansåg att 

män bättre skulle företräda företaget eller ha bättre information i frågan.  

 

Den första intervjun gjordes med min gatekeeper, Ledare 1. Ledare 1 har jobbat på kundföretaget i 

fem år och blev chef då hans avdelning delades i tre olika avdelningar, för tre år sedan. I hans 

avdelning finns tolv fast anställda och sex konsulter. Dessutom finns ytterligare sex konsulter 

utomlands som Ledare 1 inte har särskilt mycket kontakt med. 

 

Ledare 2 har arbetat på kundföretaget i sex år men blev chef först för ett år sedan. I hans avdelning 

finns 19 fast anställda och fyra konsulter. Även Ledare 2 har konsulter utomlands, till vilka han 

skickar uppgifter för att sedan få tillbaka resultaten. Han har alltså ingen större kontakt med dessa. 

 

Ledare 3 har arbetat som konsult på annat kundföretag, innan han blev fast anställd på detta 

kundföretag och slutligen manager för ett område på kundföretaget. Han har inget eget 

personalansvar, och alltså inga fast anställda. Han är ledare för fyra konsulter sedan ungefär ett 

halvår tillbaka. Projektet de fyra konsulterna arbetar i är ett pilotprojekt, som kommer att avslutas 

om några månader. Givetvis finns det sedan möjlighet att de fortsätter projektet. Att perioden tar 

slut betyder alltså inte att konsulterna kommer att sluta på kundföretaget. Denna ledare har alltså en 

annorlunda bakgrund jämfört med de andra ledarna, och detta återspeglas också i hans svar. 

 

Ledare 4 har varit chef i tre år och har idag en grupp med 18 fast anställda och fyra konsulter. Han 

blev ledare vid samma tillfälle som ledare 1. 

 

De konsulter ledarna har ansvar för är antingen konsulter som anställts för att ledarna inte hittat 

kompetensen tillräckligt fort, och alltså ersätter en fast anställd, eller expertkonsulter. De har också 

konsulter som oftast stannar i flera år. Företaget arbetar i en kunskapsintensiv bransch och de 

arbetsuppgifter som utförs på avdelningarna kräver högskoleutbildning. Generellt sett utför alltså 

både konsulter och fast anställda på företaget komplexa arbetsuppgifter. 

 

Jag har dessutom intervjuat en konsult för att ”stämma av” och nyansera de intervjuer jag tidigare 
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gjort. I valet av konsult tyckte jag att det var viktigt att det var en konsult som jobbade heltid i 

samma typ av yrke som ledarna jobbar i. Jag ville alltså ha en konsult som i så stor mån som möjligt 

liknade de konsulter som de intervjuade ledarna hanterar.  

 

Den konsult jag intervjuade har arbetat i samma bransch som ledarnas företag verkar i. Han har 

arbetat för samma konsultföretag i ungefär fyra och ett halvt år. Under den perioden har han varit på 

två kundföretag. Han började på ett stort kundföretag likt det ledarna arbetar i men sedan några 

månader tillbaka jobbar han i ett litet kundföretag. I intervjun diskuterade vi båda företagen. Detta 

ger information om hur en konsult som arbetar för en av ledarna kan känna, men det ger också 

intressant information om hur det kan se ut på andra ställen. Konsulten säger att konsultyrket är 

självvalt. Han föredrar alltså att kunna byta uppdrag då och då och vill inte sitta fast anställd på ett 

företag. 

2.3 Inför intervjuerna 

Inför intervjun fick intervjupersonerna veta att uppsatsen handlade om konsulter och att den skulle 

ta 1-1,5 timme. Ledarna intervjuades i ett rum på deras företag. De fick själv välja vilket rum och 

boka det. Konsulten valde att bli intervjuad på en plats som jag hade tillgång till, eftersom han själv 

inte hade tillgång till någon lämplig lokal. Innan intervjuerna började gick jag igenom uppsatsens 

upplägg och syfte i stort. Jag berättade också att både den intervjuade personen och företaget den 

jobbade på kommer att bli avidentifierat i uppsatsen, och att jag kommer att se till att det inte går att 

läsa ut ur texten vilket företag det handlar om.  Detta var också av stor vikt eftersom hanteringen av 

konsulter är ett ganska känsligt område. Detta märktes vid ett flertal intervjuer, bland annat genom 

att ledare utryckte att de inte skulle sagt så här mycket om det kunde framkomma vilket företag det 

handlade om. Jag fick också vid något tillfälle lova att förstöra banden då vår uppsats var klar, 

eftersom dessa annars kunde komma i fel händer. 

2.4 Intervjuguide... 

Här beskriver jag hur intervjuguiden var utformad för ledarna och konsulten. 

2.4.1 För ledare 

Jag använder min förförståelse för att hitta viktiga områden att diskutera då man diskuterar 

konsulter. Eftersom det inte fanns någon riktig information om hur konsulter hanteras och min egen 

kunskap om konsulter ur kundföretagets synvinkel är begränsad, var en semistrukturerad intervju ett 

självklart val. Till intervjuerna hade jag alltså bara teman samt stödord att använda då jag ställde 

frågorna. De tre ämnena var mängden information, sociala aktiviteter och villkor på arbetsplatsen. 
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Jag lät sedan intervjupersonerna prata fritt och ifrågasatte, uppmuntrade dem att vidareutveckla och 

bad dem motivera deras synpunkter. Många av intervjupersonerna var framåt och tog därför själv 

upp de tre ämnena (eller nuddade vid dem i sina historier) under intervjuns gång. Jag behövde 

därför oftast bara ställa följd frågor eller föra ämnen på tal igen. 

Efter intervjun med gatekeepern justerade jag intervjumallen något, genom att lägga till ytterligare 

några stödord som fångat mitt intresse då han berättat fritt. Detta var underrubriker till de tre 

ämnena. Till exempel fick ämnet ”vilkor på arbetsplatsen” ytterligare två stödord, ”semester” och 

”övertid”. Intervjuguiden finns som bilaga 1. 

2.4.2 För konsulten 

Intervjun med konsulten utfördes sist och syftet var att ge nyans, bekräftelse och mer möjlighet att 

ifrågasätta det jag fått ut ur de andra intervjuerna. Därför diskuterades samma områden som med 

ledarna, det vill säga mängden information, sociala aktiviteter och villkor på arbetsplatsen. 

Eftersom jag är intresserad av hur det påverkar konsulternas situation, fick konsulten dessutom 

svara på varför han tror att det ser ut som det gör och hur det påverkar honom. Intervjuguiden finns 

som bilaga 2. 

