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Förord 
Vi vill inleda denna uppsats med att tacka de personer som möjliggjort denna process. Främst 
ett stort tack till våra respondenter, utan det material ni givit oss hade uppsatsen blivit oerhört 
torr. Vi vill även tacka vår handledare. Utan David hade detta högst troligen gått åt skogen. 
Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack till varandra. Där det brustit för den ena har den andra 
vägt upp och utan oss hade detta arbete aldrig blivit gjort. Tack! 

Under arbetets gång har vi tillsammans läst in oss på den litteratur som ligger till grund för den 
teoretiska referensramen. Ett fåtal delar av arbetet har vi under skrivandets gång delat upp, men 
dessa delar har vi sedan tillsammans redigerat för att ta fram den slutgiltiga texten. Därför anser 
vi att båda har författat uppsatsen tillsammans.  

 

Ellen Johansson och Katharina Rudklint  

Karlstad 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Sammanfattning 
Den växande trenden att företag använder sig av personalinhyrning för att vara 
konkurrenskraftiga innebär ofta osäkra och ostabila anställningar för konsulterna som hyrs in. 
Dessa anställningar påverkar också konsulternas lojalitet och tillhörighetskänsla gentemot 
företagen, vilka är andra viktiga faktorer i företagens framgång. Därför är syftet med denna 
studie att skapa en djupare förståelse för hur konsulterna upplever sin lojalitet till företagen, 
vilka faktorer som kan påverka den samt företagens inverkan i lojalitetsskapandet. För att 
undersöka syftet har två frågeställningar formulerats.  

En kvalitativ metod med intervjuer genomfördes där åtta konsulter som är uthyrda till olika 
kundföretag deltog. Intervjuguiden skapades utifrån den teoretiska referensramen, 
innehållande teorier kring bland annat lojalitet och tillhörighet, för att fånga konsulternas 
upplevelser kring deras arbetssituation. Resultatet från intervjuerna delades in i olika teman 
som sedan analyserades utifrån teorier och litteratur. Utifrån analysen besvarade vi våra 
frågeställningar och drog slutsatser om vilka faktorer som konsulterna upplever påverkar 
lojaliteten samt vilken inverkan de upplever att företagen har. De faktorer som konsulterna 
upplevde påverkar var främst otryggheten i anställningen, kommunikationen samt storleken på 
företagen. Företagens inverkan var främst inkludering i företagen, hur väl konsulterna togs 
omhand och sågs som en del av företaget. Bemanningsföretaget verkade även som en extra 
trygghet för konsulterna och kunde ha en kompenserade inverkan om kundföretaget inte mötte 
konsulternas förväntningar.   

 

 

Nyckelord: Konsult, personalinhyrning, lojalitet, organisatorisk lojalitet, hängivenhet, 
psykologiska kontrakt, identifikation, tillhörighet. 
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
En trend som har ökat kraftigt i Sverige sedan 1990-talet är personaluthyrning. Under 2018 
ökade antalet anställda i personaluthyrnings- och bemanningsbranschen med 13,2 procent från 
tidigare år. Branschen utgör nu ungefär två procent av Sveriges arbetskraft (Statistiska 
Centralbyrån [SCB] 2019). Personaluthyrning innebär att arbetskraft, konsulter, hyrs ut av ett 
bemanningsföretag till ett kundföretag. Det är på bemanningsföretaget som konsulten är 
anställd, men personen arbetar på kundföretaget som hyr in arbetskraften (SOU 2011:5, s 56). 

Personalinhyrning är ett sätt för företag att möta kraven på flexibilitet på dagens 
konkurrenskraftiga arbetsmarknad (Olofsdotter 2008, s 4 f). Enligt Atkinsons (1984) teori om 
det flexibla företaget ingår personainhyrning i den flexibilitet som kallas numerisk flexibilitet. 
Numerisk flexibilitet innebär att företag snabbt kan anpassa arbetsstyrkan efter krav på 
arbetskraft, till exempel genom tidsbegränsade anställningar eller personalinhyrning. 
Gemensamt för dessa anställningar är att de ofta symboliseras av osäkerhet, utbytbarhet och 
instabilitet för de anställda (Atkinson 1984). Konsultyrket innebär även ett delat ledarskap där 
bemanningsföretaget har det formella arbetsgivaransvaret och kundföretaget har ansvar över 
det arbete som utförs (Olofsdotter 2008, s 13).   

