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Förord 

Vi som författare har genom hela uppsatsen jobbat gemensamt. I uppstartsfasen arbetade vi 

båda aktivt med att komma fram till ett ämne vi ville undersöka. Vi har under kapitlen arbetat 

tillsammans genom att samla information eller beskriva olika delar. Vissa stycken har vi 

skrivit enskilt för att få ihop tiden så pass bra som möjligt, men efter det så har vi gått igenom 

dessa tillsammans för att komplettera vid behov eller godkänt texten. Vi har fört en 

kontinuerlig diskussion om dem och detta upplägg av skrivande har följt hela uppsatsen. Vi 

har även fört en diskussion om hur uppsatsen ser ut, vad våra nästa mål är och så vidare. 

Intervjuerna genomfördes tillsammans där vi hade olika roller, ena ansvarade för intervjun 

och ena antecknade.  

 

 



Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen består av ett antal studier och teorier kring ämnen som vi ansåg 

kunde kopplas vårt syfte och vår frågeställning. Den börjar med att vi går igenom området 

som bemanning där vi presenterar vad tidigare forskning inom ämnet kommit fram till, vilka 

fördelar det finns med att hyra in bemanningspersonal samt vad för nackdelar det finns med 

bemanningsbranschen. Därefter behandlas samhörighet/arbetsmiljö, denna del behandlar hur 

samhörighet sker, vad det är som skapar arbetsmotivation och den psykosocial arbetsmiljön 

på arbetsplatser. I den sista delen behandlas konflikter/gruppdynamik som handlar om hur 

introduktion till arbetet spelar roll för gruppen, hur motivation ökar tillfredsställelse på 

arbetsplatsen, hur konflikter uppstår och undviks samt hur grupper och grupprocesser sker. 

Efter den teoretiska avdelningen går vi in på metoden som beskriver hur vi har gått tillväga i 

studien, varför vi har gjort på vissa sätt angående insamlandet av intervjuer, våra 

förberedelser, etiska aspekter och hur vi analyserat materialet vi samlat in.  

 

Därefter presenteras vårt resultat med hela studien i vår analysdel. Vi bearbetar vårt empiriska 

material och kopplar till olika teorier i vårt teoretiska referensram. Utifrån vår studie har vi 

fått en insikt av att inhyrda konsulter anser det är viktigt med samhörighet och trivsel på sin 

arbetsplats. Återkoppling med en tredje part är mer komplex och påverkar konsulternas 

tillfredställelse.  

 

Nyckelord: Bemanningsbranschen, inhyrda konsulter, trivsel, samhörighet, arbetsgrupper, 

dubbelt chefskap.  
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1.Inledning 
I vår inledning redovisar vi bakgrunden med själv studien och dess struktur. I följd beskriver 

vi ett syfte med fyra frågeställningar, och en deposition som förklarar uppsatsens upplägg.  

 

1.1 Bakgrund  

Vår studie handlar om hur konsulter som är anställda av bemanningsföretag upplever trivsel 

och samhörighet på arbetsplatsen de är uthyrda till. Studien är även riktad till hur inhyrda 

konsulter upplever trivsel och samhörighet till sina arbetsgrupper. 

Bemanningsbranschen är en stor aktör på den svenska arbetsmarknaden och frågan är om 

branschen håller måttet för att arbetstagare ska må bra. Våra intervjupersoner kommer att få 

dela med sig av sina tankar och erfarenheter om bemanningsbranschen för att senare koppla 

det till trivsel och samhörighet. Att anställa människor via bemanning är att få rätt kompetens 

till rätt position (Granberg 2011). Andersson och Wadensjö (2004) klargör att 

bemanningsbranschen har funnits över 100 år i Sverige men det är inte förens i början på 

2000-talet tog branschen fart ordentligt. Arbetsgivare föredrar allt mer att anställa via 

bemanning istället för att fast anställa på grund av enkelhetensskull. Det krävs betydligt 

mycket mindre administrativt engagemang från arbetsgivare då bemanningsföretaget sköter 

hela rekryteringsprocessen (Andersson & Wadensjö 2004). Bemanningsföretag är inte bara 

till för arbetsgivare utan hjälper även arbetssökande att skaffa jobb för att sedan bli kvar på 

arbetsmarknaden (Granberg 2011).  

Tidigare forskning visar att inhyrda konsulter har svårt att känna en samhörighet till sin 

arbetsplats och sin arbetsgrupp där de känner sig som ett andrahandsval för arbetsgivaren 

(Toms & Biggs 2014). Inhyrda konsulter har en tendens att vara mer illojala mot sina 

arbetsgivare än den ordinarie personalen just på grund av att de upplever att inte tillhör sin 

arbetsplats eller arbetsgrupp på grund av sin anställningsform (Olofsdotter & Augustsson 

2008). Vad är det som egentligen krävs för att inhyrda konsulter ska känna tillfredställelse och 

samhörighet till sitt arbete. 

Tidigare forskning från Bemanningsföretagen (2012) visar det sig att mestadels av inhyrda 

konsulter befinner sig en kortare tid inom bemanningsbranschen och är inte en hållbar lösning 

i längden. Samma studie visar även att de flesta som befinner sig i branschen är 29 år eller 

yngre och hjälper de unga att få in en fot i arbetslivet. Genom att inte känna trivsel och 

samhörighet till sitt arbetsplats eller arbetsgrupp kan det skapa psykosocial ohälsa och i vissa 

fall leda till sjukskrivningar (Leneér Axelsson och Thylefors 2005). Att ha en arbetsplats där 

chefer och medarbetarna verkar för en god arbetsmiljö genom att skapa goda relationer ökar 

människors känsla av att känna en samhörighet och blir motiverad till sitt arbete (Näslund & 

Jern 2015).  



1.2 Syfte  

Vi var tidigt överens om att rikta vår studie mot bemanningsbranschen då vi anser att det är en 

växande bransch med stor potential till utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Ett annat 

skäl till varför vi valde detta område är att vi båda har som framtida mål att arbeta inom 

bemanning. Då man pratar mycket om trivsel och samhörighet på olika arbetsplatser vill vi 

undersöka om denna bransch håller förväntningar och se om det finns något samband mellan 

dessa begrepp. För att branschen ska lyckas på bästa sätt att expandera ser vi tyngden i att 

forskning och studier upprätthåller samma tempo. Av denna anledning är vårt syfte med 

denna uppsats att ta reda på hur olika individer som är inhyrda konsulter från 

bemanningsföretag, känner samhörighet och tillfredsställelse på sitt arbete. Vi kommer att i 

både fråga om att känna en samhörighet till arbetsgruppen men även till företaget. Då vi från 

egna erfarenheter är medvetna hur ett sorts utanförskap kan skapas genom att vara inhyrd 

konsult riktar även studien mot att känna tillhörighet, både i arbetsgruppen och till själva 

företaget. Begreppet missnöje och konflikt kommer att undersökas hur det påverkas trivseln 

för inhyrda konsulter. Vid undersökning av trivsel ligger största fokuset på den inhyrda 

konsultens känslor och upplevelser kring sin anställning.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vi har utgått från fyra frågeställningar som ser ut på följande sätt:  

 

 Hur trivs inhyrda konsulter i sin anställning och på deras arbetsplats? 

 Vad är de inhyrda konsulternas upplevelser och åsikter om bemanningsbranschen 

överlag? 

 Hur fungerar samarbetet och samspelet på arbetsplatsen när man är anställd som 

inhyrd konsult?  

 Hur påverkas den inhyrda konsulten av att arbeta med dubbelt chefskap?  

 

 

1.4 Disposition  

Vi har valt att disponera vår uppsats genom att börja med första kapitlet med inledning, där 

syfte och frågeställning innefattas. Syftet och frågeställningarna beskriver meningen och 

bakgrund med själva studien. Kapitel två innefattar den teoretiska referensramen som 

uppsatsen är uppbyggd på, där vi redogör relevanta teorier och modeller för uppsatsen. 

Kapitel tre består av vår metod som beskriver hur vi har valt att gå tillväga när vi skapat vår 

uppsats. Där vi går igenom till exempel hur vi förberett våra intervjuer, etisk tankegång med 

mera. Kapitel fyra består av vår resultat- och analysdel, där behandlar vi vår empiriska 

material som vi samlat in och ställer den mot den teori som finns under vår teoretiska 

referensram. Vi behandlar detta kapitel i mindre delar och går igenom varje teoretisk del som 

fanns i teorikapitlet. Kapitel fem är sammanfattande diskussion och består av en slutsatsdel 

och en diskussionsdel av vad vi kommit fram till av vår undersökning. Efter detta kommer vår 

referenslista där all litteratur som använts till uppsatsen redovisas. Sist ligger en bilaga som är 



den intervjuguide som användes under uppsatsens gång. Varje kapitel börjar med att det 

beskrivs övergripande om hur vardera kapitel är uppbyggt och vad för innehåll som finns i 

det. Genom att göra det detta så ges ni som läsaren en inblick i vad som kommer att hanteras i 

vardera kapitel. Alla kapitel är kategoriserade i stora rubriker med underrubriker som även de 

har ett flertal underrubriker för att det ska vara enklare som läsare att kunna hitta specifik 

information.  

 

 

 

 

 



 

2. Teori  
I vårt teori kapitel redovisas tidigare teorier och begrepp som vi senare kommer att bemöta i 

vår empiriska undersökning. Kapitlet är uppdelat i tre delar där vi först går in på 

bemanningsbranschen med dess för- och nackdelar. Den andra delen innefattar arbetarnas 

känsla av samhörighet och allmän trivsel inom företaget. Sista delen handlar om 

arbetsgrupper och dess struktur. 

 

 

2.1 Bemanningsbranschen 

2.1.1 Tidigare studier  

Vid behov att  personal kan arbetsgivare välja att bemanna genom två olika åtgärder.  Den 

vanligaste åtgärden är att bemanna en ny medarbetare och den andra åtgärden handlar om att 

hyra in personal i form av konsulter genom bemanningsföretag eller konsultföretag (Granberg 

2011 s.406). Vi kommer enbart fokusera på den inhyrda personalen från bemanningsföretag i 

vår studie då det är endast relevant för vår syfte. Andersson och Wadensjö (2004 s. 8) 

beskriver att den svenska historien för bemanningsföretag har funnits över 100 år men tog fart 

ordentligt i början på 2000-talet och hade stor påverkan på strukturen hur man är anställd. 

Granberg (2011 s.411) förklarar att bemanningsföretag kallades förr för uthyrningsföretaget 

och startade redan i Sverige 1953 och blev ett stort hjälpmedel för kvinnorna att komma in på 

arbetsmarknaden. Många lagar och samhällsförändringar har skett för att 

bemanningsbranschen har lyckats utveckla och expandera i dess like. Förr verkade bemanning 

för bara enstaka företag som hyr in ett företag till en viss funktion som exempelvis 

telefonväxeln. Idag verkar bemanningsbranschen i Sverige för alla företag som vill använda 

sig av denna funktion, oavsett vilken bransch det är (Granberg 2011). Unionens (2008) studie 

förklarar att bemanningsföretag innefattar områden såsom rekrytering och personaluthyrning. 

Rekrytering handlar om att hitta rätt person som kan tillgodose företagets behov. Studien visar 

att 90 procent av bemanningsföretagens tjänster består av personaluthyrning, där 

bemanningsföretag hyr ut sin personal till andra företag i obestämt tid där konsulten ansvarar 

för utförandet av arbetet. Granberg (2011) förklarar att bemanningsföretag ser till att 

företagen har en balans mellan behov av personal och tillgång på personal. Pekkari (1999) 

genomförde en studie åt Arbetsförmedlingen som visar vad arbetsgivare trodde om 

bemanningsbranschens framtid vilket resulterade att majoriteten trodde på ingen större 

förändring. 

 

Granberg (2011 s. 411) förklarar att bemanningsföretag ser även till kundens behov och krav 

och kan ha som uppdrag att bemanna en hel avdelning som exempelvis kundtjänst, eller 

enstaka individer till specifik position, detta kallas för personalentreprenad. 

Bemanningsföretaget står för alla kostnader och sköter hela rekryteringsprocessen, som de 

senare presenterar personen till kunden där det är kunden som bestämmer om de vill anställa 

eller inte. Till mindre företag kan bemanningsföretag hyra ut sin personal under en specifik 

period för att senare anställa personen på själva företaget vid intresse. Alltså hjälper 



bemanningsföretag både arbetssökande att skaffa nya jobb och hjälper även företag att 

organisera upp sin personal vid behov (Granberg 2011).  

 

Bemanningsföretagen (2012) är en av Sveriges mest omfattande studie om bemanningsföretag 

och de anställdas situation, förklarar hur inhyrda konsulter förekommer mestadels i 

storstadsregioner och yrkena är rangordnade som: administrativa tjänstemän, industri/ 

tillverkning, lager/ logistik, telefoni, ekonomi, IT/ teknik, försäljning, marknadsföring, hälso- 

sjukvård, bygg, pedagogik och hotell/ restaurang. Undersökningen visar även att inhyrda 

konsulternas anställning varar betydligt kortare än den ordinarie personalen. Majoriteten av 

svenska företag anställer inhyrd personal i bara 1-3 månader men studien visar beroende på 

företagets storlek ökar anställningsperioden hos konsulterna. Majoriteten inhyrda konsulter är 

29 år eller yngre vilket kan ha en koppling med att det är en mer osäker anställning. Deras 

studie visar de anställdas högsta eller pågående formella utbildning är: 37% har en 

eftergymnasial utbildning, 48% har gymnasial och resterande procent hamnar i 

förskola/grundskola eller vill ej svara. Om man jämför med Bemanningsföretagen (2012) 

tidigare studie gjord två år innan så kan man tydligt se en utveckling hur själva arbetstiden för 

inhyrda konsulter har ökat på senare tid med hela 73% för arbetare 31-40 timmar i veckan. 

Alltså är deltidsanställda i denna bransch minimal.  

 

Hur länge de anställda har arbetat som bemanningskonsulter kan delas upp i tre olika grupper, 

det är de som arbetat 1-6 månader, cirka ett år och mer än två år. Gruppen som har arbetat i 1-

6 månader och cirka ett åt har ökat från 2010 till 2012. De som har arbetat inom branschen 

mer är två år har minskat från 2010 till 2012. Sammanfattningsvis visar studien att de som 

arbetar en kortare tid inom bemanningsbranschen har generellt ökat på senare år och de som 

har arbetat en längre tid inom bemanningsbranschen har minskat. Många ser det som en fot in 

i arbetslivet för att nya arbetsmöjligheter ska öppna sig och kunna söka sig vidare på 

arbetsmarknaden eller inom företaget. De menar att bemanningsbranschen har en stor 

påverkan för att skapa en rörlig och levande arbetsmarknaden men att konsulter väljer att gå 

vidare inom en kort tid (Bemanningsföretagen 2012).  

 

Bemanningsföretaget (2012) har gjort en undersökning om varför människor väljer att arbeta 

som bemanningskonsulter vilket resulterar i en mängd olika svar. Majoriteten av 

respondenterna svarade att bemanningsföretaget erbjöd ett intressant uppdrag. Inte långt 

därefter är anledningen att människor vill se olika arbetsplatser och skaffa mångsidiga 

arbetserfarenheter. Med bara en procent mindre än tidigare kategori anser många att det är 

lättare att få en anställning som bemanningskonsult än på andra arbetsplatser.  

 

I Bemanningsföretagens (2012) rapport redovisar de för en undersökning som visar vad 

individerna som varit delaktiga i studien tycker om deras arbete som bemanningskonsult. De 

redogör generellt för hur individerna upplever sitt arbete, där de redovisar att många av de 

som är bemanningskonsulter ser positivt på deras arbetsplats. Två kategorier som 

bemanningskonsulterna anser stämmer in sämst på dem är att känna någon utveckling och 

meningsfullhet i deras roll som konsult. Alltså ser inte många konsulter möjlighet till 

utveckling i deras karriär på längre sikt eller att deras yrkesroll ger något givande. Däremot 



redovisar undersökningen att kontakten mellan bemanningskonsulterna och ordinarie 

personalen fungerar bra och företagets atmosfär talar positivt om konsulter.  

 

2.1.2 Fördelar med inhyrda konsulter   

Hur kommer det sig att just denna bransch expanderar i dess like? Andersson och Wadensjö 

(2004 s. 8) klargör för fyra olika förklaringar till varför företag föredrar att hyra in konsulter 

istället för att själva anställa. Första argumentet handlar om hur bemanningsföretag gör det 

möjligt för deltidsarbetarna att kombinera olika arbeten till en heltidsanställning. Detta beror 

på att flertal företag bara har behov av extra hjälp några timmar i veckan och kan därför inte 

erbjuda en högre sysselsättning. Andra förklaringen beror på den ekonomiska biten med både 

själva anställningen men även rekryteringsprocessen. Företagen slipper inte bara den dyra och 

långa rekryteringsprocessen men även kostnaderna för annonseringen. Dessutom slipper 

företagen frånvaron från sin ordinarie personal vilket också hade inneburit en utgift. Tredje 

förklaring är att bemanningsföretag är specialister inom rekrytering och kan skräddarsy din 

begäran som arbetsgivare, skapa rätt kompetens till rätt anställning. Sista förklaringen är dels 

på grund av lagen och avtal som gör det svårt för företag att göra sig av med ordinarie 

personal, då inhyrd personal är betydlig lättare att göra sig av med (Andersson & Wadensjös 

2004).  