2.5 Källkritik 

Alla ledare arbetade på samma företag. Detta har jag sett som en fördel då antalet intervjuer är så få 

att jag har behov av någon gemensam nämnare för att sedan kunna analysera materialet på ett 

rimligt sätt. Då jag valt intervjupersoner har jag använt mig av snöbollstaktiken. Via min första 

intervju har jag fått två andra intervjuer. Dessa tre personer arbetar i viss mån tillsammans En 

intervju fick jag genom en annan kontakt och mig veterligen samarbetar han inte med någon av de 

andra intervjupersonerna. 

Vissa av ledarna hade ont om tid och var tidspressade under intervjuerna. Detta kan givetvis ha 

medfört att de medvetet inte gav lika rika förklaringar till diskussionsämnena. 

Jag fick kontakt med en konsult som passade mitt syfte genom en gemensam vän. Det bästa hade 

varit om även konsulten arbetade på samma företag som ledarna. Men av olika skäl kunde jag inte 

ordna detta. Den främsta anledningen var sekretesskäl. De kontakter jag har på ledarnas företag är 

intervjuade som ledare. Om jag bett dem om en konsult skulle konsulten veta vilka svar som var 

deras. Arbetar man i en av arbetsgrupperna och vet om att ledaren varit med i intervjun är det också 

möjligt att räkna ut vilka svar denna gett. Eftersom jag bara använder en konsult skulle dess ledare 

också veta exakt hur konsulten svarat, vilket givetvis hade påverkat konsultens möjlighet att 

uttrycka sig i vissa frågor. Jag tror också att det hade kunnat ses som negativt att jag, i en sån här 

fråga, fick kontakt med konsulten genom dess chef på kundföretaget. 
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2.6 Analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberade jag dem, läste igenom dem och studerade dem. Jag har varit 

ganska öppen i mina frågeställningar och försökt låta ledarna själva hitta rätt ämnen. De allra flesta 

ledare berörde själv varje ämne utan att jag behövde styra samtalet. Jag behövde därför främst ställa 

följdfrågor. Detta beror förmodligen på att jag hade en så god förförståelse för ämnet. Därför 

använde jag samma ämnen då jag kategoriserade materialet: information, arbetsplatsförmåner och 

sociala evenemang. Den information ledarna gav gällande varför de anlitade konsulter och vilka 

problem som fanns kategoriserades under en fjärde kategori ”för- och nackdelar med konsulter”. 

Allt varje ledare sagt sorterades in under varje rubrik och detsamma gjordes till sist med konsultens 

intervju.  

3 Teori 

I detta avsnitt presenterar jag de teorier som jag använt för att tolka min insamlade empiri. 

Inhyrning av personal är som tidigare nämnt ett relativt nytt fenomen. Detta är förmodligen 

anledningen till att jag hittat oväntat lite forskning på området, och ingen alls gällande just ledaren 

på kundföretaget. Jag har därför valt att använda mig av begreppet ”strukturellt utanförskap” på 

samma sätt som Tsoukalas (2003:17-ff) använder det för att studera konsulternas plats i 

kundföretaget. Jag använder Herzbergs, Mausners och Snydermans (1966:113-ff) tvåfaktorsteori för 

att studera hur detta kan påverka konsulternas motivation och därmed prestation på arbetsplatsen. 

Jag har valt de här två teorierna för att de beskriver två sidor av konsultinhyrning som jag anser vara 

viktiga ur ledarsynpunkt. Jag anser att Tsoukalas har fångat en viktig sida av konsulternas position i 

verksamheten genom sitt sätt att använda ”det strukturella utanförskapet” som begrepp.  

Vidare tror jag att det som anses viktigt av företagen och ledarna är att teamen arbetar optimalt och 

att den potential som finns i de anställda och i konsulterna används fullt ut. De flesta företag ser 

personalen som den värdefullaste resursen och vill använda den därefter. Tvåfaktorsteorin ger 

därför en intressant vinkel på inhyrningen av personal, eftersom de belyser en eventuell förlust det 

kan innebära för företagen. Detta är också något som varje företag kommer att behöva tänka på, då 

de använder sig av fler och fler konsulter i det dagliga arbetet. 

3.1 Det strukturella utanförskapet 

Ioannis Tsoukalas (2003:17-ff) hävdar att det finns ett strukturellt utanförskap mellan konsulter och 

fast anställda.  

 

Detta består i huvudsak i tre olika punkter:  
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• Konsulten kommer utifrån ett bemanningsföretag och har därmed en dubbel tillhörighet som 

både de fast anställda och konsulter är medvetna om 

• Konsulten har en ”kategorisk identitet” det vill säga är till exempel ”datakillen” eller 

”personalspecialisten” och har därmed inget behov av att bygga en identitet 

• Konsulten är inte där för att bli en del av personalstyrkan utan för att lösa ett specifikt 

problem.  

Detta resulterar i att de fast anställda och en ny konsult inte interagerar på samma sätt som de fast 

anställda skulle med en ny fast anställd. Den fast anställde är helt och hållet en i gänget, och har 

alltså inte ytterligare en arbetsplats med andra kollegor som den träffar då och då. Den fast anställde 

måste också skapa sig en ny identitet på arbetsplatsen och den måste interagera med övrig personal i 

sitt arbete. 

3.2 Tvåfaktorsteorin 

Herzberg et al (1966:113-ff) separerar trivselfaktorer på arbetsplatsen i två delar, 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna krävs för att nå trivsel och 

motivation på arbetsplatsen, men om de uteblir innebär det inte vantrivsel.  

 

Motivationsfaktorerna fokuserar på arbetsuppgiften i sig och kan vara till exempel:  

• personligt ansvar 

• möjlighet till befordran 

• intressanta och stimulerande arbetsuppgifter  

• goda prestationer 

• erkännande för goda prestationer 

 

De säger också att det inte behöver handla om en reell befordran, utan att personer som har fått mer 

avancerade arbetsuppgifter utan ny titel eller högre lön kan känna sig mer motiverade av detta.  

 

Hygienfaktorerna däremot kan inte ge trivsel, men om de saknas skapas vantrivsel. Dessa fokuserar 

inte på arbetsuppgifterna utan på allt det som ligger runt omkring, till exempel:  

• gemenskap med kollegorna 

• arbetets utformning 

• fysiska arbetsvillkor 

• arbetsledningens attityd 
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Herzberg et als (1966:90) resultat visar att de personer som rapporterade trivsel till följd av 

motivationsfaktorer i 45 % av fallen dessutom fick positivare attityder gentemot företaget. Vad 

gällde de som rapporterade vantrivsel till följd av bristande hygienfaktorer rapporterade 27 % att de 

fick en sämre attityd gentemot företaget. 