Precis som personalinhyrning kan vara ett sätt för företag att nå framgång och konkurrera med 
andra företag är det även viktigt med lojala anställda. En lojal anställd agerar frivilligt med 
handlingar utöver det formella arbetskontraktet för att tillgodose arbetsgivarens främsta 
intressen (Elegido 2013, s 496). Gullion och Cezanne (2014, s 839) menar att lojala anställda 
är en högst viktig del i organisationers framgång. Oavsett sektor är den ekonomiska 
framgången i ett företag allt mer beroende av delaktighet, hängivenhet och lojalitet hos sina 
anställda (Guillon & Cezanne 2014, s 839). Lojalitet påverkar inte enbart engagemang i arbete, 
utan även respekt och hänsyn till organisationens policys och regler. Likaså påverkar lojaliteten 
de anställdas arbetstillfredsställelse och hur mycket de identifierar sig med organisationen. Det 
är därför viktigt att företag fokuserar på att skapa en arbetsmiljö där lojaliteten kan frodas (Kot-
Radojewska & Timenko 2018, s 513).  

Att skapa en arbetsmiljö där lojaliteten frodas kan dock vara svårt vid personalinhyrning. Enligt 
en studie av Kot-Radojewska och Timenko (2018) finns det ett signifikant samband mellan 
organisatorisk lojalitet och anställningsform. I deras studie framkommer det att de med 
tidsbegränsade och mer osäkra anställningsformer, till exempel konsulter, tenderar att ha en 
lägre grad av lojalitet till sin arbetsgivare än de med tillsvidareanställningar. Detta beror på den 
osäkerhet och ostabilitet tidsbegränsningen innebär och det kan resultera i att anställda söker 
sig till andra arbeten där en anställningstrygghet erbjuds (Kot-Radojewska & Timenko 2018, s 
519).  

Tsoukalas (2003, s 40) belyser också att konsulter generellt har en svagare lojalitet till sina 
arbetsgivare. Detta menar han beror på att konsulter vanligtvis inte kan utveckla så nära 
relationer som fastanställda kan till kollegor och arbetsgivare eftersom de ofta har mer 
tidsbegränsade anställningar. Han kommer däremot fram till att konsulternas lojalitet påverkas 
i stor grad av hur väl de tas omhand av och inkluderas av de olika företagen konsulten tillhör 
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(Tsoukalas 2003, s 40). På grund av den komplexa konsultrollen med två olika arbetsgivare 
kan lojaliteten därför skifta och riktas till det ena eller det andra företaget.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Ovanstående tidigare forskning och litteratur påvisar att den osäkra och ostabila 
anställningsformen som konsulter innehar kan påverka lojaliteten till företagen. Vårt syfte med 
denna uppsats är därför att skapa en djupare förståelse för konsulters upplevelse av att arbeta 
för två organisationer; bemanningsföretaget och kundföretaget. Vi har valt att fokusera på hur 
konsulter upplever att deras lojalitet gentemot företagen kan påverkas av olika faktorer i deras 
arbetssituation samt företagens funktion i skapandet av konsulternas lojalitet.  

För att skapa denna djupare förståelse har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer upplever konsulterna påverkar deras lojalitet gentemot företagen? 
• Hur upplever konsulterna att bemanningsföretagen och kundföretagen kan påverka 

deras lojalitet? 

 