 

I en tidigare studie gjord av Pekkari (1999) om varför företag föredrar att hyra in konsulter 

resulterar i liknande som ovan. Största anledningen till att företagen föredrar att inhyrd 

personal beror på enkelheten att få tag på rätt person vid exempelvis konjunktursvängningar, 

snabba produktionsförändringar eller andra behov. Företagen undviker gärna 

rekryteringsprocesser då det är en stor ekonomisk utgift. Något företagen inte påpekade var ur 

ett arbetsrättsligt perspektiv, då lagen inte skulle vara något avgörande för arbetsgivare vid 

anställning av inhyrd personal (Pekkari 1999). Påståendena ovan om orsakerna varför 

arbetsgivare väljer att anställa konsulter stöds även i en nyare studie gjord av 

Bemanningsföretagen (2012). Enligt Toms och Biggs (2014) studie om arbetstillfredsställelse 

mellan ordinarie personal och inhyrda konsulter visar det sig att konsulter som har 

tidsbegränsad period för sitt uppdrag på företaget känner större tillfredsställelse på 

arbetsplatsen än den ordinarie personalen. En förklaring är vid en aning sämre arbetsplats är 

den ordinarie personalen tvungen att stanna kvar i företagets normer och krav medans 

konsulten ser arbetet som tillfälligt och blir därmed inte lika påverkad. 

 

Bellaagh och Isaksson (1996) har gjort en kvalitativ undersökning om inhyrda konsulter och 

hur de trivs i sina positioner på företaget. Det dem kom fram till var att beroende på individ 

och situation så skiljde deras anledning till varför de arbetar inom bemanningsbranschen. En 

anledning var personer som gick från arbetslösa till anställning och var i princip öppen till att 

arbeta med vad som. En annan del av människor ansåg att de var trötta på en fast anställning 

och ville ha variation i arbetet och komma bort från de traditionella arbetsdagar. En större 

andel ansåg att bemanningsföretag är ett utmärkt sätt att komma direkt från studierna ut i 

arbetslivet för att höja sin kompetens och kunskaper. Hveem (2014) anser att 

bemanningsbranschen ökar sysselsättningen bland flertal människor och har en tydlig positiv 



påverkan på den svenska arbetsmarknaden. Alltså skapar det en möjlighet för arbetslösa att 

komma ut i arbetslivet för att sedan bli kvar där. Enligt Hveem (2014) är det sällsynt att 

inhyrda konsulter har en långsiktig karriär inom denna bransch och hävdar istället att de söker 

sig vidare inom en annan sektor eller företag inom en kortare period.  

 

2.1.3 Nackdelar med inhyrda konsulter  

Som tidigare nämnt finns det många motiv för att arbetsgivare ska hyra in personal men det 

finns även risker med det hela enligt (Olofsdotter & Augustsson 2008). Toms och Biggs 

(2014) klargör hur inhyrd personal oftast upplever sin tjänst hos företaget som ett 

andrahandsval och vill oftast istället sträva mot en fast anställning hos själva företaget. 

Andersson och Wadensjö (2004) förklarar att arbetsmiljön och lönerna är sämre i genomsnitt 

till den ordinarie personalen. De anser att den etablerade bemanningsbranschen inte fyller lika 

stor funktion för den inhyrda personalen som den gör för arbetsgivare.  

 

Gilani och Jamshed (2016) hävdar att rekrytering av inhyrda konsulter har stora effekter på 

arbetsgivarvarumärket. Inhyrda konsulter är en påverkande faktor hur människor både externt 

och internt ser på företaget och måste hanteras av en HR-ansvarig på rätt sätt för att hålla 

företagets konsistens och struktur. Det är av stor vikt att arbetsgivaren och HR arbetar aktivt 

för att motivera och skapa ett välbefinnandet för inhyrda konsulter, även om de inte arbetar 

direkt under arbetsgivaren. Bemanningsbranschen har påverkat arbetsmarknaden i stora 

förändringar vad som gäller att hitta rätt kompetens och begåvade kandidater till matchande 

anställning. Det stora problemet med bemanningsbranschen leder oftast till drastiska och 

allvarliga konsekvenser för arbetstagaren. Där de inhyrda konsulternas attityder och känslor 

blir lidande när det gäller frågor som förändringshantering, trivsel och känslan av att tillhöra 

organisationen (Gilani & Jamshed 2016). 

 

Olofsdotter och Augustsson (2008) menar att inhyrda konsulter har en tendens att vara mer 

illojala mot sina arbetsgivare än den ordinarie personalen. Författarna förklarar att inhyrda 

konsulter under deras uppdrag upplever att känna sig som en främling eller som en outsider, 

där konsulterna pendlar mellan att tillhöra eller inte tillhöra arbetsgruppen beroende på deras 

anställningsförhållanden, arbetsvillkor och informella sociala relationer. Att arbeta som en 

konsult är komplex jämfört med en ordinarie personal och du måste alltid kunna avskilja 

avstånd och närhet för att få det att fungera. Ordinarie personalen ses ofta som etablerad då de 

är nära och involverade, detta skapas oftast genom att ha känt varandra under en längre tid 

och har skapat starka sociala relationer. En outsider har inte lika stor rättighet till att vara 

involverad i samma grad som den ordinarie personalen. De känner sig maktlösa och har 

svårigheter att känna en samhörighet med resterande personalen.  En främling har större 

möjlighet till att vara involverad då hen pendlar mellan avstånd och närhet till sina 

medarbetare. En konsult i denna kategorin håller de sociala relationerna på arbetsplatsen på 

ett professionellt avstånd för att inte bli påverkad vid ett drastiskt avslut för ett nytt uppdrag 

på ett annat företag. Även om du anses vara konsult så hamnar du i kategorierna främling eller 

outsider, problematiken med detta är att konsulterna arbetar tillsammans med den ordinarie 

personalen men alltid med en distans från varandra (Olofsson & Augustsson 2008).  

 



 
Figur 1. Interorganisatoriska relationer mellan bemanningsföretag och kundföretag, BA: 

Bemanningsföretag. Modifierad av Olofsdotter och Augustsson 2008, sid 12.  

 

Figuren visar hur inhyrda konsulter från ett bemanningsföretag måste kommunicera med både 

deras chef på bemanningsföretaget (BA), chefen på företaget som hen är konsult på och även 

den ordinarie personalen (Olofsdotter & Augustsson 2008). Unionen (2008, sid 68) menar det 

som skiljer sig en vanlig bransch från bemanningsbranschen är att en tredje partner är 

inblandad och ledarskapet ser då annorlunda ut. Bemanningsföretaget och kundföretaget är 

båda ledare mot konsulten vilket är komplex och kan vara otydligt i vissa situationen vem det 

är som bär ansvaret. Bemanningsföretaget har ett tydligt ansvar för coaching, förmedlare, 

lönesättning, och utvecklingssamtal medans kundföretaget ansvarar för arbetsledningen och 

att den fungerar. Vad som  är mer diffus är feedback, återkoppling, arbetsmiljö och 

kompetensutveckling då dessa relationsinriktade områden har både bemanningsföretaget och 

kundföretaget ett delat ansvar över. Problematiken kan bli att cheferna lägger över ansvaret på 

den andra chefen vilket blir svårt för konsulten att veta vem hen ska vända sig till vid behov. 

Kundföretagets chef meddelar bemanningsföretaget hur konsulten arbetar och fungerar då 

deras relation och kommunikation är avgörande. Oftast blir denna återkopplingen 

övergripande om hur det går med den inhyrda konsulten och inte ingående om deras 

personliga prestationer. Vilket kan bli en brist i återkopplingen från sin chef på 

bemanningsföretaget till den inhyrda konsulten. Ledarskapet från bemanningsföretaget till 

den inhyrda konsulten sker alltså på distans och skapar därför högre krav på en tydlig och 

kontinuerlig återkoppling för att undvika konflikter (Unionen 2008).  

  

 

2.2 Samhörighet/ Arbetsmiljö 

2.2.1 Samhörighet 

Näslund och Jern (2015 s. 264) påstår att ett bra arbetsklimat stöder hur man ser på 

samhörighet och ökar motivation. Alla medarbetare på arbetsplatsen kan verka för en god 

arbetsmiljö genom att skapa goda relationer. Genom att respektera sina medarbetare och ta 

varandras åsikter på fullt allvar skapar det ett klimat där kollegor upplever samhörighet. En av 

de viktigaste faktorerna till att att känna sig nöjd med sitt arbete och kunna bli motiverad är att 

få återkoppling från sin chef och medarbetare. Denna återkopplingen kan vara både positiv 

men även konstruktiv kritik, när du har gjort en bra eller mindre bra insats är det viktigt att du 

får höra detta av din kollegor eller din/dina chefer. Återkoppling uppfattas på olika sätt men i 



slutändan handlar det om att öka sin känsla av att vara kompetent och kunna bidra till 

företaget (Näslund & Jern 2015). Socialt stöd är enligt Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 

23) en viktig faktor för arbetstagaren på arbetsplatsen att kunna känna samhörighet. Genom 

att få ett stöd i sitt arbete påverkar detta till en minskning av sjukdomar eller andra skador. 

Enligt Näslund och Jern (2015 s. 264) handlar många teorier och tidigare studier om hur 

ansvaret för en tillfredsställande arbetsplats ligger hos högsta ledningen eller cheferna. Det är 

fel att bara förlita sig på cheferna helt och hållet utan de sociala värderingar hos medarbetarna 

som inte cheferna kan påverka så mycket har också stor effekt för arbetsklimatet (Näslund & 

Jern 2015).  

 

Runsten och Werr (2016 s. 11f) redogör för ett begrepp som de kallat för kollektiv intelligens. 

Detta begrepp handlar enligt dem om den möjlighet vi som individer har att interagera och 

skapa tillsammans. Det handlar om att det följer ett led av handlingar som aldrig går att 

förutbestämma, men att man kan påverka skedet av detta. Genom ett större medvetande om 

hur denna process och handlingar fungerar så kan man arbeta med att ta vara på den 

kompetens som finns inom verksamheten eller liknande. De menar att idag så är vi mer 

specialiserade än vi varit förr men att vi nu som alltid har behov av varandra. Detta har gjort 

att arbeta tillsammans är viktigt men kräver mycket koordination och samarbete för att få det 

att fungera. Författarna beskriver att samhället idag har förändrats mot hur det en gång i tiden 

var, där gruppen hade färre individer som arbetade tillsammans, jämförelsevis är samhället 

idag uppbyggt på specialistkunskaper. De menar att alltmer att det utvecklats till att vi 

använder oss av mer specialistkunskaper så har även utveckling i hur detta samspelar 

utvecklats (Runsten & Werr 2016). Ett tydligt exempel som vi skulle kunna se är när ett 

företag vill ha en specifik kompetens för att utföra en arbetsuppgift sker anställnings via 

bemanningsföretag. Detta kan vara en it-tekniker, ekonom, HR etcetera. Alltså är det av stor 

vikt att kunna matcha olika individer med olika kompetenser för att skapa en fungerande 

arbetsplats. 

 

2.2.2 Vad ökar din arbetsmotivation?  

Näslund och Jern (2015 s. 269) menar att alla individer har olika sorters drivkrafter för att bli 

motiverad till sin arbetsplats. Några exempel de tar upp är personlig utveckling, belöningar, 

goda sociala relationer, tydliga och utmanande mål, intressanta arbetsuppgifter. Psykologisk 

forskning visar en intressant aspekt på vad som motiverar människor där de stora förändringar 

är oftast inte det mest avgörande utan de små. Människor behöver den vardagliga positiviteten 

och närheten med sina kollegor för att känna sig motiverad och tillfredsställ på sin arbetsplats 

(Näslund & Jern 2015). Gundert och Hohendanner (2014) säger att de  kom fram till i deras 

studie att individer som arbetar som inhyrda konsulter visar på att lägre trivsel än individer 

som har en fast anställning och att det kan kopplas till hur inhyrda konsulter är i disfavör i 

lönefrågan och har andra nackdelar i arbetet. Det påverkar konsulternas undermedvetna sätt 

att se samhörighet.  

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 27f) menar att olika individer har olika perspektiv på 

olika händelser i arbetet, att en individ som påverkats negativt i arbetet under en längre tid 

måste tillslut få utlopp för detta. Det kan ske genom exempelvis ilska, motstånd eller utspelas 



på andra negativa sätt. De menar att det är mer synligt hur den fysiska arbetsmiljön påverkar 

individen. Det har därmed skapats olika former av skydd och liknande för arbetstagare för att 

motverka skador. Individer kan skadas av fysiska faktorer genom arbetet men en individ kan 

också  genom en sämre social arbetsmiljö och genom  psykiska belastningar skadas i arbetet 

Detta är en del av de mer förekommande aspekterna som kan leda till sjukskrivningar (Leneér 

Axelson & Thylefors 2005). 

 

2.2.3 Psykosociala arbetsmiljö 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s 24) säger att det var svårt att sätta någon bra definition 

på begreppet psykosocial arbetsmiljö. Westlander (1978 s 12) tar upp att genom studier av 

svenska forskningsrapporter och samtal med de olika forskarna som genomfört rapporterna 

kunnat särskilja användningen av ordet psykosocial arbetsmiljö. Man kan kategorisera och 

beskriva användningen på psykosocial arbetsmiljö på tre följande sätt. En variant är att 

använda psykosocial arbetsmiljö som en förklaring till varför saker sker och vad som händer, 

en kausalitet. Nästa variant handlar om hur olika individer påverkas av vilka olika upplevelser 

de stött på eller på deras egna agerande. Den sista varianten är hur olika individer samspelar 

med omgivningen som kretsar kring denne (Westlander 1978).  

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s 28f) berättar om ett begrepp som de kallas 

systemteoretiskt perspektiv. Det menas att grupper och organisationer karaktäriseras som 

system. Olika system är inte något ovanligt och existerar inte av sig själv självt utan att skapas 

av individers olika handlingar och tankar. Författarna menar att organisationens grund ligger i 

flera olika aspekter och faktorer två exempel är syfte och mål. De menar att en organisation är 

ett sorts system som är man kan kategorisera in i flera olika mindre delar. Dessa beskriver de 

som fyra stycken system, det ekonomiska/tekniska systemet, det administrativa/strukturella 

systemet, det informativ/beslutsfattande systemet och det mänskliga/sociala systemet. Det 

mänskliga/social systemet handlar om individer mycket fokus på faktorer såsom motivation, 

gruppdynamik med mera. Detta system är enklast att associera med begreppet psykosocial 

arbetsmiljö (Leneér Axelson & Thylefors 2005).  

 

 



 
 

Figur 2. Organisationens subsystem. Modifierad modell av Leneér Axelson och Thylefors 

(2005 s. 28). 

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 31ff) menar att något som påverkar när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön är de som man umgås med på arbetsplatsen och det betyder att 

varje individ måste engagera sig även om man inte tycker om alla. Det inte är alltid som man 

kommer överens med de man jobbar med, men att bete sig ordentligt gentemot andra på 

arbetsplatsen hjälper. Arbetsgruppens klimat är skapad av allt som sker inom gruppen och de 

olika händelser som påverkar den. Individer kan uppleva olika tankar kring saker i gruppen, 

hur en individ agerar kan vara från vad den upplever på arbetsplatsen i detta nu, men det kan 

också vara så att det är från tidigare händelser i livet som påverkar. 

 

I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 

arbetsmiljö. Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbete och delta i genomförandet av de 

åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Dessa lagar gäller inte bara 

ordinarie personal utan även inhyrd personal och alla arbetstagare som utför arbete för 

arbetsgivarens räkning (Garpe 2014). Ljungström och Sagerberg (1991) förklarar att ansvaret 

ligger inte bara hos arbetsgivarna eller cheferna utan medarbetarna på arbetsplatsen måste 

även ta sitt ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Allvin et al. (2006 s. 75) påstår att många 

samarbeten är tvingade hos företag genom deras positioner och roll i företaget. Men för att 

skapa en flexibel verksamhet ligger mycket ansvar ligger hos individerna som utför arbetet att 

själva integrera och inleda ett samarbete med de som krävs för nå ett resultat (Allvin et al. 

2006).  

 



2.3 Konflikter/ Gruppdynamik  

2.3.1 Introduktion i arbetet   

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 122) nämner att idag så finns det många olika 

varianter av anställningar på arbetsmarknaden där det finns vikarier, tillsvidareanställda, 

inhyrd arbetskraft med mera. Hur en arbetsgrupp fungerar och förändras påverkas av hur 

individer i gruppen byts ut eller stannar kvar. De menar att när det tillkommer nya individer 

till gruppen så bidrar de med ny energi och ny kompetens till gruppen. Lindmark och Önnevik 

(2006 s. 112) förklarar ur ett Human Resource Management perspektiv att introduktion och 

ett rätt bemötande från start från både arbetsgivarna och medarbetarna är avgörande hur den 

nyanställde kommer att må och deras framtida prestationer. Arbetsgivarna måste ge 

introduktionen tillräckligt med utrymme där arbetstagaren har möjlighet att ställa frågor och 

hinna känna efter, detta kan redan starta vid anställningsintervjun. För att skapa rätt 

förutsättningar till en fungerande verksamhet finns det tre olika strategier hur man kan arbeta 

med introduktioner vilka är mentorskap, traineeprogram och fadderverksamhet (Lindmark & 

Önnevik 2006). 