 

Trots att Herzbergs, Mausners och Snydermans teori är gammal, tycker jag att den är användbar. 

Jag menar att vad människor behöver för att bli motiverade inte har ändrats sedan deras 

undersökning gjordes. Det som möjligtvis har hänt är att arbetsplatser har blivit mycket bättre på att 

tillvarata personalens behov och därmed göra personalen mer produktiv. Många forskare använder 

denna teori fortfarande. 

 

4 Redovisning och analys av mitt material 

Jag börjar med att redovisa vad intervjupersonerna sagt om de tre mest centrala ämnena, 

information, arbetsplatsförmåner och sociala evenemang. Detta görs i två kapitel. Först ett om vad 

de fyra ledarna sagt och sedan ett om vad konsulten sagt. Efter dessa kapitel följer ett kapitel med 

analys och diskussion av resultaten. 

4.1 Ledarnas syn på... 

4.1.1 Information 

Mängden information man får från början som anställd respektive konsult beskrivs av Ledare 3 så 

här: 

 

”Som konsult när du sätter din fot på det här företaget. Så har du i stort sett inte access till 

någonting. Utan det måste låsas upp allt eftersom[...]som anställd är det mycket mer av det som 

sker per automatik. Att du kommer in i fler och fler system.” 

 

Men han fortsätter med att säga att konsulterna ofta får resten av accessen genom att olika ansvariga 

går in och ger dem tillträde till systemen. Han tycker inte att det krävs någon speciell anledning för 

detta utan konsulterna ges behörighet nästan per automatik, även om detta måste ske manuellt. 

Ledare 3 ger gärna mycket information även till konsulterna och motiverar det så här: 
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”Alla som jobbar här /på avdelningen, min anm./ har ganska hög kompetens. Du har inga apor som 

sitter och klickar i en bur. Visst, på de avdelningar, när det är det de ska göra... de ska klicka.. sitta i 

en bur..alltså... då får de ingen access, ingenting. Då tänker man på vad man säger till dem, därför 

att, De är garanterat inte nöjda med sitt jobb. De är bara där för att stämpla av timmarna. Där jag 

sitter och har ett ganska stimulerande arbete, där folk har kul och är kompetenta så finns det 

mindre risk att sånt ska ligga till grund och förstöra. Är man öppen och ärlig med information så.. 

får man tillbaka. visst, vissa chefer, vissa ledare går omkring ´Jaa.. men de är ju konsulter’. Jag 

tycker inte att det är kul. Jag har... jag vill inte.. för jag vill inte behöva gå omkring och tänka på 

vad jag ska säga och inte säga. För det gör jag tillräckligt mycket åt andra hållet liksom /gentemot 

kunder, min anm /.” 

 

Det är i det här sammanhanget intressant att påpeka att det är Ledare 3 som särskiljer sig från de 

andra ledarna på så sätt att han själv arbetat som konsult och inte har några fast anställda. Samtidigt 

säger han att det finns saker han tänker sig för två gånger innan han säger till en konsult och: 

 

”Jag har gett dem information om kommande saker, MEN det är information som kommer att vara 

publik under tiden.. när de har lämnat här då [...] då kan de mycket väl sitta och jobba hos 

konkurrenter.” 

 

Ledare 1 berättar att de stora möten som hålls för hela företaget inte innefattar konsulter. Det har 

hänt någon enstaka gång under de fem år han varit på företaget att konsulter får vara med på 

stormöten. Han nämner tre skäl till varför konsulter inte får delta på de stora mötena:  

• Företaget har inte så stora lokaler att både konsulter och fast anställda får plats på samma 

gång 

• Det presenteras information som företaget inte vill att konsulterna ska få tillgång till ännu 

• Företaget vill bygga en vi-dem känsla, så att företagets personal känner sig enade 

 

Ibland får de också information uppifrån som endast är för anställda. Vid ett sådant möte säger han 

till att det endast är för anställda och konsulterna får lämna lokalen. Ledare 2 säger att detta händer 

ungefär en gång i kvartalet och att det då gäller till exempel försäljningssiffror eller strategiska 

beslut. 

 

För några år sedan hade Ledare 4 en väldigt stor arbetsgrupp med anställda och konsulter. Då valde 

han att utesluta konsulterna från veckomötena, för att kunna ge de fast anställda mer 

uppmärksamhet och större chans att komma till tals. Han låter konsulterna vara med på möten 
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ungefär en gång i månaden. Då får de endast reda på information som krävs för att de ska kunna 

utföra sitt arbete. Idag har Ledare 4 en mycket mindre grupp, men han tillåter fortfarande inte 

konsulter på veckomöten. 

4.1.2 Arbetsplatsförmåner 

Ledare 1 säger att han vill bygga på en vi-dem känsla. Han tycker att det är viktigt att de fast 

anställda känner att de är en del av företaget ”vi” i motsats till konsulterna, som har sina egna 

aktiviteter. Han ser detta som ett sätt att säkra att hans medarbetare stannar på företaget.  

Alla ledare utom Ledare 3 (se nedan) anser att det är viktigt att prioritera de fast anställda och få 

dem att känna tillhörighet och lojalitet till företaget. Detta märks främst då vi diskuterar 

arbetsplatsförmåner. Ledare 1 säger till exempel: 

 

”Jag sätter konsulterna på de sämre platserna. [...] har jag trista platser så får oftast konsulterna 

dem[...] Om det finns ett dragit ställe eller bredvid dasset så får konsulterna det. [...] Om du tittar 

ut nu så tror jag faktiskt att det är så, de flesta konsulterna sitter i gången.” 

 

Ledare 3 säger att han och hans konsulter sitter på samma typ av platser och på samma plats. Jag 

hävdar att det finns flera anledningar till att uppdelningen ser annorlunda ut hos Ledare 3. En är att 

Ledare 3 faktiskt inte har några fast anställda att placera annorlunda. Han verkar inte heller göra 

någon skillnad på vilka som sitter vid fönsterna och vilka som sitter i gången. Dessutom har Ledare 

3 själv jobbat som konsult, och har nyligen blivit ledare. Han berättar däremot att när han själv var 

konsult blev han flyttad från fönstret in mitt i landskapet, för att konsulter inte skulle sitta vid 

fönstret. Detta verkar också vara ett negativt minne, vilket kan vara ytterligare en anledning till att 

han försöker ge alla lika platser. 

 

Ledare 1 säger också att han ger de roliga uppgifterna till en anställd i första hand. Han vill att det 

ska vara roligt att vara anställd på kundföretaget och att det ska synas att det finns fördelar med att 

vara det. På samma sätt väljer han alltid en fast anställd om det uppstår något uppdrag i annat land. 

Det viktiga är att personen är tillräcklig kompetent för att klara uppdraget. På frågan vad han gör 

om en konsult är bättre lämpad att åka utomlands svarar Ledare 1 så här: 

 

”En konsult ska vara jävligt mycket bättre lämpad om jag ska skicka honom på en sån grej” 

 

Det beror på att det är roligt att resa, och den typen av uppdrag vill han ge till sina egna anställda. 
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Även Ledare 2 väljer att bara skicka fast anställda på sådana uppgifter och han gör likadant då det 

gäller mässor, företagspresentationer och möten med personer från andra delar av världen. Han 

tycker att det är viktigt att de anställda känner att företaget tror på dem och satsar på dem, för att de 

ska känna lojalitet till företaget. Även Ledare 4 säger att konsulter generellt sett får göra de enklare 

uppgifterna. Om en anställd tycker att de enklare uppgifterna blir för tråkiga, kan denna få prova på 

något nytt, vilket en konsult inte kan få. Han använder de roligare uppgifterna i motivationshöjande 

sammanhang. Ledare 3 kan inte dela upp uppgifter mellan fast anställda och konsulter, eftersom han 

endast har konsulter. Han säger att han delar in ansvarsområden och att konsulterna är där för att 

han inte hinner göra alla uppgifter ensam. Därför finns det inte heller någon möjlighet för honom att 

dela in roliga uppgifter, utan de uppgifter konsulter kan göra får de ofta också göra eftersom han 

inte har tid. Är det en tråkig uppgift som ligger på honom delegerar han den inte utan att han gör 

den själv. 

 

Konsultgruppen regleras också av vissa av ledarna genom vilka positioner konsulter kan ha. Ledare 

4 låter inte någon konsult ha en ledande position, t.ex. teamleader. Han anser detta vara ett sätt för 

anställda att avancera, och kanske senare bli chefer. Även Ledare 2 är noggrann med att inte låta 

någon konsult ha en ledande position. På Ledare 3s del av företaget stämmer inte detta, eftersom 

han har en konsult ”jämte” sig med samma behörigheter som han själv har. Det är även så att 

anställda på kundföretaget har olika titlar beroende på vad de gör, säger Ledare 1. Konsulter har 

däremot generellt sett bara titeln ”konsult”. 

 

Ledare 4 delar även ut små priser, t.ex. biobiljetter, till de anställda då och då. Det gör han generellt 

sett inte till konsulter överhuvudtaget. Detta kan ses som ytterligare ett sätt att ge de fast anställda 

beröm när de gör något bra, samtidigt som konsulterna inte får något alls då de gör något bra. På 

samma sätt har ledarna olika strategier för att hantera positiv och negativ kritik till konsulter. 

Konsultbolagen tar då kontakt med ledaren på kundföretaget för att få kritik. Denna kritik framför 

de till konsulten vid utvecklingssamtalet, där också konsultens karriär diskuteras. Ledare 4 tror att 

skillnaden mellan konsulter och fast anställda markeras redan där. Med en fast anställd har man ett 

samtal en gång om året om hur chef och anställd vill att personen och dess karriär utvecklas, utöver 

detta hålls minst två uppföljningssamtal om hur det går. Ledare 4 brukar hålla ett sådant 

uppföljningssamtal ungefär varannan månad. Med konsulter behöver man inte hålla något sådant 

samtal, men Ledare 4 brukar ändå prata med dem en till två gånger om året. De samtalen är också 

mer direkt feedback än karriärplaner. Detta medför att han har en mycket tätare relation med de 

anställda redan i den formella kommunikationen. Ledare 1 försöker själv ge både positiv och 

negativ kritik till konsulterna direkt, men ger en mer detaljerad form till säljaren. Han tycker att det 
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är viktigt att ge direkt feedback, även till konsulter. Han säger att han ibland diskuterar konsulternas 

karriär, men då mer löst i kafeterian. Det är alltså inte på avsatt tid och enskilt utan småprat. Även 

Ledare 3 säger att han i första hand skulle ge direkt kritik till konsulten i fråga, men det finns också 

tillfällen då han skulle gå direkt till konsultbolaget, till exempel om konsulten är inkompetent.  

Ledare 4 säger så här: 

 

”Jag pratar mycket mer med mina anställda i eh, officiella sammanhang där jag månar om deras 

personliga utveckling men /då det gäller, min anm./ konsulterna är jag inte mån om deras 

personliga utveckling utan det jag är mån om är att de fungerar i teamet och att de utför sina 

arbetsuppgifter och det är ju en större helhet jag tänker på snarare än individen.” 

4.1.3 Sociala evenemang 

När det gäller sociala evenemang resonerar ledarna oftast annorlunda än då de diskuterar 

arbetsplatsförmåner. Samtliga ledare anser att det är viktigt att arbetsteamen fungerar väl. I tre av 

ledarnas fall innebär detta att konsulter och fast anställda måste samarbeta på ett bra sätt. Ledare 1 

säger till exempel att det ligger i hans ekonomiska intresse och är till hans fördel att konsulterna 

jobbar lika hårt och lika integrerat som de fast anställda. Även Ledare 4 tycker att det är viktigt att 

konsulterna deltar i de sociala aktiviteterna, så att gruppen som helhet presterar bra på arbetsplatsen. 

De brukar båda lösa det genom att bjuda in konsulterna, men låta dem betala för sig själv.  

Detta står i motsats till deras övriga agerande och är därför intressant att påpeka. Kanske beror detta 

på att de kan bjuda in konsulterna utan att detta kostar extra och utan att bryta mot sekretessregler 

på företaget. Det kan också bero på aktiviteternas syfte. Alla ledare säger att konsulter och fast 

anställda umgås med varandra i lunchrummet, och att det alltså inte finns någon uppdelning där. 

Men det finns också tillfällen då konsulterna inte får vara med på aktiviteterna. Ledare 1 säger att 

om han skulle anordna en aktivitet med ett maximalt antal platser, skulle han inte tveka att endast 

bjuda de fast anställda. Teambyggande aktiviteter anses alltså vara ett krav de fast anställda kan 

ställa, men en extra bonus för konsulterna. Konsulterna får givetvis liknande aktiviteter från 

konsultbolaget, men detta är inte med de personer de ska arbeta i team med dagligen. 