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 124f) menar att när en individ introduceras till en 

arbetsplats så involveras hela gruppen, beroende på hur stor gruppen är som den nye kommer 

till så är det möjligt att utföra olika strategier. De säger att man inte ska glömma den nye 

individen bara för att man har haft en bra fungerande start, det kan ha kommit upp nya frågor 

eller liknande, det är också viktigt att personen kommer in i den sociala i arbetsgruppen. När 

en ny individ ska komma till gruppen så ska information lämnas vad den nyes roll är och hur 

det kommer påverka. De menar att vikten av att göra en introduktion är att få en individ att 

känna sig mer välkommen och för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter bättre. 

Organisationer skiljer sig genom hur stor betydelse och resurser som läggs på introduktionen 

av en ny personal. Kalleberg et al. (2015) menar att om konsulten tillför någon värdefull 

kunskap till företaget så förbättras arbetskvaliteten. Hur nöjd en konsult är på arbetet påverkas 

av hur denne blir belönad av konsultföretaget och företaget denne är inhyrd till. Att få 

anställningar som varar längre hänger ihop med att det ger ett ökat värde för individens 

trivsel. Konsultföretag och de företagen som hyr in kan ha delade tankar kring arbetet. Den 

inhyrda konsulten behöver ha dialog mellan båda företagen, detta kan skapa klyftor för 

individen vilket kan påverkar trivseln negativt. Leneér Axelson och Thylefors (2005) menar 

att i många fall så är det inga större problem när det kommer en ny individ till arbetsplatsen, 

men att det också kan skapas oro. De individerna som finns i gruppen sedan tidigare kan ha 

olika stort intresse i att välkomna den nya personen som kommer till gruppen då den kan ha 

tagit en plats som tidigare fylldes av en person som var väldigt omtyckt. Detta kan vara svårt 

för individen som precis börjat att förstå. De nämner att om en nyanställd individ är för aktiv 

och visar framfötter försöker gruppen begränsa denne, genom att till exempel undanhålla 

information. En individ förväntas att inte ta plats när den precis börjat då detta kan inkräkta på 

individerna i gruppens normer och maktställning, detta kan skapa oro bland de som funnits i 

arbetsgruppen sedan tidigare.  

 



Lindmark och Önnevik (2006) förklarar ingående hur en introduktion kan delas in i en 

introduktionsstege från 0-6. Punkt 0 uppstår redan vid anställningsintervjun där det är av stor 

vikt att arbetsgivaren eller ledningen ger tillräckligt med information till den sökande för att 

ge ett bra första intryck. Punkt 1 handlar om själv mottagandet av den nyanställde och denna 

punkt påverkas beroende hur bra intervjun gick. Nästa steg innefattar viktiga faktorer som 

ledningen måste informera den nyanställde om som exempelvis verksamhetens visioner och 

regler, arbetsuppgifter etcetera. Vidare ska den nyanställde inte kastas in utan någon vidare 

stöd eller vägledning och även få rimligt stora arbetsuppgifter för att få en så bra start som 

möjligt. När du har börjat arbeta bör du enligt punkt 4 fortsatt ha stöd och vägledning för att 

kunna utvecklas i din position. Näst sista punkten och sista punkten handlar om att ledningen 

ska följa upp den anställdes arbete och skapa en fungerande kommunikation mellan dem. Alla 

dessa punkter är viktiga för att den nyanställde ska känna sig trygg i sin anställning och kunna 

prestera på ett hälsosamt sätt. Utifrån den nyanställdes perspektiv förklarar Granberg (2011) 

behov som framkommer vid en introduktion vilka är: att känna sig välkommen, att komma in 

på arbetsplatsen, att pröva på arbetsuppgifterna, att få klart för sig förväntningar och krav, att 

inte synas för mycket, att stilla sin nyfikenhet, att bli informerad om relationer inom 

organisationen, att komma till nytta.   

 

2.3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori  

Granberg (2011 s. 752) tolkar en tidigare studie om behovsmotivation gjord av psykologen 

Herzbergs kallad för Tvåfaktorsteorin. Tvåfaktorteorin klargör vilka behov som tillfredsställer 

och motiverar människor och vad som skapar missnöje. Studien bestod av frågor som 

omfattade arbetarnas tillfredsställelse eller otillfredsställelse i sin arbetssituation. Det finns 

 två olika orsaksfaktorer Hertzberg baserade sin studie på, dessa är motivationsfaktorer och 

missnöjesfaktorer. Motivationsfaktorer ökar tillfredsställelsen på arbetsplatsen och 

missnöjesfaktorer har ingen större påverkan. Missnöjesfaktorer innefattar exempelvis lön, 

personalpolitik, arbetsledningens skicklighet, arbetsvillkor, fysisk miljö och är inte avgörande 

för att människor ska känna sig motiverade på sin arbetsplats. Ett exempel på en 

missnöjesfaktor är att personalen inte blir mer motiverade om arbetsgivaren renoverar 

företagets toaletter med exklusiva kakel. Däremot är motivationsfaktorerna mer relaterat till 

själva arbetet som exempelvis relationer, möjlighet till utveckling, prestation, erkännande, 

ansvar och stimulerande arbetsuppgifter större vikt till en ökad motivation på sin arbetsplats. 

Motivation uppstår vid god samarbete mellan företagsledningen och anställda med 

gemensamma målsättningar, då varje individ ska få möjlighet till ansvar och tillit från både 

chefer och medarbetare. Arbetstagarnas kompetens och intressen skall värdesättas för att 

skapa en ökad tillfredsställelse i sitt arbete vilket även leder automatiskt till ett mer effektivt 

arbete (Granberg 2011).  

 

2.3.3 Konflikter 

Konflikter enligt Ljungström och Sagerberg (1991 s. 14) är nödvändiga inom alla 

organisationer för att utveckling skall ske. De menar att ingen ensam individ kan driva en och 

samma organisation framåt utan individer med olika kompetenser och erfarenheter måste 

växla sina tankar och ideér med varandra för att kunna nå det bästa resultatet. Ingen människa 

är helt perfekt då alla kan alltid utvecklas och lära känna sig själv och sina medarbetare, då 



man oftast måste genomgå en konflikt för att bli medveten om sina och medarbetarnas styrkor 

och svagheter efter konflikter. Allvin et al. (2006 s. 128) anser att en och samma konflikt kan 

upplevas olika beroende på individ och dess relation till arbetet. När människor beskriver 

deras arbetsplats som helt fria från konflikter är det oftast en illusion för att få företaget att se 

bra ut utåt. Utifrån vår erfarenhet är normen för den svenska kulturen att undvika konflikter 

men Ljungström och Sagerberg (1991) menar att det ska uppstå åsiktsskillnader och 

diskussioner för att medarbetarna ska kunna känna samhörighet och delaktighet i 

organisationer. Konflikter kan både vara energikrävande men även ge energi då anser alltid att 

det tar mer energi och är mer krävande att hålla något inombords än att släppa ut sina åsikter. 

Vid arbete som ger dig för lite stimulans och utmaningar kan medarbetare söka konflikter för 

att få en sorts kick och drivkraft utav det. Konflikter går hand i hand med tillfredsställelse då 

medarbetare som inte får sina behov tillgodosedda oftast gör motstånd. Ett grundläggande 

behov hos alla människor är att bli bekräftad, från både chef och medarbetare, vilket skapar en 

känsla av uppskattning och höjer ens tillfredsställelse. Därför är det viktigt att alla 

medarbetare har en tydlig identitet och erkännande i sin roll på arbetsplatsen för att kunna 

integrera och känna tillhörighet. Vid brist på detta är det viktigt att höja din röst och våga ta 

en diskussion om någon skillnad skall ske (Ljungström & Sagerberg 1991).  

 

2.3.4 Grupper och grupprocesser  

Mintzberg (1979 s. 20) redogör för en grundmodell hur en organisation är uppbyggd och dess 

funktioner. Funktionerna består av strategisk ledning, mellanchefer, operativa kärna, service 

och stödfunktion och teknostruktur. Strategisk ledning befinner sig högst upp i modellen och 

består av den högsta ledningen och chefer i organisationen och har den största ansvaret. I 

mitten av modellen befinner sig mellancheferna och kan vara avdelningschefer som ansvarar 

för deras funktion skall fungerar. Mellanchefer befinner sig mellan den högsta ledningen och 

arbetarna som befinner sig längst ner i företagets hierarki och skall verka för båda genom att 

förmedla viktig information mellan varandra. Arbetarna ingår i den operativa kärnan som 

befinner sig längst ner i modellen och de arbetar med produktionen eller tjänsterna. Dessa tre 

funktioner ingår i en linjeorganisation och har ett samspel mellan varandra. Det finns även två 

stabfunktioner där ena kallas för teknostruktur och kan ha som uppgift att ha ansvaret över 

ekonomin och arbetarnas utveckling. Den andra staben heter servicestrukturen där 

receptionister, sekreterare, löneavdelning och andra arbeten för att organisationen skall 

fungera och utveckla. Sista förklarar att alla organisationer präglas av en ideologi som innebär 

medarbetarnas värderingar och normer (Mintzberg 1979). 

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 29ff) redogör för ett begrepp kallat isberget som 

handlar om två aspekter. Det första som är synligt och som refereras till som över ytan, det 

andra är det som är dolt som är gömt under ytan men som fortfarande finns där. Det som är 

synligt av isberget beskrivs innehålla delar som exempelvis olika sorters scheman, dokument, 

planer med mera. Den andra delen som kallas för dold är mer komplicerat, vissa ting kan ses 

och andra inte. Denna del handlar exempelvis om gemenskap, arbetsglädje med mera. När en 

organisation stöter på problem inom arbetsgrupper så har det oftast hanterats genom att 

försöka göra exempelvis en omorganisation, detta då stort fokus lagts på att göra en 

förändring av det synliga området av isberget. De menar att skylla på ett område som specifik 



faktor för problemen  i en organisation ofta kan vara felaktigt och att organisationer behöver 

undersöka både de synliga delarna men även de dolda då de samspelar med varandra.  

 
 

Figur 3. Isbergsmodellen. Modifierad modell av Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 30).  

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 45ff) menar att varje grupp har utvecklats någonstans 

och har därmed en historia. Alla individer som kommer till en grupp har olika förutsättningar 

och inställningar. En grupp har ett flertal olika aspekter att beakta, det handlar om vad 

gruppen upplevt tillsammans genom olika sorters kriser, förändringar med mera. Men att det 

också handlar även om hur gruppens uppbyggnad av individer har förändrats genom tiden. 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 207ff) menar att samarbete är något som blir en slags 

matchning i verksamheten individen arbetar inom. Där ofta olika karaktärsdrag och 

kompetenser av individer kan sammankopplas och därigenom med deras kunskaper skapa ett 

välfungerande samarbete. Författarna beskriver om att vara medveten om gränskänslighet, det 

handlar om att individer ska undvika att göra någon annans arbete. En annan punkt de tar upp 

är att det även handlar om att kunna gå mellan sina egna uppgifter och hjälpa andra vid behov. 

Arbetsgruppens olika individer har olika mycket att göra från period till period. Vissa av 

dessa individer är olika intresserade av hur mycket engagemang de vill lägga i hjälpa de andra 

på arbetsplatsen när det blir mycket att göra, vissa har stort engagemang och vissa försöker 

undvika att hjälpa till.  

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005 s. 209ff) lägger fram att individer vill i stor mån 

samarbeta med individer som de kan se som pålitliga, att det är först då de känner trygghet 

hos andra individer på arbetsplatsen som det skapas en möjlighet för en bra fungerande 

sammanhållning. De menar att arbetsgruppen sammanhållning blir i generella drag bättre när 

gruppen klarat av en påfrestande situation, detta på grund av att tillit skapas av positiva 

erfarenheter (Leneér Axelson & Thylefors 2005). Granström (2006 s. 78) förklarar hur den 

optimala arbetsgruppen framkommer genom en fungerande ledare. Han menar att ledarskapet 

är avgörande hur arbetsgruppen förhåller sig till varandra och arbetar för att uppnå ett 

gemensamt mål. Ledarens och personalens relationer är betydelsefulla för att skapa en 



arbetsgrupp med rätt karaktär. Gruppens historia, hur organisationen och omgivningen har 

också stor betydelse hur gruppens dynamik ser ut. En annan faktor som är av mindre vikt är 

personliga egenskaper då gruppens egenskaper och natur har större påverkan (Granström 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metod  
I vårt metodkapitel redovisar vi för hur tillvägagångssättet för hur vår uppsats och vårt 

metodval. Vi argumenterar för varför vi valde just kvalitativ studie och dess för och nackdelar 

för att skapa en så hög trovärdighet och giltighet som möjligt. Vi redogör även hur vi har 

samlat in data och hur vi senare har bearbetat vårt empiriska material.  

 

 

3.1. Val av metod och intervjuförberedelser  

Beroende på vilket syfte du har med din studie är det avgörande för vilken metod du använder 

dig av. Gammal vana, traditioner eller något socialt påverkande ska inte vara avgörande, utan 

enbart fokus på själv studien och dess syfte. Det finns två metoder att utföra sin studie på 

vilka är kvantitativ och kvalitativ metoder. En kvantitativ metod innebär att man arbetar och 

analyserar relationen mellan olika variabler som exempelvis kön, ålder och inte själva 

människor. Om du vill undersöka något i form av siffror ska du använda dig utav kvantitativ 

metod. Exempel om du hade studerat antal procent en viss befolkning anser om något hade 

kvantitativ metod varit lämplig där du kunde ange olika frekvenser (Trost 2005). Vi ville inte 

få en generell siffra för vår studie därför valde vi att inte använda oss av en kvantitativ metod. 

En kvantitativ studie hade inte passat in med vår studie då vårt syfte kräver en mer 

djupgående analys och förståelse.  

 

En kvalitativ metod handlar istället om att se människan som helhet med dess egenskaper 

(Trost 2005, s. 9). Vi var snabbt eniga om att vi skulle använda oss utav en kvalitativ metod 

med inriktning av intervjuer då vårt syfte var avgörande, som handlar om hur människan 

upplever sig i en viss situation. Beroende på vårt syfte valde vi bort observationer då vi ville 

undersöka människors känslor och åsikter. Observationer hade varit mer relevant om vårt 

syfte hade varit att undersöka ageranden, beteenden eller interaktion i en viss situation. Enligt 

Bryman och Bell (2005, s. 360) är kvalitativ metod den mest lämpliga metoden för att kunna 

samla in empirisk material på bästa sätt. Genom kvalitativ metod kan man anpassa och 

spontant inrikta sin intervju på ett sätt som gör det möjligt att fånga upp så mycket relevant 

och lämplig information som möjligt. Patel och Davidsson (2003, s. 119) menar att kvalitativ 

metod skapar en djupare förståelse och kunskap hos människan och just den egenskapen är 

vad vi var intresserade av. Forskare får dra egna slutsatser och tolkningar av intervjun. Vilket 

vi anser är till en fördel för att kunna skapa en djupare och mer ingående analys där vi har 

möjlighet till att sätta vår egen prägel på studien. Vi ville ha möjlighet att kunna ställa 

följdfrågor vid behov om det skulle brista i vår intervjuguide. En annan fördel att vi använde 

oss av en kvalitativ studie var att vi efter den första intervjun märkte att vi hade en oväsentlig 

fråga som vi inte kunde koppla till vårt syfte. Vi tog därför bort denna frågan till de andra 

intervjuerna.   

 

Vi la ner mycket tid på att skapa en intervjuguiden (se bilaga 1.) som skulle vara till stöd för 

oss vid själva intervjuerna och relation till vårt syfte. Vi valde även utföra två stycken 

pilotintervjuer på två andra studenter på universitetet. Vi tog även kontakt med en individ som 



arbetar professionellt med rekrytering och fick expertutlåtande angående vår intervjuguide av 

hen. De fick svara på frågorna och sedan lämna åsikter om de förstod vad frågorna innebar 

och om det behövdes förändringar i strukturen eller liknande. Vi fick givande kritik om några 

bitar med att de var svårt att förstå vissa formuleringar och även exempel på hur vi kunde 

förbättra frågorna. Kritiken handlade mestadels om frågornas uppbyggnad och inte själva 

innehållet. Enstaka kritik valde vi att avstå från då vi ansåg att våra frågor var tydligt nog 

formulerade. För att skapa en struktur i vår intervju har vi delat upp den i tre olika delar. 

Första delen handlar om övergripande frågor som exempelvis vad de hade för anställning eller 

om de tillhörde någon arbetsgrupp för att skapa en större förståelse hur det ligger till på deras 

arbetsplats eller med deras anställning. Tanken var också att börja med enklare frågor för att 

värma upp intervjupersonerna för att de ska känna sig bekväma i situationen. Andra delen 

handlade mer ingående på trivsel och samhörighet. Dessa frågor var riktade både generellt 

men även mer ingående på exempelvis hur du upplever samhörigheten mellan konsult och 

konsult samt mellan konsult och ordinarie personal. Sista delen av intervjun omfattade frågor 

om själva bemanningsbranschen där vi fick reda på vad deras åsikter är om just denna 

bransch. Alltså gick svårighetsgraden på frågorna i följd med lättsamma frågor i början som 

gradvis ökade och blev mer personliga och känsloladdade. När intervjupersonerna hade fått 

bygga upp deras förtroende för oss ökade vi komplexiteten av frågor då vi märkte att de 

vågade öppna upp sig mer och svara mer utförligt. Denna metod stöds i Dalen (2015, s. 35) då 

hon kallar det för områdesprincipen. Hon förklarar att man inte börjar en intervju med att 

ställa de mest känsloladdade frågorna utan börjar ställa frågor som ligger i periferin. Alltså 

enklare frågor som får intervjupersonerna att känna sig trygga och säker i hela situationen för 

att senare kunna öppna upp sig i sina uttalanden.  

 

Patel och Davidsson (2003, s. 23) beskriver tre begrepp som är avgörande hur forskare 

relaterar teori och empiri med varandra vilka är deduktion, induktion och abduktion. Vi utgår 

från ett abduktivt perspektiv där begreppet är en kombination mellan induktion och deduktion. 

Abduktion handlar om att forskare skapar en omfattande teori för att senare dra slutsatser och 

hypoteser om enskilda fall till empiri. Hypotesen prövas sedan vidare till teori för att 

utvecklas och blir mer trovärdig. Positivt med abduktion är att man har möjlighet till att ändra 

om tills man är nöjd med sitt resultat (Patel & Davidsson 2003, s. 25). I vårt sammanhang där 

vi forskar om en specifik sak är det viktigt att formulera en eller flera hypoteser som sedan 

kan prövas i verkligheten med i vårt fall hjälp att kvalitativ metod. De förklarar hur viktigt det 

är att underlag, såsom data och information, är förknippat till det man studerar för att kunna 

skapa användbar teori. Ett tydligt exempel Patel och Davidsson (2003) tar upp är en forskare 

som studerar arbetsmotivation på en arbetsplats där hen utgår från en allmän teori om 

motivation som sedan fastställs med hypoteser som prövas i verkligheten. Vi utgår från 

samma sätt där informationen som vi har samlat in kan relateras med vår tidigare teorier vilket 

gör det möjligt för oss att skapa en ingående analys. Vi valde denna metod för att vi inte vill 

att vår intervjudel ska vara subjektiv och präglad av våra egna uppfattningar utan att den ska 

vara objektiv och utvecklande med utgångspunkten i vår teori.  

 



3.2. Reliabilitet och validitet 

Enligt Trost (2005, s. 111) är reliabilitet och validitet avgörande hur trovärdiga, adekvata och 

relevanta de kvalitativa studier blir. För att skapa en rättvist studie har vi under hela processen 

haft dessa två begrepp, tillsammans med vårt syfte i baktanken som en sorts vägledning. De 

menar att reliabiliteten handlar om tillförlitlighet och innebär att man inte utsätter sin intervju 

till slumpen där alla intervjupersonerna ska ha samma frågor ställda och samma 

förutsättningar för att få ett så sant resultat som möjligt. För att skapa en hög reliabilitet är det 

av stor vikt att se objektivt på hela intervjun och inte blanda in egna känslor och åsikter. 

Tanken med kvalitativa intervjuer är att komma åt den intervjuades känslor och uppfattning 

därför la vi ner mycket tid efter varje intervju för att sammanställa våra anteckningar där vi 

jämförde våra tolkningar och tankar med intervjun. Validitet kan även kallas för giltighet, 

vilket handlar om att man verkligen undersöker det man ska med anknytningar till sitt syfte 

(Trost 2005). Därför var vi så noga med själva intervjuguiden skulle vara rätt anpassad för att 

inte få några mätfel. Innan vi utförde intervjuerna var vi väl medvetna om att inte ställa 

ledande frågor eller ha egna åsikter för att påverka intervjupersonen. Dalen (2015, s. 36) anser 

att det finns kriterier vid en intervju som är viktigt att tänka på för att inte ställa fel frågor. 

Frågorna måste vara tydlig och uppenbar, inte vara för svår som kräver någon speciell 

kunskap som intervjupersonen inte har, inte alltför personlig så att hen inte känner sig bekväm 

i att svara på frågorna och sista ska frågorna kunna ge intervjupersonen chansen till att tolka 

på hens egna sätt med sina egna åsikter. Ahrne och Svensson (2012, s. 47)  menar att i vissa 

frågor där intervjupersonen inte svarar tillräckligt utförligt ska man upprepa frågan igen fast i 

en omformulerad mening. Detta använde vi oss utav ofta, vilket vi märkte gav bra effekt och 

resultat. En annan teknik enligt Ahrne och Svensson (2012) vi använde oss utav är att man ska 

ställa följdfrågor genom att använda sig utav intervjupersonens egna ord för att skapa en 

trygghet och förhoppningsvis kunna få ett mer utvecklande svar.  

 

 

3.3. Val av intervjupersoner 

Hjerm et al. (2014 s. 152f) säger att det är av vikt att att de som skall intervjuas väljs med 

noggrannhet, att individerna ska bestämmas utefter vad som ska undersökas så rätt 

information samlas in. Man kan välja individer som man vill ska vara intervjuperson innan 

man börjar, det kan forskaren göra med individer de exempelvis tror är kunniga inom det 

området man undersöker. Om man står inför ett problem med att hitta individer nog för 

undersökningsområdet så kan man använda sig av ett så kallat snöbollsurval. Med 

snöbollsurval menar de att man genom en individ får kontakt med andra individer som kan 

vara relevanta för undersökningen. Dock ska man vara källkritisk då det medför en möjlighet 

att den individen som hjälper till med att hitta fler intervjupersoner genom snöbollsurvalet 

väljer individer som har samma åsikter som sig själv. Det skulle då göra att man endast får en 

sorts tankar kring frågan som undersöks.  

 

Vår urvalsprocess diskuterades flitigt under uppstarten av uppsatsen, där vi övervägde olika 

sätt att hitta rätt intervjupersoner till uppsatsen. Vi valde att välja individer genom olika 



sorters kontakter vi hade, vissa gick genom personliga kontakter och vissa genom det som 

refererats till som snöbollsurval. En av våra tankar var att vi inte ville gå genom deras chefer, 

detta för att vi skulle kunna få ett mer genuint svar på deras uppfattning om situationen de 

befinner sig i och vad det tycker om arbetsplatsen. Vi tror att chefernas medvetenhet kan 

påverka intervjupersonernas trovärdighet i deras svar. Genom snöbollsurvalet så kunde vi få 

kontakt med fler individer än som vi själva hade kunnat få tag på genom vårt egna 

kontaktnätverk. Vi var väl medvetna om problematiken med snöbollsurvalet och vi hade 

därför en reservplan i form av eventuella andra intervjupersoner. Efter vi gjort dessa 

intervjuer och fått vårt empiriska material ansåg vi att vissa svar vara olika med olika 

synpunkter och infallsvinklar, vilket  gav oss tillräckligt för att svara på vår frågeställning och 

syfte. Problematiken genom individers olika värderingar är däremot ett ämne som är svårare 

att ta på. Eftersom intervjuerna skett inom ramen för vad deras egna trivsel på arbetsplatsen 

är, så är det mycket möjligt att det har påverkats av deras egna subjektiva tankar och tidigare 

erfarenheter och upplevelser.   

 

Hjerm et al. (2014 s. 153f) menar att om den som gör undersökningen känner till området som 

ska undersökas relativt väl och att mängden intervjupersoner är lättillgängligt så kan det vara 

av vikt för forskaren att välja ut dessa individer strategiskt. De menar att om man valt ut 

intervjupersoner innan inom en strategisk ram för att samla in all information man vill så bör 

man tänka på hur mycket information man behöver. När forskaren genomför intervjuerna och 

man upptäcker att intervjupersonerna svarar väldigt snarlikt och ett tydligt mönster uppstår så 

kan forskaren välja att avsluta insamlandet av data. Däremot om det skulle visa sig att det i 

stor grad varierar mellan intervjupersonerna som är delaktiga så kan det vara av vikt att 

fundera på om den mängd individer som man intervjuar räcker eller om man behöver hitta 

fler.  

 

Några av de delar som vi diskuterade under vårt urval var hur vi skulle få en bra jämn balans 

av intervjupersoner? Ska de tillhöra samma sorts yrke eller ska de vara delade för att få en 

bredare bild av hur det skiljer sig mellan arbetsplatser? Ska vi gå genom chefer eller hitta 

intervjupersoner själva? Ska det vara akademiker eller yrkesverksamma? Detta var några av 

de frågor vi prioriterade och funderade över för att sedan kunna koppla det till vårt syfte på 

bästa sätt. Vi bestämde oss för att satsa på att få en ganska bred spridning av intervjupersoner 

från olika yrkeskategorier för att inte hamna i något mönster som skulle påverka vår studie. 

Detta kan i sig vara en positiv och en negativ effekt. I det ena fallet där vi potentiellt skulle ha 

många skilda yrkeskategorier så skulle det kunna göra att vi inte får tillräckligt med kunskap 

för att stödja oss på för att kunna analysera tillräckligt bra. I det andra fallet där det potentiellt 

skulle vara individer från samma yrkeskategori så skulle vi kunna hamna i en sits där alla 

individer skulle ge en och samma bild av hur de upplevde trivseln. Av dessa två val bestämde 

vi oss för att samla vår empirisk data från individer i olika yrkeskategorier, då vi framförallt 

trodde att det skulle ge oss en bättre och mer varierad bild av hur det är med trivsel för 

bemanningskonsulter beroende på anställning. Vi la ingen större vikt om intervjupersonerna 

var akademiker eller yrkesverksamma vilket vi anser inte påverkar vårt syfte.  

 



Vi bestämde oss för att inte hitta intervjupersoner genom deras chefer och gick istället genom 

våra kontakter. Detta beror på att vi antar att majoriteten människor vågar ställa upp på 

intervjuer och säga sanningen när chefen inte är inblandad. Vårt mål var att ha minst sex 

intervjupersoner till vår studie men slutligen uppnådde vi sju stycken, vilket vi ansåg 

behövdes för att skapa en bra analys. Att ha rätt mängd intervjupersoner kan vara av vikt att 

diskutera, speciellt kring hur den empiriska datan är tillräcklig för att ge ett ärligt utlåtande 

om hur trivseln egentligen är. Då denna studie är av mindre storlek så är det svårt att göra en 

mer omfattande undersökning. Det skulle kunna behövas fler individer i undersökningen för 

eventuellt öka trovärdigheten av insamlad data. Vi anser dock att den insamlade datan har gett 

oss tillräckligt med information för att kunna tolka och analysera omständigheterna på 

arbetsplatserna för att få en rättvis uppfattning om arbetssituationen för inhyrda konsulter.   

 

 

3.4. Intervjuerna  

Ahrne och Svensson (2012, s. 45) förklarar hur viktigt det är att vara ostörd vid utförande av 

en intervju. Man ska heller inte använda sig av en miljö som väcker känslor hos intervjuaren 

som kan påverka deras svar. Även viktigt att vara medveten om att en intervju kan ta olika 

lång tid därför bör man ha avsatt gott om tid så att inte intervjun ska påverkas negativt. Våra 

intervjuer skedde på olika platser beroende på person och situation. Några av 

intervjupersonerna ville att vi skulle komma till deras kontor för att utföra intervjun medans 

andra intervjuer utfördes på offentliga platser såsom caféer eller universitetet. Det vi alltid var 

noga med var att miljön skulle vara lugn så intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och 

ostörda. Vi valde att ta kontakt med intervjupersonerna utan att gå genom deras chefer då vi 

ansåg att trovärdigheten skulle vara högre genom att gå på våra egna kontakter. Därför blev 

det problematiskt att hitta tillräckligt många och rätt intervjupersoner i vår närhet geografiskt 

sätt, därför bestämde vi oss för att utvidga oss till andra städer också. Vi hade inte chansen att 

träffa dessa intervjupersoner i verklighet och intervjuerna utfördes på samma sätt fast istället 

via telefon. Ahrne och Svensson (2012, s. 46) förklarar även om det är sparar tid att utföra 

intervjuer via telefon så kräver det ett större engagemang och förberedelser från intervjuarna 

så att det inte blir för formellt. Vi var tveksamma till att utföra intervjuer via telefon då vi inte 

visste om det skulle kunna påverka trovärdigheten av intervjun. Vi märkte inte någon större 

skillnad då vi fick väldigt bra svar och respons från denna form av intervju också. Längden på 

intervjuerna omfattades på ca 30-70 minuter och varierande beroende på intervjupersonernas 

benägenhet till att svara utförligt på frågorna. Vi följde vår intervjuguide i alla intervjuer och 

att det fungerade bra, det var vid vissa tillfällen som vi behövde utveckla frågorna för att 

intervjupersonen skulle förstå. Följdfrågorna varierade från intervju till intervju beroende på 

intervjupersonens svar men som helhet utfördes alla intervjuer på samma sätt.  

 

 



3.5. Redogörelse hur vi har analyserat 

Enligt Dalen (2015, s. 120) så är det viktigt att utforma och utföra en bra intervju där 

intervjupersonerna får bästa möjligheten att kunna svara så korrekt som möjligt. Det är 

intervjupersonernas svar och berättelser som sedan utgör det materialet som vi forskare senare 

skall kunna använda i vår analys och resultat. Alltså är det av stor vikt från forskarna att ställa 

rätt frågor för att få tillräckligt mycket och väsentlig information av intervjuerna för att 

reliabiliteten och validiteten ska stärkas. En fråga som var en av de mest givande i vår studie 

var: Vad är positivt och negativt med att vara konsult? Andra frågor med liknande 

uppbyggnad, där frågan är öppen, har vi tydligt märkt varit de bästa frågorna med de mest 

givande och användbara svar. Trost (2005, s. 135) förklarar från skillnad till en kvantitativ 

studie, där man kan förlita sig på ett datorprogram, är en kvalitativ studie mer komplex vid 

just bearbetning av sin data. Kvalitativa intervjuer måste tolkas på ett objektivt sätt och 

samtidigt vara mycket noggrann med sina tolkningar och analytiska tankar för att skapa en 

hög reliabilitet. Under intervjuerna fokuserade vi på att öppna alla våra sinnen för att få in så 

mycket tolkningar och känslor som möjligt i relevans till vår studie. Trost (2005) förklarar att 

man kan dela in arbetet med sin data i tre olika kategorier som överlappar varandra och är 

avgörande vid bearbetning av sin data. Första steget är helt enkelt att samla in datan vilket i 

vårt fall skedde genom kvalitativa intervjuer. Andra steget handlar om att analysera 

informationen vi fick utifrån intervjuerna. När vi analyserade informationen fokuserade vi på 

att kontinuerligt koppla det till vårt syfte. Sista steget innefattar en tolkning av sin 

datainsamling vilket sker genom vår teoridel. Efter att intervjuerna var utförda kunde vi 

tematisera dem för att kunna hantera vår data på ett bättre och enklare sätt. Vi var nyfikna 

under varje intervju därför vi var intresserade av att se om vår data skulle bli tillräcklig till 

analysen. Vid tillfälle där vi inte var eniga om vår analys och tolkning tog vi kontakt med vår 

intervjuperson för att vi skulle vara övertygade att det skulle bli korrekt.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 87) kan man bearbeta och analysera sin data genom 

antingen anteckningar från en intervju eller koda en inspelad intervju. Forskaren kan välja att 

göra anteckningarna välja hur noggrant han eller hon antecknar, men att det är viktigt att gå 

igenom anteckningarna efter intervjun och utveckla dem. Vi valde att en av oss skulle 

koncentrera sig intervjuerna och den andre skulle  anteckna, vilket skulle göra det möjligt för 

oss att fokusera bättre på sin uppgift. En annan anledning till varför vi antecknade och inte 

spelade in var att öka trovärdigheten och sanningen i intervjupersonens svar. Vi var även 

medvetna om konsekvenserna genom att anteckna där man inte får med allting ordagrant. Det 

kan även bli att man påverkar anteckningarna genom sina egna tankar och tidigare 

erfarenheter och göra en undermedveten analys. Genom att ställa dessa två fördelar och 

nackdelar mot varandra var det fördelarna med att anteckna mer avgörande just på grund av 

att vårt syfte kan vara lite känsligt att prata om. Patel och Davidsson (2003, s. 87) säger att det 

finns nackdelar med att spela in intervjuer, framförallt att det är väldigt tidskrävande. Att inte 

spela in kan vara en fördel hur intervjupersonen väljer att svara då många reflekterar sina svar 

och blir mer trovärdiga. Vi anser att det kan finnas en risk till att intervjupersonens ärlighet 

påverkas genom att spela in, då personen kan uppleva sig obekväm i intervjun och bli 

återhållsam i svaren. Vi är även medvetna om våra olika kompetenser där en av oss har stor 



erfarenhet och kunskap med att strukturera saker och ting. Andra personen har större 

kompetens med intervjuer därför var det uppenbart vilka positioner vi hade för att uppnå bästa 

resultat. Anteckningarna skedde i en flytande text där vi sammanställde allting tillsammans, 

med våra egna tankar och reflektioner kring intervjun, direkt efter att vi hade gjort dem. Detta 

var på grund av att vi hade som starkast minne av intervjuerna och känslorna som utspelade 

sig direkt efter. Vi ansåg att det var viktigt att vi inte skulle glömma något senare till analysen. 