När kundföretaget som helhet har fest blir endast fast anställda bjudna. Detta motiveras av flera av 

ledarna med att konsultbolagen har sina egna aktiviteter. Vad gäller fotbollslag och bandylag är 

enligt flera av intervjupersonerna både konsulter och fast anställda välkomna. Kundföretaget har 

lokaler att vara i och det gör ingenting om konsulterna följer med då de andra spelar.  Däremot 

säger Ledare 1 att lokalerna endast är bokningsbara för de anställda. Det krävs alltså att en anställd 

bokar och tar med sig konsulterna till lokalerna. 
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Övrig friskvård, med träningskort m.m. är endast tillgängligt för fast anställda. Det beror på att 

företaget har ordnat detta internt med speciella träningslokaler, som konsultbolagen inte kan 

anordna avtal med. Konsultbolagen har förmodligen avtal på andra ställen, men det finns ingen 

möjlighet att göra avtal med samma förening som företaget har avtal med. När det gäller massage 

som finns på kundföretaget till sänkt pris, har även konsultbolagen gått in och subventionerat så att 

konsulterna kan få massage till ungefär samma pris.  

4.2 Konsultens syn på... 

Här presenterar jag vad konsulten sa kring de tre ämnena information, arbetsplatsförmåner och 

sociala evenemang. Som nämnt tidigare diskuterar han två företag. Ett som han tidigare arbetat i 

som är större och ett mindre som han arbetar i nu. För att göra det enklare för läsaren att följa med i 

texten använder jag ”det stora företaget” och ”det lilla företaget” som namn.  

Konsulten har trivts bra både på det stora företaget och på det lilla, men på det stora företaget säger 

han att han kände gemenskap med och lojalitet i första hand gentemot konsultföretaget. I det lilla 

företaget har han lite svårare att uttrycka sig klart. Kanske är detta för att han fortfarande arbetar för 

samma konsultföretag (men är alltså uthyrd till ett nytt kundföretag) som tidigare fast på annan ort 

med nya kollegor. Då jag lyssnar på honom förstår jag trots det att han känner större gemenskap 

med och lojalitet gentemot kundföretaget idag. Han har ännu inte hunnit lära känna sina kollegor på 

konsultbolagets kontor här men är nöjd med hur det fungerar. 

4.2.1 Information 

Då konsulten arbetade på det större företaget fick han endast information som handlade om det 

projekt han jobbade i just då. Alla andra möten som kunde gälla allt från möblering av avdelningen 

till strategiska beslut och nedskärningar, var han utesluten från. På den nya mindre arbetsplatsen är 

han med på allt och hanteras som en vanlig anställd. Han tror att det beror på att det lilla företaget 

har väldigt liten erfarenhet av konsulter och att de i framtiden kommer att bli mer försiktiga. Han 

tycker att bristen på information har både positiva och negativa sidor. Det kan vara skönt att inte 

behöva diskutera möbleringen. Om det går dåligt för företaget han har uppdrag på så har han ju 

fortfarande anställningen hos sitt konsultföretag, så han uppfattar det inte som oroande. 

Men idag, när han får vara med på möten och liknande, säger han att han känner sig mer som en i 

gänget. 

 

Det finns olika möjliga anledningar till varför de två kundföretagen skiljer sig så mycket. Då jag 

frågar konsulten varför han tror att det ser ut som det gör säger han att det kan bero på ovana hos 
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det lilla företaget. De har inte haft konsulter så länge, men han tror att de kommer att bli mer 

försiktiga i framtiden. Det kan också bero på en skillnad i storlek. I små grupper känner alla 

varandra vilket kanske ger en annan typ av beteende i gruppen än på den stora arbetsplatsen. Det 

kan också finnas andra förklaringar till att de två kundföretagen särskiljer sig. Eftersom jag inte 

undersökt företagen kan jag inte heller ge något svar på frågan, utan detta kan vara föremål för 

framtida forskning. 

4.2.2 Arbetsplatsförmåner 

Konsulten säger att han känner att det är svårt att få kritik på arbetsplatsen. Det pratas sällan om 

enskilda konsulter, så länge de inte gjort något riktigt dumt. Han hade helst velat ha 

utvecklingssamtal med chefen på kundföretaget så att han fick veta hur han behöver förbättra sig. 

Han säger också att han förstått att man kan få veta om man gjort något dumt via säljaren. Med 

andra ord ringer kundföretaget till säljaren på konsultbolaget och berättar vad som hänt, och sedan 

ringer säljaren i sin tur konsulten. Detta upplever han som mycket negativt och han hade själv inte 

velat få kritik den vägen. 

 

Konsulten säger att han är medveten om att ledarna ofta uttalat försöker ge de roligare och mer 

komplicerade uppgifterna till de fast anställda, och de monotona till konsulterna. Men enligt honom 

delegerar sedan de fast anställda vissa uppgifter till konsulterna, helt enkelt för att de har mer 

kunskap på vissa områden. Detta medför i sin tur att konsulter visst får mer komplicerade och 

därmed lite roligare uppgifter. I det lilla bolaget sitter de i sina arbetsgrupper, två personer i vart 

rum. Han och ytterligare en person jobbar tillsammans och delar därför rum. Han ser ingen skillnad 

i vilken plats han fått. På det stora företaget säger han att ordningen var: 

 

”De absolut bästa platserna går till anställda med lång erfarenhet i första hand, konsulter med 

lång erfarenhet i andra hand och så nedåt” 

4.2.3 Sociala evenemang 

När jag frågar konsulten om hur det såg ut i lunchrummet på det stora företaget svarar han så här: 

 

”det var väldigt många gäng.. asså varje konsultbolag hade ju sitt lilla gäng där.. så gick man ner i 

fikarummet så såg man ju ah där sitter de från det bolaget, där sitter de från det bolaget, där sitter 

de anställda från den avdelningen..” 

 

Ibland fikade han ändå med sin avdelning. Han säger också att han delvis valde att luncha med 
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konsultkollegorna, som han inte fick så stor möjlighet att träffa i övrigt. Han fick då inte alls 

möjlighet att delta i de aktiviteter som kundföretaget anordnade för sina anställda.  Under en period 

fick han inte ens lov att plocka frukt ur företagets fruktkorg. I det lilla företaget blir han inbjuden på 

alla aktiviteter de anordnar och deltar i så stor mån det går. Det finns inte heller någon uppdelning i 

lunchrummet utan alla fikar och lunchar tillsammans och han känner nu sina kollegor på 

kundföretaget bättre än sina kollegor på konsultföretaget. Friskvården ordnas både nu och då av 

konsultföretaget och han har egentligen aldrig haft tillgång till kundföretagets friskvård. I det stora 

företaget kunde man få massage om det inte fanns någon annan på listan, men han ställde aldrig upp 

sig i kö för detta. Detta beror på att man i så fall fick plats i sista minuten. Konsulten sade att man i 

så fall var tvungen att rusa ner till massören, och detta var han inte intresserad av. 