Efter varje intervju satt vi ner i lugn och ro för att sammanställa intervjupersonerna egna svar 

tillsammans med våra kommentarer för att senare kunna skapa en läsbar text för att kunna 

göra vår analys. 

               

                 

3.6. Forskningsetik 

Intervjupersonerna var medvetna redan vid start att de skulle vara anonyma i vår studie. Enligt 

Patel och Davidsson (2011) finns det fyra etiska kriterier som vi tog hänsyn till vid våra 

intervjuer. Första är informationskravet vilket handlar om att forskarna ska informera 

intervjupersonerna  vad studien handlar om. Redan vid kontakt av intervjupersonerna 

berättade vi vårt syfte med vår studie och själva intervjun. Vi återberättade denna 

informationen innan varje intervju för att säkerhetsställa att intervjupersonerna var medvetna 

om hur det ligger till och vi var beredda på att besvara eventuella frågor eller funderingar. 

Andra heter samtyckeskravet där intervjupersonerna ska få chansen att om de vill, medverka 

eller inte i studien. Oavsett om vi tog kontakt med intervjupersonerna via telefon, mail eller 

via kontakter så var vi tydliga att deltagandet är helt frivilligt. Även under själva intervjun 

förklarade vi att de har möjligheten att avstå från att svara på någon fråga eller att ta tillbaka 

något uttalande om de skulle ångra sig.  

 

Patel och Davidsson (2011) förklarar konfidentialitetskravet som innefattar att 

intervjupersonerna ska vara anonyma i studien och inte utlånas till allmänheten. Vilket även 

här vi informerade till intervjupersonerna redan vid kontakt och ännu en gång innan själva 

intervjun. Vi förklarade att både de och deras företag skulle vara anonymt i själva studien och 

för att intyga detta krav har alla intervjupersonerna tillgång till vår studie. Sista kriteriet är 

nyttjandekravet som handlar om att forskaren får bara använda den insamlade materialet till 

studien och inget annat (Patel & Davidsson (2011). Vi har berättat för intervjupersonerna att 

materialet vi samlar in från dom kommer endast att användas till att fullgöra vår studie och 

ingenting annat.  

 



4.0 Analys och Resultat  
I det här avsnittet kommer vi att behandla vårt empiriska material i koppling till vår 

teoretiska referensram som redovisats tidigare i kapitel två. Kapitlet följer samma innehåll 

som i vår teoretiska referensram.    

 

 

4.1 Bemanningsbranschen 

Under studiens tid har vi märkt hur alla våra intervjupersoner är medvetna om 

bemanningsbranschens existens och upplever att branschen expanderar ordentligt på vår 

arbetsmarknad, och finns nästan överallt idag. Detta stöds i en teori i vårt teoretiska 

referensram där bemanningsbranschen i Sverige har funnits över 100 år och har expanderat 

otroligt mycket den senaste tiden (Andersson & Wadensjö 2004). Den första 

intervjupersonerna vi pratade med var den första inhyrda konsulten på arbetsplatsen. Den 

inhyrda konsulten har varit anställd i två år och har under den tiden sett en stor utveckling av 

att anställa konsulter både inom företaget och på hela den svenska arbetsmarknaden. Hen 

berättar att det nu finns flera inhyrda konsulter från bemanningsföretag inom organisationen 

och att de var från flera olika bemanningsföretag. Intervjuperson 5 beskriver att hen är en av 

ett tiotal andra inhyrda konsulter på sin avdelning. Hen säger att det företaget använder sig 

mycket av inhyrda konsulter. Det är inte bara från våra intervjupersoner som vi såg påpekade 

att branschen utvecklats snabbt, utan även föräldrar, kompisar, kollegor och människor runt 

om oss som har visat den generella uppfattningen om att det är på detta viset, vilket man 

märker när vi diskuterar vår uppsats med andra. Vilket kontrar Pekkari (1999) studie om hur 

arbetsgivare på 1999 talet inte trodde på någon utveckling för bemanningsbranschens framtid. 

Vårt insamlade material har bevisat att inhyrda konsulter kan ha anställningar gentemot 

varandra och befinner sig inom ett brett antal olika branscher.  

 

Utifrån vid studie ser vi att bemanningsbranschen inte bara är formad och användbar för de 

som inte har någon utbildning utan den finns även till för alla sorters människor med olika 

sorters utbildningar. Vår studie visar att det finns både de som har en avslutat utbildning på 

högre nivå, har en pågående eftergymnasial utbildning och en gymnasial utbildning. Av de 

som var intervjupersoner så hade en person eftergymnasial utbildning, två stycken var i 

eftergymnasiala studier samtidigt som de var konsulter och resterande fyra hade en avslutat 

eftergymnasial utbildning. I Bemanningsföretagens (2012) undersökning befinner sig 

majoriteten inhyrda konsulter med en gymnasial utbildning. Vi har inte märkt någon koppling 

mellan deras tidigare utbildning och trivsel i vårt empiriska material, då trivsel varierar 

oavsett vilken tidigare utbildning de har. Alla av våra intervjupersoner har en 

tillsvidareanställning vilket även stöds i vår teori där Bemanningsföretagen (2012) de 

förklarar att majoriteten av inhyrda konsulter har en tillsvidareanställning. 

 

Inhyrda konsulter som arbetar en kortare tid inom bemanningsbranschen har ökat och de som 

arbetar en längre tid inom branschen har minskat (Bemanningsföretagen 2012). Vårt 

empiriska material stöder denna teorin då sex av sju intervjupersonerna har som mål att inte 



stanna en längre tid inom bemanningsbranschen. Alltså finns det två tillvägagångssätt då det 

ena sättet väger tyngre, konsulterna har olika åsikter och mål med sina anställningar. 

Intervjupersonerna som ser en kortare tid inom  bemanningsbranschen anser att det är bara en 

fot in på arbetsmarknaden, antingen direkt från studierna eller från arbetslösheten. Personen 

som ser sig stanna kvar inom bemanningsbranschen under en längre tid passar hens livsstil 

och är öppen för nya uppdrag. 

 

Överlag är bemanningsbranschen bra för det är en fot in 

för studenter och unga personer men det är ingen hållbar 

lösning i längden. Bra för arbetsgivare att kunna testa på 

med personal men det borde alltid leda till en fast 

anställning, annars ser jag ingen mening med bemanning. 

Kan lätt bli att man blir utnyttjad. 

      

    Intervjuperson 7 

 

Citatet ovan beskriver det som ett bra sätt att få in en fot i arbetslivet, men ser det inte som en 

hållbar lösning. Detta kan vi jämföra med intervjuperson 5 i citatet nedanför som uttrycker sig 

liknande kring hur bemanning är en bra start men inte något man ska göra under en längre tid.  

 

Det är ett perfekt sätt att börja sitt yrkesliv som konsult, 

man lär sig väldigt mycket av det. Rekommenderar inte 

konsult hela livet. 

      

    Intervjuperson 5 

 

I vår undersökning beskrev en av de sju vi intervjuade att hen kunde se sig arbeta kvar som en 

inhyrd konsult under en längre tid. Detta var för att hen såg chansen till att få en så bred 

kunskap och så mycket erfarenheter som möjlig med olika uppdrag ute på olika företag.  

 

Ser gärna att stanna inom bemanningsbranschen, ser bara 

möjligheter för utveckling, erfarenheter (/…/). 

      

    Intervjuperson 3 

 

Denna person kan vi koppla till en undersökning (Bemanningsföretagen 2012) i vårt 

teoretiska referensram där många anser att bemanningsbranschen erbjuder människor att 

upptäcka olika arbetsplatser och skaffa en mångsidig arbetserfarenhet. Samma undersökning 

gav även resultat i form av att bemanningsbranschen erbjuder intressanta uppdrag och att det 

är lättare att få en anställning inom denna bransch än andra branscher. Med utgångspunkt i vår 

studie berättar de inhyrda konsulterna att de har intressanta uppdrag, samt att 

bemanningsbranschen är en enklare fot in i arbetslivet. Vår studie visar att inhyrda konsulter 

inte lägger mest fokus på själva anställningsformen utan är mer intresserade av stimulerande 



arbetsuppgifter för att känna trivsel och samhörighet till sin arbetsplats. Möjligheten till att 

skaffat en mångsidig erfarenhet från arbetet går att läsa ut av vad exempelvis intervjuperson 4 

säger: 

 

Man lär sig mycket inom bemanningsbranschen, man kan 

få hjälp från andra då det finns individer från andra 

årskullar. Skapar en egen god miljö av de möjligheter som 

finns. 

      

    Intervjuperson 4 

 

Här ser vi även att intervjuperson 4 inte bara baserar sin kunskap och skaffar nya erfarenheter 

själv utan tar även del av andra individers förmågor och kunskaper för att själv kunna 

utvecklas. Intervjuperson 4 förklarar är medveten om hur svårt det är att skaffa ett arbete i 

dagens samhälle och förstår varför många går genom bemanningsföretag just på grund av 

enkelheten. Utifrån vår studie upplevde vi att inhyrda konsulter anser att 

bemanningsbranschen ökar jobbmöjligheterna på arbetsmarknaden. De förklarar att många 

arbetsgivare inte vågar eller har resurserna till att anställa någon i en tillsvidaretjänst och 

istället anställer de genom bemanningsföretag där de lätt kan göra sig av med personal vid 

behov.  

 

 

4.2 Fördelar med inhyrda konsulter 

Genom att vi ställde frågan om hur de trivs på sin arbetsplats idag fick vi liknande svar av alla 

förutom en av intervjupersonerna. 

 

Jag trivs jättebra på på min arbetsplats. 

Intervjupersoner 2 

 

Detta citatet stämmer även in på intervjuperson 3, 5, 6, 7 om hur de trivs på arbetsplatsen.  

 

Som helhet trivs jag bra. 

Intervjuperson 1 

 

Av de svar vi fick så fick vi ett mönster på att till helheten så trivs de alla bra på sin 

arbetsplats. Enligt en studie i vår teoretiska referensram hävdar att inhyrda konsulter ser 

positivt på deras arbetsplats (Bemanningsföretagen 2012) 

 

Trivs sådär, det är mycket att göra, de ger inte så bra 

förutsättningar och de bryr sig inte om vår avdelning så 

mycket. Högt flöde av kunder, det mäts hur många kunder 

man tar, man får arbetet som är kvarlämnat från ordinarie 

personal, de skjuter på saker till konsulterna.  



      

    Intervjuperson 4 

 

Intervjuperson 4 som trivdes mindre bra beror på att hen hade alldeles för mycket att göra 

med för få förutsättningar. Detta kan bero på att denna person arbetar på en avdelning som 

inte blir tillräckligt prioriterad. Avdelningen är tvungen att arbeta med ett högt flöde av 

kunder där de mäts av hur många kunder man tar hand om, då ju fler du tar hand om desto 

bättre arbetstagare anses du att vara. De får heller inte tillräckligt med resurser och 

möjligheter till att skapa en trivsam miljö. Konsulterna får kvarlämnat arbete som den 

ordinarie personalen inte har hunnit med och även annat arbete som de överlämnar utan någon 

vidare förklaring. Utifrån vad intervjuperson 4 har berättat tolkar vi att de inhyrda konsulterna 

på detta företaget inte behandlas likvärdigt med den ordinarie personalen då konsulterna får 

alldeles för mycket att göra och även de icke önskvärda arbetsuppgifterna med för kort tid att 

utföra dom.   

 

Konstaterat från alla forskare vi har utgått från i vår teoretiska referensram så har 

bemanningsbranschen expanderat enormt de senaste åren och blivit en avgörande faktor för 

den svenska arbetsmarknaden. För att få ett rättvist resultat gentemot vårt syfte måste vi även 

ställa oss frågan till varför företag föredrar att hyra in personal istället för att själva anställa. 

Något som väckte vårt intresse var två forskare, där ena studien var från 1999 (Pekkari) och 

en nyare studie från 2004 (Andersson & Wadensjö), de hade liknande tänk om varför företag 

föredrar att hyra in konsulter än att själva anställa. Andersson & Wadensjö (2004) redogör för 

fyra argument som har legat till grund för oss under hela studien. Första argumentet handlar 

om hur bemanningsföretag gör det möjligt för deltidsarbetare att kombinera olika 

deltidsarbeten till ett heltidsarbete. Någon liknande händelse var inget vi kunde märka då 

ingen av våra intervjupersoner agerade på detta sätt. Däremot kunde vi se att vissa 

kombinerade sina studier med arbete.  

 

Jag är timanställd och det är bara studenter som får 

arbeta i min position. Det fungerar väldigt bra då jag 

själv får bestämma när jag ska göra mina timmar, 

företaget tar hänsyn till att jag studerar.  

      

    Intervjuperson 7 

 

Intervjuperson 7 har alltså kombinerat sina studier och extrajobb som motsvarar en 

tillsvidareanställning. En annan infallsvinkel som vår studie visar är att inhyrda konsulter har 

ett heltidsarbete. Alltså passar detta argument in delvis på vårt empiriska material där 

intervjupersonerna ansåg att bemanning fungerar bra i många aspekter för att öka deras 

sysselsättning till deras behov och krav.  

 

Andra argumentet beror på den ekonomiska biten där själva anställningen och 

rekryteringsprocessen är otroligt dyr, vilket företagen undviker genom att anställa via 

bemanningsföretag (Andersson & Wadensjö 2004). Vår tolkning från vår studie är att våra 



intervjupersoner är medvetna att företag föredrar att anställda via bemanning, just på grund av 

den ekonomiska aspekten. När vi ställde frågan: vad är din åsikt om bemanningsföretag 

överlag? Fick vi ofta svar där intervjupersonerna ansåg att det är en bra anledning för 

arbetsgivarna att anställa via bemanning på grund av att de slipper de ekonomiska 

kostnaderna vid rekryteringsprocessen. Däremot var exempelvis intervjuperson 6 medveten 

om hur mycket företaget betalar för hen som är en inhyrd konsult, vilket hen ansåg var 

chockerande. Hen berättade att istället för summan företaget betalar till bemanningsföretaget 

hade en del kunnat gå till de inhyrda konsulterna istället, de som faktiskt utför själva arbetet. 

Alltså kan vi tyda att inhyrda konsulter verkar ha ett förstående om varför företag väljer att 

anställa via bemanning, på grund av den ekonomiska biten. De ser hellre att de är anställda på 

själva företaget med bättre förmåner.   

 

Tredje argumentet handlar om att bemanningsföretag är specialister inom rekrytering och kan 

hitta rätt kompetens till rätt anställning. Ingen av våra intervjupersoner nämnde något om 

detta, men det går att argumentera för att alla de vi intervjuat faktiskt har fått ett arbete och ett 

antagande är att de har fått arbetet för de är mest lämpade för det från anställningens urval. 

Sista och fjärde argumentet är att företag föredrar att hyra in personal istället för att själva 

anställa, handlar ur ett arbetsrättsligt perspektiv, där lagen ska vara avgörande. Där det är 

betydligt lättare att göra sig av med inhyrd personal än ordinarie personal (Andersson & 

Wadensjö 2004). Detta argumentet märkte vi tydligt stämde in i vårt empiriska material. Två 

citat som kan summera detta är: 

 

Bemanning är inte bra, det är bara en anledning för 

företag att kunna sparka personen när de vill.  

      

    Intervjuperson 6 

 

Tycker det är skit med bemanning, många rättigheter 

försvinner genom att man inte är anställd. Det är osäkert, 

även fast de säger att man har samma förmåner och 

rättigheter så stämmer inte det.  

      

    Intervjuperson 4 

 

Vi tolkar det som att inhyrda konsulter är medvetna om att deras anställning inte är likvärdig 

med den ordinarie personalen där många rättigheter försvinner. Vår uppfattning är att de 

inhyrda konsulter vi intervjuat är medvetna om deras osäkra anställning där arbetsgivaren kan 

enkelt bli av med dem.  

 

En studie av Toms & Biggs (2014) om arbetstillfredsställelse mellan ordinarie personal och 

inhyrda konsulter visar att inhyrda konsulter känner större tillfredsställelse på sin arbetsplats 

än den ordinarie personalen. Deras förklaring är att inhyrda konsulter som ser sin arbetsplats 

tillfällig blir inte lika påverkade av arbetsmiljön på arbetsplatsen som den ordinarie 

personalen blir. Resultatet från denna studien säger emot många andra studier som finns med i 



vår teoretiska referensram som istället pekar på att inhyrda konsulter känner mindre 

tillfredsställelse till sin arbetsplats än den ordinarie personal. Vår studie visade sig vissa 

intervjupersoner mer entusiastiska i deras svar men som helhet så sade alla intervjupersoner 

att de trivs bra på sin arbetsplats. Intervjuperson 4 uttryckte sig mindre bra med hens trivsel 

och upplever att det är alldeles för mycket att göra på för kort tid men även här i slutändan 

berättade personen att hen trivs bra. Utifrån vår studie kunde vi se att många trivs bra på 

arbetsplatsen men inte som att arbeta som inhyrd konsult. De som trivdes bäst kunde vi 

koppla till att dessa personer hade antingen fått lovat en fast tjänst på företaget eller så var de 

medvetna om att de skulle vidare på nästa uppdrag inom snar framtid. Alltså känner dessa 

personer förmodligen en större tillfredsställelse just på grund av att de ser tillfälligt med deras 

anställning som inhyrd konsult. När vi ställde frågan: Hur ser dina mål ut för framtiden med 

din anställning? Så fick vi ett svar: 

 

Det positiva med mitt jobb är att det finns mycket 

möjligheter att jobba hela tiden och passar bra nu när jag 

studerar. Men den kommer att sägas upp så fort jag tar 

examen eller om jag får något bättre. Just nu har det inte 

kommit upp något bättre. 

      

   Intervjuperson 4 

 

Det är vanligt att många som har varit arbetslösa och som kommer direkt från studierna söker 

sig till bemanningsbranschen (Bellaagh & Isaksson 1996). Enligt vårt empiriska material har 

alla utom en varit eller fortfarande är studenter av eftergymnasial utbildning. Av egna 

erfarenheter vid en tidigare anställning via ett bemanningsföretag är vi medvetna om att de 

söker gärna studenter eller arbetslösa just på grund av att dessa människor är enklast att hitta 

arbete till. Då arbetslösa inte har lika höga krav på arbetsmarknaden är det enklare för 

bemanningsföretag att hitta en tjänst som passar dem. Det skapar en möjlighet för 

nyexaminerade och arbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden med mål att stanna kvar där. 

Det kräver dock många faktorer runt om för att hela branschen ska lyckas som helhet. 

 

 

4.3 Nackdelar med inhyrda konsulter 

Som ovanstående kapitel anser vi att det finns en mängd olika fördelar med 

bemanningsbranschen men det är även viktigt att tydliggöra nackdelar och risker med att hyra 

in konsulter. Toms och Biggs (2014) uppmärksammar hur inhyrda konsulter oftast upplever 

sig som ett andrahandsval.  Jämfört med Olofsdotter och Augustsson (2008) som klargör 

begreppen outsider eller främling där inhyrda konsulter känner en sorts utanförskap gentemot 

den ordinarie personalen.  

 

Jag blir inte medbjuden på fester. När det står en fruktskål 

framme känns det konstigt att ta för sig. De betalar redan 

så mycket för mig så jag köper min egen banan. Jag tror 



inte företaget hade tyckt det va konstigt om jag tog en 

frukt men jag känner mig som en börda om jag skulle ta 

frukt eller kaffe och så vidare. 

   Intervjuperson 7 

 

Många intervjupersoner resonerar i samma tänk som ovanstående citat. Tre av fyra av våra 

intervjupersoner blir medbjudna på personalfester medans vissa blir endast medbjuden på 

privata tillställningar som att gå på afterwork. De förklarar hur det skapar en dålig stämning i 

fikarummet där många av den ordinarie personalen känner sig obekväma i situationen. Vissa 

påstår att de inte bryr sig om de blir medbjudna eller inte och andra tycker det är både konstigt 

och tråkigt att de inte blir medbjudna. Något gemensamt är att alla upplever att de känner 

någon sorts utanförskap. Vissa hanterade och accepterade situationen bättre än andra. Det vi 

här kan koppla är till begreppen outsider och främling (Olofsdotter & Augustsson 2008). 

Både begreppen omfattar att en inhyrd konsult ska pendla mellan att tillhöra och icke tillhöra 

arbetsplatsen. En främling kan arbeta på ett professionellt sätt genom att pendla mellan 

avstånd och närhet till sina medarbetare för att undvika att bli allt för påverkad vid ett 

drastiskt avslut av uppdrag. En outsider däremot har svårare att involvera sig och känner 

ingen samhörighet med den ordinarie personalen. Även om de inhyrda konsulterna är 

medvetna om hela situationen så tolkar vi att de alltid kommer känna en sorts utanförskap och 

har svårt att se dem känna samma samhörighet som den ordinarie personalen. Ett citat som vi 

kopplar till outsider är:  

 

Jag var en av de första som blev inhyrd från 

bemanningsföretag och jag tyckte det var rörigt då det 

inte funnits någon inhyrd personal sedan tidigare. Det var 

svårt med allt jag fick göra på arbetsplatsen, det var 

otroligt rörigt med arbetsuppgifterna. Det var helt enkelt 

rörigt. 

      

    Intervjuperson 1 

 

Hur hen upplevde sin första tid på arbetsplatsen var annorlunda mot de andra då hen inte var 

delaktig i en grupp. Detta skapade en känsla av att inte tillhöra den ordinarie personalen och 

kände ett utanförskap.   

 

Att vara en inhyrd konsult innebär en tredje part där ledarskapet kan se annorlunda ut 

(Unionen 2008). Vår uppfattning om återkoppling är komplex där intervjupersonerna 

förklarar att de måste både återkoppla med deras chef på bemanningsföretaget och deras chef 

ute hos kunden. Många ansåg att det är allmänt rörigt med olika sorters återkoppling. Även 

mycket ovetande vem som ansvarar för vad. Exempelvis när det handlar om löneförhandling, 

arbetsmiljö, kompetensutveckling och liknande så var det inte tydligt vem av cheferna den 

inhyrda konsulten ska vända sig till. I vissa fall berättar intervjupersonerna att cheferna 

skyllde på varandra som en försvarsmekanism. Detta skapar en osäkerhet hos individen där 

kommunikationen är avgörande för ett fungerande ledarskap.  



 

Det tuffaste med att ha två chefer är när en inte har 

inblick i mitt arbete, svårt att ha en relation till en chef 

som inte ser vad man gör. 

  Intervjuperson 5 

 

Vi tolkar citatet att det är svårare att ha en bra relation med sin chef på bemanningsföretaget 

på grund att de befinner sig på olika arbetsplatser. De flesta upplevde sämre återkoppling från 

deras chef på bemanningsföretaget då vissa återkopplade bara några gånger per år, oftast via 

mail. Intervjupersonerna upplevde inte heller någon feedback på deras personliga prestationer 

utan bara generella drag om allting fungerar bra. Däremot upplever många att återkoppling 

med chefen på arbetsplatsen är bättre då det är enklare att sköta en kontinuerlig 

kommunikation mellan varandra när man befinner sig på samma arbetsplats. Det är svårt att 

ha en nära relation till en chef på distans, det blir omständigt och tar mycket tid.  

 

 

4.4 Samhörighet  

Gilani och Jamshed (2016) tar upp hur viktigt det är att den ansvarige på företaget arbetar 

aktivt för att alla medarbetare ska känna samhörighet och tillfredsställelse. Vårt resultat 

angående samhörighet och tillfredsställelse för inhyrda konsulter varierade beroende på 

företag. De företag som arbetar mycket med medarbetarsamtal och strävar efter integrering, 

mellan inhyrda konsulter och den ordinarie personalen, märkte vi gav en positiv påverkan. 

Alla utom en av intervjupersonerna berättade att de upplever samspelet och samarbetet mellan 

konsulter och den ordinarie personalen bra.  

 

Det är ingen skillnad på våra arbetsuppgifterna, de 

fungerar som vilken kollega som helst 

Intervjuperson 5 

 

Citatet tolkar vi som att vissa arbetsplatser ger mer utrymme för samarbetet mellan konsulter 

och ordinarie personal, men har även noterat att vissa arbetsplatser är det sämre. Genom en 

bra arbetsmiljö kan känslan av att känna samhörighet öka (Näslund & Jern 2015). Vårt 

empiriska material resulterade sig i att många anser hur viktigt det är att medarbetare 

respekterar varandras åsikter och värderingar för att kunna känna samhörighet och 

tillfredsställelse på sin arbetsplats. Däremot de som ansåg att det fanns en vi-mot-dom känsla 

mellan inhyrda konsulter och ordinarie personal var företag som hade dåligt ledarskap från 

cheferna med ett sämre arbetsklimat. I dessa företag fick konsulterna göra de mindre 

önskvärda arbetsuppgifterna och det som den ordinarie personalen inte hann med gav de 

vidare arbetet till konsulterna. De fick inte tillräckligt bra förutsättningar för att kunna utföra 

dessa extra arbetsuppgifterna och kände sig i många fall utnyttjade. 

 

I arbetsmiljölagen står det att både den ordinarie personalen och den inhyrda personalen ska 

verka för en god arbetsmiljö (Garpe 2014). Det vi upptäckte utifrån vårt empirisk material var 



att samarbetet mellan ordinarie personal/ konsult och konsult/ konsult resulterade oftast 

positivt. Dock kunde vi se en marginal skillnad där vissa intervjupersoner berättade att de 

känner en aning närmare de andra konsulter just på grund av att man kan relatera till dem på 

ett annat sätt. I ett fall förklarade en intervjuperson att den ordinarie personalen såg inte de 

inhyrda konsulter som en anställd i deras företag, vilket ledde till att de kände sig utnyttjad. 

En sådan här obalans mellan ordinarie personal och konsulter skapar en dåligt arbetsmiljö 

med mycket negativa påföljder.   

 

Generellt visar vår studie att inhyrda konsulter anser att de får alldeles för lite information 

jämfört med den ordinarie personalen, vilket gör det svårare för dem att utföra vissa 

arbetsuppgifter. Detta har en automatisk koppling till vårt syfte där utanförskap ökas och 

trivseln minskar. De inhyrda konsulterna berättar om hur hela personalen kunde sitta på ett 

möte där konsulterna var tvungna att lämna i slutet innan den ordinarie personalen. Enligt 

Runsten och Werr (2016) så är det viktigt att få vägledning och koordination för att ett 

samarbete ska fungera och även skapa ett medvetande om hur processen fungerar. Ett citat 

kunde lyda:  

 

Vi konsulter har inte samma befogenheter eller tillgång till 

all information. Vid nedskärning fick vi konsulter inget 

möte mer våra chefer, istället fick vi ett mail med ett 

powerpoint som visar hur det går till vid en nedskärning, 

först ut går konsulter.  

Intervjuperson 5 

 

Detta är ett konkret exempel där de inhyrda konsulterna har behandlats annorlunda än den 

ordinarie personalen. I många fall kan det bero på att något är sekretessbelagt och att inhyrda 

konsulter inte har rätt till den informationen. I andra fall kan det bero på att det inte är relevant 

för konsulter och de får välja om de vill sitta med på ett meningslöst möte eller gå därifrån. 

Enligt oss går motivation och samhörighet hand i hand där motiverade arbetstagare känner 

oftast en sorts samhörighet. Några exempel på motivation enligt Näslund och Jern (2015) är 

personlig utveckling, belöningar, goda sociala relationer, tydliga och utmanande mål och 

intressanta arbetsuppgifter. Alla dessa belägg upplever vi att inhyrda konsulter får betydligt 

mycket mindre av än den ordinarie personalen enligt vår studie. Konsulter upplever överlag 

att de inte känner någon sorts utveckling eller har stimulerande arbetsuppgifter i sitt arbete. 

Ingen av de inhyrda konsulter får ta del av de interna utbildningarna som erbjuds till den 

ordinarie personalen. Bemanningsföretagen erbjuder oftast olika utbildningar till sina 

konsulter, i form av personlig kompetens, men är inte lika givande och relevanta som de 

interna utbildningarna på kundföretaget.  

 

 



 

4.5 Psykosocial arbetsmiljö 

Leneér Axelson och Thylefors (2005) säger att psykosocial arbetsmiljö är svårt att definiera 

och Westlander (1978) beskriver tre sätt att tolka den psykosociala arbetsmiljön på efter att ha 

undersökt begreppet. Dessa är: vad som hänt och vad som är orsaken till detta, att det baseras 

på tidigare erfarenheter eller hur individer samspelar med varandra. Vi kan helt enkelt se att 

det är problematiskt att göra en generell tolkning i vad psykosocial arbetsmiljö faktiskt är då 

det kan variera. Beroende på vilken infallsvinkel av begreppet vi skulle ta så blir tolkningen 

av vårt resultat olika.  

 

Leneér Axelson och Thylefors (2005) nämner att man kan se organisationer som ett större 

system som inte finns om inte individer skapar dem. Där det mänskliga/sociala systemet 

kopplas till psykosocial arbetsmiljö som innehåller områden som gruppdynamik med mera. 

Vi har uppfattningen om att det finns många avgörande faktorer som påverkar organisationer 

på olika sätt. Men vi behandlar den del av organisationen som härrör till hur individer 

samverkar och mår i organisationer. Det psykosociala systemet skapas från individer och är 

inte bara något som existerar av sig självt. Så ett sätt att se det på är att allt välmående är 

skapat av individerna i organisationen och av hur de beter sig. Vilket gör att vi kan se att de 

personer vi intervjuar och varför de tycker som de gör om organisationen baseras inte bara på 

andra individer på arbetsplatsen utom av dem själva med. Detta är något som kan bli en 

paradox på arbetsplatsen om man inte är medveten om det. Där exempelvis den inhyrda 

konsulten på arbetsplatsen tror att dennes välmående i gruppen avgörs hur den interagerar 

med de andra, men det handlar inte bara om en individs påverkan utom allas. Man kan utgå 

från Leneér Axelson och Thylefors (2005) tankar om att det även om man inte tycker om alla 

på arbetsplatsen och inte tycker likadant så ska man bete sig uppföra sig oavsett. Det baseras 

inte bara på hur det är nu utan på tidigare erfarenheter. Det vi kan se här om vi analyserar 

utifrån vårt empiriska material där intervjuperson 1 tyckte det var rörigt i början och ska sluta 

från arbetet. Detta kan vara så att hens tankar kring arbetet hade präglats från den första tiden 

på arbetet. Av den anledningen kan det ha gjort att det varit problem att ta sig till en punkt där 

allt var bra på arbetsplatsen.  

 

 

4.6 Gruppdynamik  

Leneer Axelson och Thylefors (2005) säger att det finns många olika sorters anställningar på 

arbetsmarknaden. De vi fokuserade på var inhyrda konsulter från bemanningsföretag, av de 

sju intervjuer vi gjorde så var detta deras första konsultjobb. Vi kunde tolka utifrån våra 

intervjuer var att några inhyrda konsulter har varit med och förändrat och påverkat grupperna 

de hamnat i. Vissa mer än andra då vissa företag aldrig har haft någon konsult tidigare. När en 

grupp förändras så skapar det en påverkan på gruppen och de som är i den (Leneer Axelson 

och Thylefors (2005). 

 



Lindmark och Önnevik (2006) introduktion är en viktig aspekt för hur en individ som börjar 

på en arbetsplats mår. Den måste få komma in i arbetet och ställa frågor och känna av hur det 

är. Det finns introduktioner är av olika slag och den typ av introduktionsliknande funktion 

som vi stötte på under intervjuerna passade bäst ihop med begreppet mentorskap (Lindmark & 

Önnevik 2006). Även Leneer Axelson och Thylefors (2005) säger det finns olika strategier 

vid introduktioner till grupper.  

 

Jag blev väldigt bra mottagen under min första tid på 

arbetsplatsen. Alla var måna om att jag skulle få vara med 

i gruppen, och alla är trevliga och hälsar på varandra. 

Jag trivs lika bra idag så arbetet har överträffat mina 

förväntningar, med väldigt bra kommunikation mellan 

alla. 

  Intervjuperson 3 

 

Vi fick olika berättelser i hur det var för de inhyrda konsulterna när de började, i det stora hela 

såg vi att de flesta tyckte att det var en bra trivseln vid starten av deras arbete. Det var en som 

ansåg att det var lite rörigt i början men trivseln utvecklades åt olika håll efter tiden som gick. 

Där några av konsulter trivdes lika bra nu som vid starten av anställningen, vissa konsulters 

trivsel ökade efter tiden på arbetsplatsen, medan andra tyckte att det hade blivit sämre. Att det 

blivit sämre för vissa konsulter kan en faktor varit att det skett en dålig fortsättning av 

introduktionen på arbetsplatsen. Bland annat Granberg (2011) utgår från att nyanställda 

behöver känna sig välkomna, veta hur arbetsuppgifter går till och så vidare för att komma in i 

organisationen. Även Lindmark och Önnevik (2006) säger att det finns en introduktionsstege 

som går igenom att mottagandet ska ske på ett bra sätt men även att de ska få en bra 

vägledning och ordentligt stöd från början till slut. Vissa av konsulterna nämner att det har 

varit dålig kontakt mellan cheferna på deras bemanningsföretag och i den verksamheten som 

de arbetar i. En faktor varför det har skett en skillnad mellan hur trivseln utvecklat sig mellan 

de olika konsulterna kan härstamma härifrån.  

 

Det var två intervjupersoner som kände en förbättring på arbetsplatsen och nämnde att de 

tidigare hade varit rörigt vilket ledde till problem med att känna gemenskap när de började. 

Då de båda hade en mindre önskvärd start så kan vi se att det är skillnad mellan dessa två på 

hur bra de trivs idag. Leneer Axelson och Thylefors (2005) menar att när det tillkommer nya 

personer till arbetsplatsen så är det viktigt att de får en bra start och att man inte får glömma 

bort dem. Att ge dem en möjlighet att kunna ställa frågor och även klargöra deras roll i 

arbetsgruppen, detta för att öka känslan av delaktighet. Båda intervjupersonerna berättade att 

deras trivsel har ökat. Ena ansåg att trivseln blivit väldigt bra på arbetsplatsen medans den 

andra ansåg att det endast var bra som en helhet på arbetsplatsen. Vår tolkning av detta är att 

den som tyckte det var bra i helhet fortfarande kan ha en negativ återkoppling till upplevelsen 

av hur introduktionen och utvecklingen gått sedan dess. 