 

Han säger att han som konsult inte kan vänta sig att kundföretaget ska betala för nöjen. De anser att 

de redan betalar tillräckligt. När jag frågar honom om det inte påverkar sammanhållningen svarar 

han först att det gör det. Han säger sedan att man får ha en annan inställning som konsult och menar 

då att man helt enkelt får acceptera att man inte är med på alla aktiviteter och får all information. 

Efter att han sagt detta, ändrar han sig och säger nu att sammanhållningen inte påverkas. Jag tror att 

detta beror på att han ser det som en del av sitt arbete att kunna samarbeta väl med personer han inte 

känner. 

4.3 Analys och diskussion 

Analysdelen är delad i två delar. Den första behandlar Tsoukalas (2003:17) begrepp ”det strukturella 

utanförskapet” och de andra behandlar Herzberg et als (1966:113-ff) tvåfaktorsteori. 

4.3.1 Är konsulterna i strukturellt utanförskap? 

När Tsoukalas (2003:17) talar om strukturellt utanförskap pratar hon om tre anledningar:  

• konsultens identitet som kunnig, det vill säga att konsulten har en specifik kompetens 

• känslan hos fast anställda och konsulter av att konsulter komma ”utifrån” och inte är en del 

av företaget 

• Att konsulten är där för att lösa ett visst, specifikt problem. 

Denna beskrivning stämmer väl in på specialistkonsulten, som var vanlig förr. Jag menar att det 

idag ser ut på följande sätt: 

• Konsulten har kanske inte en specifik spetskompetens, men det är ändå möjligt att de 

identifierar sig själv som kunniga inom sitt område. Konsulter har ofta också arbetat på flera 

olika arbetsplatser, vilket kan ge ökad social kompetens, förmåga att sätta sig in i nya 
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projekt snabbt och snabbare problemlösning. Trots att de inte har en speciell utbildning 

längre, hävdar jag alltså att bilden av konsulten som kunnig finns kvar.  

• Konsulter och fast anställda har fortfarande känslan av att konsulten inte tillhör 

kundföretaget och kommer utifrån. 

• Konsulterna är inte längre där för att lösa ett visst specifik problem under en viss period. De 

är där på heltid och arbetar då tillsammans med de fast anställda i team. Trots detta löser de 

tillfälligt ett problem för kundföretaget. De är där för att kundföretaget behöver deras 

kompetens permanent på arbetsplatsen, och för att de inte kan hitta en fast anställd. Tanken 

hos kundföretaget är att så snart som möjligt ersätta konsulten med en fast anställd. 

 

Dessutom hävdar jag att det finns ytterligare en variabel som är central då jag diskuterar 

konsulternas strukturella utanförskap. Vad gäller information finns det goda anledningar till varför 

konsulter inte får veta allt. Det beror givetvis på att de kommer från ett annat företag och då 

uppdraget är slut kommer de att byta kundföretag. Även om detta ofta tar flera år, skrivs kontrakten 

på för ett halvår och det finns en ständig osäkerhet gällande hur länge de stannar. Konsulternas 

kompetens kombinerat med den erfarenhet de får på kundföretaget gör dem också intressanta för 

konkurrenter och detta gör det ännu viktigare att de inte har information som kan göra skada. Det är 

därför fullt förståeligt varför konsulterna behandlas som en egen grupp i det fallet, men detta bidrar 

givetvis till en ökad känsla av konsulterna inte är en del av den vanliga personalstyrkan. 

 

Det finns olika tecken i intervjuerna som tyder på att det finns ett strukturellt utanförskap. 

Konsulter är bland annat uteslutna från företagets stora fester. En av ledarna säger att han skulle låta 

bli att bjuda konsulterna istället för att byta aktivitet om det var begränsat antal på den han tänkt sig. 

Konsulterna har ingen access alls till system och liknande då de börjar på företaget. En ledarne 

utesluter helt och hållet konsulterna från sina veckomöten och de får bara delta i en gång i månaden 

på ett möte där endast uppgifterna behandlas. En av ledarna säger rakt ut att han vill bygga på en vi-

dem känsla mellan anställda och konsulter, men skillnaden finns outtalad eller genom till exempel 

ironi och skratt i alla intervjuerna, både med ledare och konsult. Genom detta drar jag slutsatsen att 

det finns en strukturell skillnad som anses som så naturlig att den inte ens behöver nämnas av alla 

intervjupersoner utom ledare 1. Grupperingen av konsulter som en egen grupp syns också i vilka 

titlar de fast anställda respektive konsulter får. De fast anställda har titlar efter sin arbetsuppgift. 

Konsulterna har däremot bara titeln ”konsult”. Detta medför en gruppering där det finns 

”personalspecialister”, ”datakillar” och ”konsulter” vilket starkt står i motsats till Tsoukalas 

(2003:17) resonemang om konsulters kategoriska identitet. 

Konsulten nämner från det stora företaget att han under en period inte ens fick ta frukt ur 
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fruktkorgen och även att han under hela tiden väldigt sällan lunchade med sin avdelning.  

Även om konsulter i vissa fall får positivt och negativt beröm direkt på arbetsplatsen finns det också 

tillfällen då de inte får det. Ledare 3 säger att en konsult som inte uppfyller kvalifikationskraven 

inte skulle få veta det av honom, utan han skulle då ta direkt kontakt med konsultföretaget. Även 

konsulten berättar om att konsulter ibland får negativ kritik på omväg, via chefen på 

konsultföretaget. Ledare 4 ger positiv och negativ kritik även till konsulterna, till och med via 

utvecklingssamtal några gånger om året. Kanske är det just därför han väljer att bekräfta sina 

anställda ytterligare genom att dela ut små priser då de gör något bra. Konsulterna kan ta del av 

massagen precis som de fast anställda och till ungefär samma sänkta pris. Det finns däremot en 

skillnad i vilket företag som subventionerar massagen. Detta bidrar till att konsulterna inte ses som 

en del av den vanliga personalstyrkan, vilket leder till en högre grad av strukturellt utanförskap. Det 

finns också en tydlig markering av att konsulterna tillhör en egen grupp, då dessa själv måste betala 

(eller be konsultföretaget att göra det) för de aktiviteter de blir bjudna på av kundföretaget. 