 

Utifrån vår studie upplever inhyrda konsulter sin första tid på sin arbetsplats generellt bra men 

att det har senare blivit delade tankar kring trivseln. Av detta kan vi se samband med vad 



Leneer Axelson och Thylefors (2005) säger om att olika organisationer lägger olika energi i 

deras engagemang av att välkomna ny personal. Då vår uppfattning är att företag värnar olika 

om deras anställda vilket kan vara en bidragande faktor till hur trivseln utvecklas. Detta är 

något som vi även kan se från de olika intervjupersonerna och deras svar. Vissa får vara 

väldigt delaktiga i olika aktiviteter och utbildningar samt hur mycket tillgång de får till olika 

sorters system och liknande. Där några av konsulterna säger att de känner sig utanför 

gentemot andra i deras arbetsgrupp. En intervjuperson berättar följande: 

 

Konsulter kommer och går och det är inte alla som 

välkomnar en helt och hållet för de tänker att man 

försvinner snart. 

Intervjuperson 5 

 

Intervjuperson 5 nämner även att välkomnandet kanske är sämre för att man tar andras jobb 

och att det blir som en sorts maktkamp mellan konsulter och ordinarie personal. Leneer 

Axelson och Thylefors (2005) beskriver att det oftast inte är några problem vid en 

introduktion men att det kan uppstå komplikationer när någon tar en gammal kollegas plats 

eller att den nye tar för mycket plats och det bildas motstånd mot denne. Det vi har sett i våra 

intervjuer är att det inte har framstått så tydligt att det varit komplikationer vid introduktionen 

och välkomnandet i gruppen. En av de som vi intervjuade nämnde att man kanske kommer 

och tar någon annans jobb och kan därför skapa en känsla vi-mot-dom.  

 

Leneer Axelson och Thylefors (2005) menar att man ska passa in i gruppen utan att inkräkta 

på den. Vi noterade inga större tankar kring detta från våra intervjuer. Däremot såg vi att det 

var tre olika sorters storlekar på grupperna som intervjupersonerna var i, vilket vi delar upp i 

de lilla, medelstora och stora grupper. Den lilla arbetsgruppen består av cirka fem 

medarbetare, den medelstora gruppen med cirka 15-20 anställda och den stora gruppen som 

varierade upp till 80 personer. Det bör tilläggas att intervjuperson 1 arbetade enskilt och 

intervjuperson 2 pendlade mellan delaktighet i två stycken grupper. Olika individers 

anpassning till gruppen de var i kan tolkas på olika sätt om man tillför faktorn om vad för 

anställning de hade, då vissa arbetade extra som konsulter vid sidan av deras studier och andra 

hade det som en tillsvidareanställning. Dock nämnde intervjuperson 4 att hen arbetade i en 

grupp med många studenter och beskrev det som att det fungerade bra i den gruppen och 

trodde det kunde ha med att alla var studenter med liknande liv, intressen och erfarenheter.  

 

Vi kan se att de individer som har introducerats till bemanningsföretagen haft olika nivå av 

kompetens. Detta kan vara att ta i beaktande att det må vara en faktor som spelar in, då vi kan 

se skillnad i trivsel mellan vissa individer och att de haft olik kompetens i nivå med avslutade 

studier. Kalleberg et al. (2015) menar att om konsulten tillför något till arbetsplatsen 

kunskapsmässigt så blir förhållandena bättre samt att trivsel påverkas av hur konsulten 

belönas av företaget.  

 

Det är skilda meningar om hur konsulterna får delta på aktiviteter som de olika företagen styr 

upp, exempelvis julfester. Där vissa av de vi intervjuat får vara delaktiga i alla sådana 



aktiviteter på arbetet, vissa får vara delaktiga i vissa och en del utesluts helt från dessa. Att 

inte vara med på aktiviteter runt arbetet kan vara en påverkande faktor i hur bra de trivs på 

arbetet, och att kan kopplas till vad Kalleberg et al. (2015) nämner om trivsel kopplat till hur 

man blir belönad av företaget. Kalleberg et al. (2015) menar även att beroende på hur länge 

någon arbetat på samma ställe påverkar hur en individ trivs, det kan även vara problem med 

dialogen mellan de olika företagen som gör situationen sämre. Av att kolla på de intervjuer vi 

har genomfört så är det skiftande mellan individerna hur pass länge de arbetat, arbetslängden 

är mellan några månader till ett år och även till två år. De två konsulterna som arbetat en 

kortare tid på cirka två månader visar på att de trivs väldigt bra och att det inte har förändrats 

nu mot innan och det finns inga större tendenser på deras svar att det kommer förändras 

längre fram. Av de två konsulter som arbetat i cirka ett år så ser vi inte heller där någon 

skillnad i trivseln mellan nu och då, de båda säger att trivseln är bra på arbetsplatsen. Däremot 

så kan vi se skillnad mellan de tre individer som har arbetat i cirka två år eller mer som 

konsulter och har delade tankar.  

 

Sådär, det är mycket att göra, cheferna ger inte så bra 

förutsättningar och de bryr sig inte om våran avdelning så 

mycket. 

      

   Intervjuperson 4 

 

Denna intervjuperson nämner att det är sådär på arbetsplatsen och att det inte verkar som att 

företaget bryr sig så mycket om dem som arbetar där som inhyrda konsulter. Där hen berättar 

på ett sådant sätt att det framgår som att det inte är en behaglig arbetsplats att vistas inom, att 

det verkar finnas avsaknad av empati till att de har ett liv runt omkring arbetet och det är 

problematiskt att kunna få ledigt. Det framgår även att det är dålig kontakt med cheferna. 

 

Som helhet trivs jag bra på arbetsplatsen. 

      

    Intervjuperson 1 

 

Denna intervjuperson hade en märkbar negativ inställning till arbetsplatsen och sina 

arbetsuppgifter. Tydligt i både beteende och i hur hen valde att formulera sig. I många av de 

frågor vi valde att ställa upprepade intervjupersonen exakt samma svar vilket var: “det 

fungerar bra”. Vid frågor där hen upplevde mer negativa faktorer än positiva faktorer valde 

hen att utveckla dessa svar betydligt mer ingående. 

 

 

Idag trivs jag jättebra. Har skrivit på papper för en riktig 

anställning. 

      

    Intervjuperson 7 

 



Denna intervjupersonens mål har ända sedan start varit att få en fast anställning på företaget. 

Personen visar en mer positiv inställning vilket kan ha en koppling till att hen har uppnått sitt 

mål med en fast anställning. Av detta kan vi inte se något klart mönster i att beroende på hur 

länge man är anställd har en specifik påverkan på hur trivseln är för individer utöver att de 

flesta som är inhyrda konsulter verkar trivas bra. Det vi kan se är att arbetsförhållandena är 

den avgörande faktorn i hur de trivs på arbetsplatsen.  

 

 

4.7 Hertzbergs tvåfaktorsteori 

Näslund och Jern (2015) förklarar att tvåfaktorsteorin handlar om vilka behov som 

 tillfredsställer och motiverar människor och vad som skapar missnöje, dessa orsaksfaktorer är 

motivationsfaktorer och missnöjesfaktorer. Motivationsfaktorer är relaterat till själva arbetet 

som exempelvis relationer, möjlighet till utveckling, prestation, erkännande, ansvar och 

stimulerande arbetsuppgifter. Resultatet visade sig att många inhyrda konsulter ser en brist till 

möjlighet till utveckling då de känner sig bortglömda i vissa fall. 

 

Man räknas inte till, det blir märkbart att man inte har samma 

möjligheter som den ordinarie personalen. 

Intervjuperson 1  

 

Många känner ett sorts erkännande och uppskattning för deras anställning även om de inte 

känner att de får den rättvisa feedbacken på deras personliga prestationer. Det varierade stort i 

faktorerna ansvar och stimulerande arbetsuppgifter beroende på vem av intervjupersonerna. 

De som ansåg att de hade stimulerande arbetsuppgifter klagade mer på deras osäkra 

anställning. Det var inte många intervjupersonerna som hade något större ansvar. 

Missnöjesfaktorer innefattar faktorer som exempelvis lön, arbetsvillkor och fysisk miljö som 

inte ska vara avgörande för att känna motivation i sitt arbetet (Näslund & Jern 2015). 

 

Sämre lön, sämre arbetsvillkor, sämre förmåner, man får gå på 

dagen, det är osäkert, helt enkelt sämre av allt. 

Intervjuperson 1 

 

Detta citatet passar in på alla våra intervjupersoner oavsett om de trivs på sin arbetsplats eller 

inte. Alltså visade vår studie inte hålla med föregående teori. Vårt resultat pekar i en annan 

riktning där inhyrda konsulter berättar att lönen är en avgörande faktor till att de känner ett 

missnöje. 

 

 

4.8 Konflikter  

Ljungström & Sagerberg (1991) säger att konflikter är nödvändiga för utveckling, att 

organisationer inte kommer vidare om inte individer på arbetet får dela med sig av tankar och 

ideér, genom en konflikt så uppstår förståelse för varandra. Det har varit svårt för oss att tolka 



konflikter hos de olika konsulterna med tanke på de svar vi fick. Då vi var beredda på att det 

skulle vara större konflikter mellan individer i arbetsgrupperna så var det inget vi kunde utläsa 

från den data vi samlat in. Möjlighet finns att de inte valde att nämna det eller om det inte 

fanns några större konflikter på arbetsplatsen. Allvin et al. (2006) menar däremot att 

konflikter kan relateras till på olika sätt, att inte visa att det finns konflikter i organisationen 

tolkas som att man inte vill visa utåt att de finns. Att dölja konflikter är något som vi kan se 

vara ett problem för våra intervjupersoner som kanske inte vill förmedla hela sanningen. 

Speciellt då vi har märkt av kritik på olika sätt om vad de tycker borde skett bättre angående 

feedback och liknande, det har varit kritik genom att vissa personer nämnt att 

grupptillhörigheten inte varit bra. Men ingen som yttrat något angående konflikter på 

arbetsplatsen. Här nedan kommer två citat från en och samma intervjuperson fast vid olika 

tillfällen i intervjun.  

 

Jag trivs generellt bra på min arbetsplats. 

     

 Intervjuperson 1 

 

Här förklarar intervjuperson 1 att hen trivs bra på sin arbetsplats men går inte in på några 

ingående detaljer om varför.  

 

Jag tycker det skulle vara bättre om bemanning inte fanns.  

      

   Intervjuperson 1 

 

Denna person förklarade att det inte finns några fördelar för arbetstagare med bemanning utan 

att det lönar sig bara för arbetsgivarna. Här kan vi koppla hens tidigare svar med att allting var 

bra med att det egentligen låg en underliggande konflikt.   

 

Ljungström & Sagerberg (1991) säger att det ska vara skillnad mellan vad olika medarbetare 

tycker om saker för att kunna skapa samhörighet och delaktighet. Att konflikter ger men även 

tar energi, men att det är bättre att ventilera den än att behålla den. Vi kan därmed tolka att 

konflikter borde ventileras på arbetsplatsen, detta kan vara en grund i varför vissa av de 

intervjupersoner vi pratade med nämnde att det var rörigt på arbetet i början av deras 

anställning och att samhörigheten med andra i gruppen påverkas när de var nya. En 

spekulation skulle vara att de inte valde att yttra sig och skapa en konflikt då de var nya. Ett 

exempel från intervjuperson 4 är att hen anser att det är sämre förhållanden för dem som är 

inhyrda som konsulter, att arbetsplatsen är sådär. Hen får massa extra arbetsuppgifter, 

anställningsvillkoren är sämre, det är sämre med ledighet och så vidare, hen anser att företaget 

skiter i dem som är konsulter och yttrar sig om att bemanning är “skit”. Det vi ser är att 

personen visar sig tycka att det är dåligt på arbetsplatsen men inte yttrar sig så att det skapar 

en konflikt på arbetsplatsen, men att det lagras hos hen som individ och hen tycker att 

förhållandena är dåliga.  

 



Att förhållandena är dåliga för vissa konsulter kan kopplas samman med vad Ljungström och 

Sagerberg (1991) säger om att arbetet inte fullföljer förväntningarna hos den som arbetar så 

kan denne börja skapa egna konflikter. Vi ser som tidigare förklarat att det inte syns några 

tydliga konflikter på konsulternas arbetsplatser. Däremot verkar det leva dolt i vissa konsulter 

och deras respons i att de tycker att bemanningsföretag och de verksamheter de är i fungerar 

dåligt. Det framförs delade meningar om hur kontakten är med cheferna och att det är delade 

meningar i hur feedbacken och uppmuntran framförs. Ljungström och Sagerberg (1991) 

beskriver att om en arbetstagare inte blir sedd så gör den ofta motstånd, det är viktigt att bli 

bekräftad av chefer och medarbetare för att känna tillfredsställelse. Det är väldigt delade 

meningar kring hur stödet är för de inhyrda konsulter som vi har intervjuat. Tre stycken 

intervjupersoner klargör mer eller mindre att de får väldigt bra stöd från både cheferna från 

både företaget de utför arbete hos men även med chefen på bemanningsföretaget. Dessa tre 

tycker även att de har bra kontakt och feedback med deras kollegor, det går även att se att 

dessa tre personer sagt att de tycker om arbetet de är på och trivs väldigt bra. De resterande 

fyra intervjupersoner har delade åsikter. Intervjuperson 1 som inte arbetade i en arbetsgrupp 

nämnde inget om stöd från medarbetare men att stödet var delat beroende på vilken av 

cheferna hen sökte sig till. Bemanningsföretaget var enklare att ha kontakt med men endast på 

hens egna initiativ, kontakten med företaget var svårare då de lägger över allt ansvar på 

bemanningsföretaget. En annan av intervjupersonerna säger att det finns nog med feedback 

från chefer men att det är lite mer komplicerat med feedback från medarbetarna. De sista två 

intervjupersonerna nämner att det är bra kontakt med medarbetarna och chefen på företaget de 

är uthyrda till, men att det är mer komplicerat förhållande till chefen på bemanningsföretaget.  

 

Det är svårt att ha en nära relation till chefen på 

‘bemanningsföretaget’ när chefen aldrig är där. 

Intervjuperson 6 

 

Ljungström och Sagerberg (1991) menar att det blir viktigt att arbetstagarna får en tydlig 

identitet för att känna att de tillhör arbetsplatsen och undvika konflikter och de inte känner det 

så behöver man säga ifrån. I våra intervjuer så noterade vi att alla valde att svara att 

gruppdynamiken fungerar bra och ingen nämnde att de inte identifiera sig med arbetsplatsen. 

Däremot fanns det lite skilda tankar om hur de i arbetsgrupperna umgicks, det skulle kunna 

vara en variant av ställningstagande i hur man identifierar sig. Det nämndes av en konsult att 

denne hamnade mycket med dem som har läst samma sorts utbildning. En annan konsult 

nämnde att de som var yngre i arbetsgruppen var de som de som umgicks och att en äldre i 

deras grupp tog avstånd. Det vi då ser med dessa två förklaringar är att som helhet umgås alla 

de olika konsulterna på de olika arbetsplatser med sina kollegor i viss utsträckning. Men att 

det är skiftningar som kan ha med att göra hur de individerna identifierar sig med resten av 

arbetsgruppen.  

 

 



4.9 Grupper och grupprocesser 

Mintzberg (1979) redogör för sin modell om hur en organisation är uppbyggd, där det finns 

sex centrala delar. De centrala delarna från modellen kopplat till vår uppsats är vad Mintzberg 

(1979) refererar som mellanchefer i mitten av organisationens hierarki, samt arbetarna som 

ingår i antingen den operativa kärnan eller staben. Den generella bilden utifrån vår studie är 

att inhyrda konsulter ingår i den operativa kärnan och staben teknostruktur. De flesta arbetar 

inom administrativa delar av organisationen och endast en intervjuperson hade en varierande 

tjänst mellan operativt och administrativt. Utifrån vår studie har vi fått information hur 

inhyrda konsulter ser på att ha olika chefer, en chef från bemanningsföretaget och en chef från 

kundföretaget. Det varit problematiskt mellan cheferna och att det är delat intresse att 

engagera sig i den inhyrda konsulten. Endast en intervjuperson upplevde ett bra samspel 

mellan hens chefer. Om vi jämför det med Mintzbergs modell (1979) så finns det ingen 

variant som liknar den variant som blir av ett bemanningsföretag i samarbete med ett vanligt 

företag. Vi ser att det blir två organisationer med ansvar men endast kundföretaget har 

huvudansvaret i största mån. Detta verkar försvåra situationen som uppstår i hur feedback och 

uppskattning av konsulterna framhävs. Konsulterna framför att kontakten mellan de olika 

organisationerna verkar vara dålig. Utifrån vår studie går det att ställa sig kritisk till hur 

Mintzbergs modell faktiskt passar in till bemanningsbranschen och uthyrning av personal. Då 

det blir två stycken skilda organisationer som samspelar, men att den inhyrda konsulten tillhör 

båda försvårar förhållandet i den hierarkiska ordningen.  

 

Leneér Axelson & Thylefors (2005) beskriver om ett isberg som har en dold och en synlig 

del. Den dolda sidan är faktorer som påverkar men är svårare att se och tolka. När problem 

uppstår i organisationer så ser man oftast det som är enklast att fixa genom de synliga 

faktorerna. Ett exempel om att när en organisation får problem så försöker de lösa det med en 

omorganisation. Att det är ett sätt att försöka lösa problemet men endast fokuserat på det 

synliga. Det är viktigt att man fokuserar på både det synliga och dolda problem. När vi 

intervjuade person 5 nämner hen att hen trivs väldigt bra och att det inte är någon skillnad 

mellan individerna på hens kontor så som det såg ut i dagsläget, men att det varit 

problematiskt tidigare med att känna grupptillhörighet. Hen säger att det kan ha med att de 

tidigare har gjorts en omorganisation där olika arbetsuppgifter förflyttades till annat land och 

att det inte längre är någon skillnad mellan konsulter och ordinarie personal. Vilket kan peka 

på att i omorganiseringen så blev klimatet bättre på arbetsplatsen och i det skedet så verkar 

det som att det företaget både lyckades ändra de synliga men även dolda problemen. Detta går 

även att koppla till vad Leneér Axelson & Thylefors (2005) säger om att alla grupper har en 

historia som hela tiden utvecklas av vad som hänt i gruppen tidigare och hur individerna i den 

har utvecklats av dessa händelser. Granström (2006) nämner att gruppens historia påverkar 

hur gruppens dynamik ser ut. Vi kan se att eftersom att omorganisering skedde så har gruppen 

varit med om en utveckling och en historia tillsammans och har blivit starkare efter 

omorganisering. 

 

Leneér Axelson & Thylefors (2005) menar att i organisationer så matchas individer med olika 

kunskaper så de tillsammans kan skapa ett välfungerande samarbete. Vi ser att bemanning är 

en bra portal för företag att hitta bra kompetens på arbetsmarknaden, de kan med hjälp av 



bemanningsföretagens hjälp hitta individer som matchar den kompetens som behövs. I de 

områden som de inhyrda konsulterna vi intervjuat är i, så tillhörde alla någon form av 

administrativt arbete och alla utom en besitter en kompetens som är pågående eller avslutat 

eftergymnasial nivå inom något specifikt ämne. Att dessa dras med hjälp från 

bemanningsföretag till kundföretag beskriver några av konsulterna som att det är ett enkelt 

sätt att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Leneér Axelson & Thylefors (2005) pratar om ett begrepp som heter gränskänslighet, det 

menas att man inte ska ta andras arbete men även att man ska kunna hjälpa andra människor. 

Det finns olika mycket engagemang hos individer att vara hjälpsamma gentemot varandra. 

Detta har vi inte sett något specifikt av i vår undersökning, men intervjuperson 7 säger att hen 

inte får feedback på det som blir fel utom att de andra medarbetarna rättar till det som blivit 

fel och varken utvecklar eller ger någon kritik. 

 

De är nästan för snälla och försiktiga. 

Intervjuperson 7 

 

Detta resulterar i att istället för att visa hur intervjuperson 7 ska göra så tar den ordinarie 

personalen och löser uppgifterna. Det skulle kunna påverka hens utveckling på arbetet men att 

det även påverkar hur gruppen agerar. Att det inte finns en klar gränskänslighet om vad 

personalen ska göra och inte ger utrymme för den inhyrda konsulten.  

 

Leneér Axelson & Thylefors (2005) menar att individer hellre arbetar med någon som de 

känner är pålitliga, detta skapar en trygghet och förbättrar arbetsplatsen. Om gruppen klarat av 

en tuff period så blir den vanligtvis bättre. Granström (2006) menar att den bästa 

arbetsgruppen kommer från att det funnits en bra ledare som får gruppen att prestera 

gemensamt. Som tidigare nämnts är det viktigt med feedback och kommunikation mellan 

chefer och varit bristfällig enligt vårt empiriska material. Däremot berättar intervjuperson tre, 

sex och sju att de har en chef i deras arbetsgrupp, och ansvaret chefen hade var olika i varje 

grupp. Intervjuperson 7 menade på att alla i gruppen hade samma position men med olika 

arbetsuppgifter, där en agerade som chef. Intervjuperson 6 pekade på att chefen i hens grupp 

mest delegerade arbete till de andra i arbetsgruppen. Intervjuperson 3 hade även en chef i sin 

grupp men delade inte med sig specifikt vad denne gjorde. Av de tre personer som haft en 

chef i sin grupp så har vi inte fått någon tydlig respons på vad den chefen egentligen tillför till 

gruppen angående trivsel. Alltså ser vi utifrån vår studie att det är avgörande att ha en bra chef 

för att inhyrda konsulter ska kunna känna samhörighet och trivsel på sin arbetsplats.  



5.0 Sammanfattande diskussion  
I detta kapitel redovisar vi vilka slutsatser vi har dragit utifrån vår analys och redogör vad vi 

har kommit fram till. Genom att bearbeta vårt empiriska material till ett resultat och analys 

har detta besvarat våra fyra frågeställningar. Samt att vi diskuterar vår skrivprocess och hur 

vi kan ha gjort bättre samt diskussion om slutsatserna vi gjort av vår studie.  

 

5.1 Slutsatser  

Vad är de inhyrda konsulternas upplevelser och åsikter om bemanningsbranschen överlag? 

När vi ska summera vad vi kommit fram till så har vi fått en och annan uppenbarelse. Då vi 

båda har tidigare erfarenheter och uppfattningar om bemanningsbranschen så har vi nu fått en 

annan inblick hur människor inom branschen trivs och samspelar. Av att vi har undersökt vårt 

syfte har det skapat en större förståelse och hur det verkligen ligger till inom 

bemanningsföretag. Våra mål står fast att vi både är intresserad av att arbeta inom branschen 

fast har ändrats då ingen av oss ser något långsiktigt mål utan bara kortsiktigt. Utifrån vår 

omgivning har vi insett att denna bransch expanderar otroligt snabbt och finns på hela den 

svenska arbetsmarknaden.  

 

Inhyrda konsulternas upplevelser och åsikter och bemanningsbranschen överlag är till största 

delen negativt. Många upplever att branschen utnyttjar konsulter och är bara positivt för 

arbetsgivarna. Det är sämre villkor och förmåner som exempelvis löner, semester, friskvård 

med mera. Anställningen är även osäker och man kan få gå på dagen. Det är få fördelar med 

branschen men en fördel som alla uppmärksammade oss om var att branschen är en fot in i 

arbetslivet. Speciellt för de behövande som exempelvis studenter eller arbetslösa. Då många 

arbetsgivare har krav på tidigare erfarenheter och kunskap vilket är svårt att besitta när man är 

ny på arbetsmarknaden. I dessa specifika fall skulle inhyrda konsulter rekommendera att 

arbeta på ett bemanningsföretag men överlag skulle ingen rekommendera branschen.  

 

Hur trivs inhyrda konsulter i sin anställning och på deras arbetsplats? 

Vi hade förutfattade meningar hur det är att arbeta inom bemanningsbranschen där vi trodde 

att samhörighet och trivsel för inhyrda konsulter var betydligt mycket sämre än hos den 

ordinarie personalen. Vi kom inte fram till något konkret slutsats då många av de 

intervjupersonerna svarade olika. De övergripande slutsatserna vi kan dra är att majoriteten av 

inhyrda konsulterna kände innerst inne att de inte var en i gänget, alltså att de kände en sorts 

utanförskap inom arbetsgruppen och företaget. Det var ingen som tydligt berättade att de blev 

utsatta eller kände ett utanförskap. Genom att tolka olika faktorer runt om märkte vi att de inte 

kände en samhörighet till sin arbetsgrupp eller företag som man borde göra. Slutsatsen är att 

de trivs bra på sin arbetsplats men att de inte är nöjda med deras anställning som konsult. 

Förmodligen hade deras trivsel ökat om de var en av ordinarie personalen.  

 

Inte alla inhyrda konsulter får delta i personalaktiviteter som exempelvis sammarbetsdagar 

eller personalfester. De får heller inte ta del av de interna utbildningar som företaget erbjuder 

till den ordinarie personalen. Många hade heller inte samma befogenheter som den ordinarie 



personalen, mycket beroende på att vissa saker är sekretessbelagt. Detta är några av många 

orsaker till varför inhyrda konsulter inte känner en samhörighet med resterande arbetsgrupp.  

 

Många inhyrda konsulter är medvetna om deras situation och accepterar det men påverkar 

deras tillfredsställelse till arbetet negativt. Genom att inte känna fullt ut en samhörighet har 

det en effekt till en minskad trivsel, antingen omedvetet eller medvetet. Normen av hur det 

ska vara på bemanningsföretag och för inhyrda konsulter fick vi känslan av att många bar med 

sig från tidigare erfarenheter och värderingar. Denna normen säger att det är sämre att vara 

inhyrd konsult än ordinarie personal vilket sitter i hos många människor då de redan från start 

har förutfattade meningar om hur deras anställning kommer att vara. Vi noterade att själva 

trivsel visade sig vara mer positiv hos många inhyrda konsulter än vad vi förutsåg. Det är 

viktigt att beakta att detta är endast som ett helhetsperspektiv.  

 

Hur fungerar samarbetet och samspelet på arbetsplatsen när man är anställd som inhyrd 

konsult?  

Det framgick att samarbetet och samspelet fungerar bra för de inhyrda konsulterna på 

arbetsplatsen, både mellan dem och andra konsulter men även med den ordinarie personalen. 

Det var inte avgörande hur många konsulter som var anställda på arbetsplatsen för att det 

skulle vara ett bra samarbete, det fungerade lika bra ändå. Detta var något som vi inte trodde 

på innan vi utförde studien, vi hade förutsett att konsulter skulle ty sig till varandra på 

arbetsplatsen. Intervjupersoner förklarade att de hade vissa grejer mer gemensamt med de 

andra konsulterna såsom exempelvis tidrapportering men detta var inget som kunde påverka 

samarbetet i arbetet. I överlag så kunde alla integrera och umgås med varandra.  

 

Hur påverkas den inhyrda konsulten av att arbeta med dubbelt chefskap?  

Inhyrda konsulter blir påverkade av dubbelt chefskap på olika sätt. Då vi kunde se att vissa 

såg det väldigt positivt då deras argument var att de hade två chefer att kunna få input från. 

Det blir som ett extra stöd som de kan vända sig till vid behov.  

 

De flesta sa att de har bra kontakt med den chef de hade på kundföretaget och visade en 

positiv inställning till det. Detta berodde på att chefen arbetare närmare dem och kunde ge 

mer personlig feedback. Däremot så var det mycket kritik mot att det var sämre samarbete och 

kommunikation med chefen på bemanningsföretaget då de ett ledarskap på distans. Med ett 

dubbelt chefskap upplever många konsulter att det är rörigt då kommunikationen inte alltid 

gick igenom. Konsulterna upplever att det var svårt att veta vem de skulle vända sig till vid 

frågor som exempelvis lönehantering, sjukfrånvaro då cheferna ansvarar för olika områden. 

Även om det var rörigt ibland så kände konsulterna att de fick stöd från både sina chefer. 

Alltså blev inte det dubbla chefskapet givande för konsulter då de har mestadels bara kontakt 

och återkoppling med sin chef på kundföretaget.  

 

 



5.2 Diskussion  

Fördelarna med vår studie var att vi utförde de kvalitativa intervjuerna utan att deras chefer 

var medvetna vilket ökar reliabiliteten i vår uppsats. Vi använde oss också av att anteckna 

intervjuerna istället för att spela in dem, detta var för att få mer ärliga svar som i en bandad 

intervju aldrig kanske kommit på tal. Detta går att överväga om svaren kunde ha påverkats av 

detta och en alternativ undersökning skulle vara att spela in intervjuerna samt att gå genom 

cheferna för att se om resultatet skiljer sig. Bemanningsbranschen är ett brett område vilket 

gjorde det enkelt för oss att hitta rätt kandidater. Det går att fundera på om det snöbollsurval 

vi gjorde hade negativ effekt på vår studie eller om det gav oss ett rättmätigt resultat. En 

djupare studie skulle gå att genomföra med hjälpa av att hitta individer enskilt utan den 

variant av urval. Detta är också diskutabelt om det skulle göra en påverkan på vårt resultat, 

men det är även ett alternativ att undersöka. Styrkorna i vår slutsats var att många var 

förhållandevis inne på samma spår om trivsel och hade liknande argument om 

bemanningsföretag. Detta gjorde det enklare för oss att dra generella slutsatser.  

 

Vi la ner mycket tid på förarbetet innan vi började med själva studien för att öka validiteten, 

att verkligen undersöka det som är menat. Diskussion med för och nackdelar hölls för att 

undvika konflikter under studiens gång. Diskussioner följde kontinuerligt under hela 

processen där vi bollade idéer och tankar fram och tillbaka tills vi var nöjda med ett resultat. 

Våra tankar och värderingar innan studien landade i liknande banor våra intervjupersoner 

hade. Alltså att människor är medvetna om att inhyrda konsulter har sämre villkor men att 

bemanningsföretag är en utmärk att ta sig ut i arbetslivet. Något vi var förvånade över var att 

många konsulter ansåg att bemanningsföretag inte använder sig av en hållbar lösning med 

deras anställningar. Frågan är också varför fler konsulter inte verkade visa detta för 

arbetsgivaren och att det då istället fanns brister som inte blev rättade. Framförallt tror vi att 

det är svårt som en arbetsgivare att rätta till problem på arbetsplatser om det är så att kritiken 

aldrig framför tydligt. Det är givetvis svårt som arbetstagare att ta det i anspråk och gå in och 

säga vad som är dåligt med arbetsplatsen, speciellt om man är inhyrd som konsult och inte har 

en tillsvidaretjänst.  

 

Intervjuguiden var bra utformad med frågor som hade en koppling till vårt syfte och 

frågeställningar. Under studiens gång märkte vi dock en svaghet i en fråga i vår intervjuguide 

som vi var tvungna att ta bort tills nästa gång. Frågan som inte gav något givande resultat 

kopplat till vårt syfte var: har du någon tidigare erfarenhet som kan kopplas till ditt yrke? 

Svaren gav ingenting som vi kunde använda oss av i vår resultat och analys.  

 

Något annat vi hade kunnat göra bättre med vår studie var att rikta vårt syfte mot den 

ordinarie personalen. Då vi märkte att vi ofta satt inhyrda konsulter i förhållande till den 

ordinarie personalen och jämförde dessa i form av trivsel och samhörighet. Vår studie gav 

bara ett resultat i vad de inhyrda konsulterna anser om trivsel och samhörighet men hade varit 

intressant och undersöka resterande av personalen för att sedan dra slutsatser. En annan aspekt 

är att man skulle kunna göra en djupare studie i hur exempelvis ålder och 

bemanningsbranschen hör samman, hur utbildning kan vara en påverkande faktor för hur 



individer inom bemanning trivs och liknande. Det finns flera olika aspekter att ta till sig i 

utvecklingen av arbetet. En annan fördjupning skulle kunna vara att undersöka hur olika 

inhyrda konsulter påverkas av att byta mellan olika kundföretag. Om deras trivsel försämras 

av att inte komma in i arbetsgrupper eller om det är lugnande för arbetstagaren. En annan 

fördjupningen skulle kunna vara hur olika sorters utbildning påverkar hur individer i 

bemanning trivs, om utbildningsnivån är avgörande i hur mycket den inhyrda personalen trivs 

på arbetsplatsen.  
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Intervjuguide 

Övergripande: 
·   Vilken är din högst pågående/ avslutade utbildning? 

·   Har du någon tidigare erfarenhet som kan kopplas till ditt yrke? 

·   Vilken är din yrkesroll? 

·   Vilken anställningsform har du? (te.x heltid/deltid)? Och hur ser du på den anställningsformen? 

·   Hur länge har du arbetat som konsult? 

·   Befinner du dig i en arbetsgrupp? Om ja, beskriv kortfattat dess struktur och medarbetarna. 

·   Om ja på föregående fråga, hur fungerar er gruppdynamik? (god miljö, fungerar bra) 

·   Finns det andra konsulter på din avdelning/ företaget? Om ja, ungefär hur många? 

·   Vilket/ vilka  bemanningsföretag kommer konsulterna ifrån?  

 

Trivsel/ gemenskap: 

·   Hur upplevde du din första tid på arbetsplatsen?   

·   Hur länge har du varit anställd på ditt nuvarande företag? 

·   Hur trivs du på arbetsplatsen idag? 

·   Hur upplever du samspelet/ samarbetet mellan konsulter och ordinarie personal? 

·  Hur är kommunikationen mellan er? 

·   Hur upplever du samspelet/ samarbetet mellan konsulter och konsulter? 

·   Hur är kommunikationen mellan er? 

·   Blir du medbjuden på företagets personalfest eller andra aktiviteter? Om nej, hur påverkar det 

dig? 

·   Känner du att du får tillräckligt med stöd från dina chefer och medarbetare? 

 

Bemanningsföretag: 

·   Vad är positivt och negativt med att vara konsult? 

·   Har du samma befogenheter som dina medarbetare som är ordinarie personal? Utveckla gärna. 

·   Hur ser du på återkopplingen med dubbelt chefskap? För/ nackdelar. 

·   Har ni något konkret exempel där ni har behandlats annorlunda än den ordinarie personalen? 

·   Vad är din åsikt om bemanningsföretag överlag? 

·   Skulle ni rekommendera andra att arbeta på ett bemanningsföretag? Utveckla 

·   Hur ser dina mål ut för framtiden med din anställning? 

 

 

 