 

Men det finns också saker som tyder på det strukturella utanförskapet kan försvagas. Ledare 3 har 

en konsult ”bredvid” sig i hierarkin. Han försöker även ge lite extra information. Det kan bero på att 

han själv jobbat som konsult, men det kan också vara en åsikt han kommer att behålla och som 

också kan spridas då konsulter går över till kundföretaget och blir ledare där. Samtidigt hade jag en 

känsla genom intervjun av att han i viss mån hade börjat ändra sina åsikter. Detta förmedlades 

genom menande skratt, någon snabb mening ibland och ironi. De andra tre ledarna, som har 

blandade grupper, vill alla ha med sig konsulterna på teamaktiviteter. Jag tror att detta beror på 

aktiviteternas syfte. Sociala evenemang har som huvudsyfte att knyta samman arbetsteamen, och 

ledarna motiverar att de får delta just med att de måste arbeta i samma team på arbetsplatsen. Detta 

medför givetvis att det inte blir samma utanförskap.  

 

Jag skulle därför vilja säga att den grundläggande strukturen, där konsulter och fast anställda är två 

grupper, finns kvar. Detta märks främst uppifrån. Fester och möten som berör hela företaget är 

konsulter inte välkomna på. Konsulter har inte grundläggande behörighet till systemen och kallas 

bara ”konsulter”. Det finns tillfällen då ledarna drar nytta av den strukturen. Den används för att 

motivera varför deras anställda ska få roligare arbetsuppgifter och bättre platser än konsulterna. 

Men samtidigt är ledarna uppmärksamma på problem de stöter på när konsulterna behandlas som en 

helt egen grupp. Det är förmodligen därför alla utom en håller möten med konsulter och fast 

anställda. Jag tror även att det är därför konsulter generellt sett får följa med på de teambyggande 

aktiviteter som ledarna håller och dessutom tror jag att det är anledningen till att flera av ledarna 

håller, mer eller mindre formella, utvecklingssamtal med konsulterna. Konsulterna behandlas i 
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mångt och mycket som en egen, utomstående grupp. Det finns saker som försvagar det strukturella 

utanförskapet, men det finns betydligt mycket mer som markerar att konsulterna är en egen grupp. 

Jag hävdar därför att konsulter är i strukturellt utanförskap på arbetsplatsen. 

4.3.2 Hur påverkas konsulternas motivation? 

Hertzberg et al (1966) ansåg att avsaknad av saker ”runt om” arbetsuppgiften, ex. attityd från 

ledningen, medför vantrivsel. Detta tror jag de flesta ledare är medvetna om och agerar utifrån. 

Detta märks då de hanterar de fast anställda, som de vill ska trivas bäst och stanna. Samtidigt blir 

konsultgruppen den grupp som får allt det som är sämre, just på grund av att de fast anställda ska 

trivas bra. Ledarna nämner flera olika hygienfaktorer som är reserverade för de fast anställda till 

exempel de bättre platserna, information om hur framtiden ser ut och biobiljetter. Konsulterna är 

också utestängda ur gemenskapen på till exempel julfester och Ledare 1 säger även att han skulle 

utesluta dem om han valt en aktivitet med begränsat antal platser. 

 

När det gäller motivationsfaktorerna, som behandlar uppgiften och är de som skapar trivsel är även 

dessa i första hand reserverade åt de fast anställda. De får, enligt ledarna, de roligare uppgifterna 

och de uppgifter som innebär resor. Konsulten säger att konsulterna visst får roligare och svårare 

uppgifter, eftersom de fast anställda delegerar uppgifterna. Detta bör också innebära att konsulterna 

får större ansvar, vilket är ytterligare en motivationsfaktor. 

Det är också möjligt att konsulterna ser andra saker som motivationsfaktorer. Eftersom de 

regelbundet byter uppdrag får de mer kompetens än en person som alltid sitter på samma arbete. 

Vidare får de regelbundet en ny utmaning i form av att komma in på en ny arbetsplats, lära sig dess 

rutiner och system och göra nya uppgifter. Detta är delar av arbetet som absolut kan räknas som 

motivationsfaktorer.  

 

Ledare 3 berättar om en konsult som har större personligt ansvar och övriga tre ledare säger att inga 

konsulter får roller med större ansvar. Eftersom dessa tre ledare inte heller tillåter att konsulter 

befordras saknas denna möjlighet helt för konsulter. Alla ledare försöker ge positiv och negativ 

kritik till konsulterna direkt på arbetsplatsen. Att få beröm när man gör något bra är enligt Herzberg 

et als (1966:78) undersökning en av de saker som ger positiva känslor på arbetsplatsen. Ledarna vill 

givetvis att konsulterna och arbetsgruppen som helhet ska fungera optimalt, men samtidigt hanteras 

konsultgruppen som en extragrupp som ska avlasta de fast anställda. Eftersom konsulterna arbetar 

på arbetsplatsen under flera år bör detta påverka resultaten på arbetsplatsen.  

Konsulten säger att  
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”man får ju lov att som konsult ha lite annorlunda inställning.. man kan inte.. asså det är ju lite 

som en del i själva jobbet” 

 

Jag menar detta beror på att han helt enkelt vant sig vid de villkor som finns i branschen, eftersom 

han jobbat där i många år. Men det är ju inte detsamma som att konsulter inte hade arbetat bättre om 

de har hade varit mer delaktiga på arbetsplatsen. Konsultbolagen gör så mycket de kan för att ge 

konsulterna den gemenskap som saknas på kundföretaget. De kan endast påverka hygienfaktorerna 

det vill säga sådant som finns runt om uppgiften. De ordnar frukostar, fester och afterwork för att 

skapa gemenskap mellan konsulterna och lojalitet till konsultföretaget. De ringer regelbundet 

ledaren på chefsföretaget för att ta reda på vad de tycker om konsulten och ringer genast konsulten 

när de får höra kritik, bra eller dålig. De ordnar också utvecklingssamtal och enligt konsulten har de 

egna bandy och fotbollslag där han har spelat tidigare. Om det spelar någon roll att detta inte sker 

på arbetsplatsen kan jag inte svara på i min undersökning, utan då krävs det ytterligare forskning. 

Men motivationsfaktorerna kan konsultbolaget inte påverka, eftersom det handlar om uppgiften i 

sig. Ledarna på kundföretaget är därför de som har möjlighet att se till att även konsulterna är 

motiverade. Samtidigt påverkas detta av de fast anställda och av konsulterna själv. Det är, enligt 

konsulten, inte helt sant att konsulter inte får de svårare (och därmed ofta roligare) uppgifterna. 

Konsulternas kompetens och önskan om att få visa sin kompetens medför att de ofta får delegerat 

uppgifter till sig från de anställda. 

 

Alla ledarna vill i första hand ha fast personal, eftersom de vill binda viktig kompetens till företaget. 

Detta är viktigare än den flexibilitet de får av att ha konsulter. Ledarna har generellt sett tre sätt att 

säkra kompetensen. De jobbar för att behålla sin fasta personal, på att göra konsulter till fast 

anställda på kundföretaget och på att ersätta konsulterna genom att rekrytera ny fast personal. För 

att lyckas behålla sina anställda ger de därför dem de bästa platserna, resorna och de bästa 

uppgifterna.  

 

De två viktigaste anledningarna till att de inte gör konsulter till fast anställda på kundföretaget är att 

de inte får anställa fler vid tillfället eller att ledarna tror att konsulterna inte är intresserade. 

Om ledarna kan skapa en arbetsplats där konsulterna känner att de har både motivations- och 

trivselfaktorer skulle, enligt tvåfaktorsteorin, konsulterna ha bättre attityd gentemot kundföretaget. 

Då skulle de förmodligen också vara intresserade av att bli fast anställda på kundföretaget. Det är 

möjligt att det är så redan idag. Konsulten säger själv att han hade kunnat tänka sig att anställas på 

kundföretaget om han fick ett bra erbjudande, men han har själv aldrig diskuterat det med 

kundföretaget. 
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5 Slutsats 

De anledningar som enligt Tsoukalas (2003:17-ff) leder till det strukturella utanförskapet 

(kategorisk identitet, känslan av att vara utomstående och inhyrd för specifikt problem) stämmer 

idag inte längre. Syftet med konsulter har förändrats. Jag hävdar trots detta att det finns ett 

strukturellt utanförskap. Känslan av att vara utomstående finns kvar, kunnigheten har förändrats till 

att omfatta andra områden och konsulterna löser ett problem – även om detta råkar vara att det finns 

för lite personal. Det finns dessutom en rädsla för att konsulterna ska arbeta på ett annat företag, 

vilket ytterligare stärker känslan av att konsulterna är en egen grupp.  I de allra flesta fall på 

arbetsplatsen hanteras konsulterna som en egen grupp. Det finns ett fåtal tillfällen då de behandlas 

som en del av gruppen, främst då de får följa med på teambyggande aktiviteter. Jag menar därför att 

det finns ett tydligt strukturellt utanförskap. Styrkan på detta skiljer sig mellan de olika ledarna men 

definitionen av konsulterna som en egen grupp kvarstår och är för alla ledarna naturlig. 

 

Hygienfaktorerna kan både konsultbolaget och kundföretaget arbeta med, vilket medför att 

konsulterna inte vantrivs. Motivationsfaktorerna kan endast kundföretaget påverka, eftersom dessa 

är relaterade till arbetsuppgifterna. I den position konsulterna strukturellt befinner sig har de 

begränsad tillgång till motivationsfaktorer. Konsulterna blir med motivationsfaktorerna, enligt 

Herzberg et al (1966:113-ff), mer motiverade och presterar bättre. Dessutom blir de mer positiva till 

kundföretaget vilket ger möjlighet till att göra konsulter till fast anställda och därmed möjlighet att 

få in kompetensen som behövs i den fasta personalstyrkan. 

Konsulten säger också att vissa av de motivationsfaktorer som ledarna utesluter konsulterna från, 

trots det finns tillgängliga. Delegeringen av dessa sker informellt. Jag tror också att det finns vissa 

andra faktorer som motiverar konsulterna. Detta kan till exempel vara möjligheten att lära nytt då de 

byter uppdrag regelbundet och nya utmaningar vid byte av kundföretag.
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för ledare. 

Bilaga 2: Intervjuguide för konsulten.



 
 

Bilaga 1 

 

 

Berätta om dig och din personal!  

• Hur mycket konsulter?  

• Hur mycket fast personal?  

• Vad gör ni? Vilket område är ni ansvariga 
för?  

 

Vilkor på arbetsplatsen 

-Vad är fördelarna med att ha konsulter?  

-Vad är nackdelarna med att ha konsulter?  

• Överrekrytering  

o Möjligheter:  

o Skyldigheter:  

• Problem med rekrytering  

o Möjligheter:  

o Skyldigheter:  

• Enkel resurs: kort varsel, göra av med  

o Möjligheter:  

o Skyldigheter:  

• Har konsulter samma:  

o chef  

o avdelning  

o arbetsplats  

o Semester 

o Roliga arbetsuppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

Information  

Vilken information har konsulterna tillgång till?  

Vilken information har konsulter INTE tillgång 
till? Varför?  

• Flöde  

• Tillgång – information man ger och 
konsulter själv kan söka  

• Avgränsning – medveten strypning av 
flödet  

 

Sociala aktiviteter 

Vad gör ni för gruppsammanhållningen?  

Får konsulter vara med i samma evenemang som 
de "vanliga" anställda?  

• Generell syn  

o Aktivt jobba med ”team”  

o Kick-off  

o Fester  

o After work  

o Träning (t.ex. fotbollslag)  

o Interna tävlingar (steg, sälja 
mest..)  

• Konsulter  

o Vad får konsulterna delta i?  

 

 



 
 

Bilaga 2  

 

 

Berätta lite om din arbetsplats! 

Hur används konsulter? 

Hur många konsulter? 

Hur många fast anställda? 

Hur många överordnade/chefer/ledare har du? 

Information 

Hur mycket grundläggande access? 

Hur mkt information ges 

• Angående det dagliga? 

• Angående företagets strategi, planer, mål? 

Stormöten? 

Vecko/månads/avdelningsmöte? 

Varför ser det ut så? 

Hur påverkar det dig? 

 

Social gemenskap 

Har du på något sätt möjlighet att delta i  

Kick-off, afterwork etc, som ordnas på 

avdelningsnivå?  

Julfest, sommarfest som anordnas på 

företagsnivå? 

Fotbollslag? 

Massage? 

Friskvård? 

Varför ser det ut så? 

Hur påverkar det dig? 

 

 

 

 

 

 

Vilkor 

Byte av: 

• Arbetsplats? 

• Chef? 

• Avdelning? 

Får du i rättvismån delta i: 

• Roliga uppdrag? 

• Resor? 

• Mässor? 

• Presentationer? 

• Komplexa uppgifter? 

Har konsulterna på något sätt sämre vilkor 

rent praktiskt på arbetsplatsen? 

Får du positiv och negativ kritik från ledare 

på plats? 

Varför ser det ut så? 

Hur påverkar det dig? 

 

Lojalitet, grupperingar 

Finns det någon vi - dem gruppering? 

Till vilken arbetsgrupp är du främst lojal? 

Till vilken chef är du främst lojal? 

Till vilket företag är du främst lojal? 

Varför ser det ut så? 

Hur påverkar det dig? 