1.3. Disposition  
I kapitel två presenterar vi den teoretiska referensramen som behandlar olika definitioner och 
teorier rörande begreppet lojalitet. I kapitel tre redogör vi för studiens metod och hur den har 
genomförts. Analys och resultat presenterar vi sedan i kapitel fyra där resultatet från 
genomförda intervjuer kopplas till den teoretiska referensramen. Avslutningsvis redogör vi för 
slutsatserna utifrån resultatet och för en avslutande diskussion kring dessa och förslag till vidare 
forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redogör vi för teorier och begrepp som är centrala i vår uppsats och som 
interagerar med lojalitet. Det har varit en utmaning att hitta litteratur som behandlar lojalitet 
och uthyrda konsulter. Därav har den litteratur som används främst berört lojalitet i relation 
till arbete generellt tillsammans med litteratur kring konsulters arbetssituation. Först 
presenteras tidigare forskning om personaluthyrning och lojalitet för att skapa en 
grundförståelse över konsulters arbetssituation. Lojalitet och organisatorisk lojalitet förklaras 
sedan. Därefter kommer vi att definiera det närliggande begreppet hängivenhet samt hur 
hängivenheten förhåller sig till lojalitet. Vidare förklaras aspekterna psykologiska kontrakt, 
identifikation och tillhörighet i relation till lojalitet. Avslutningsvis förs en sammankopplande 
diskussion kring de olika delarna och hur de samverkar.  

 

2.1. Tidigare forskning 
2.1.1. Personaluthyrning 
Personaluthyrning är en växande trend för att möta kraven på flexibilitet på arbetsmarknaden. 
Uthyrningen innebär att ett kundföretag hyr in en enskild arbetstagare från ett 
bemanningsföretag för att tillgodose tillfälliga behov av arbetskraft. Arbetskraften arbetar där 
under det inhyrande företagets ledning, men har bemanningsföretaget som arbetsgivare (SOU 
2011:5, s 56). Den arbetskraft som hyrs ut till kundföretag benämns som konsulter. 
Uthyrningen baseras på en trepartsrelation där ansvar fördelas mellan parterna. 
Bemanningsföretaget är konsultens arbetsgivare och agerar som en förmedlare för att tillgodose 
och matcha kundens (användaren av tjänsten som hyrs ut) och konsultens olika behov. På 
bemanningsföretagen finns konsultchefen som är den formella arbetsgivaren till konsulten. 
Konsultcheferna har dock inte ansvar eller kontroll över hur konsultens vardagliga arbete 
utförs. Det är uppdragsgivaren på kundföretaget som har det ansvaret och möjligheten att 
påverka arbetet (Olofsdotter 2008, 13 f).  

Som konsult eller konsultchef inom ett bemanningsföretag sker arbetet i en interorganisatorisk 
kontext, det vill säga samarbete mellan två organisationer, där både sociala relationer och 
ansvarsområden överskrider organisatoriska gränser (Olofsdotter 2008, s 53). Konsultcheferna 
måste tillgodose och ta hänsyn till krav, intressen och behov från alla tre parter, det vill säga 
konsulterna, bemanningsföretaget och kundföretaget. Dock måste de även ta hänsyn till de 
begränsningar som finns i deras handlingsfrihet eftersom det är kundföretaget som ansvarar 
över arbetet inom företagets väggar (Olofsdotter 2008, s 53). I denna trepartsrelation är 
konsultchefens roll att matcha rätt person till rätt uppdrag med stora krav på lönsamhet och att 
upprätta goda relationer till kunden samtidigt som de är närmaste chef till, och ansvarig för, 
sina konsulter (Olofsdotter 2008, s 53). 

I konsultchefernas arbetsuppgifter ingår det även ett ansvar för konsulternas tillhörighetskänsla 
och lojalitet. De upplever ofta en press i de många gånger motstridiga behov och krav från de 
övriga parterna. På grund av tidsbrist tvingas de ofta också prioritera mellan de krav 
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bemanningsföretaget ställer på lönsamhet och den faktiska kontakten med sina konsulter 
(Olofsdotter 2008, s 53 f). 

En konsults arbete förknippas ofta med avgränsade och specificerade uppdrag med tydliga 
krav- och ansvarsfördelningar. Ibland är uppdragen tidsbegränsade och utan tydliga 
framtidsutsikter hos kunden, och ibland återfinns en trygghet hos bemanningsföretaget med 
förväntningar om att få nya uppdrag när föregående tagit slut (Tsoukalas 2003, s 19 & 33). 
Konsultrollen präglas av rörlighet mellan de olika organisatoriska sfärerna. Trots att de arbetar 
nära den ordinarie personalen på kundföretaget kan de ofta känna sig som främlingar i detta 
sammanhang. De måste även ständigt vara beredda på att få ett nytt uppdrag hos annan kund 
och därmed hamnar på en ny arbetsplats. Konsultarbetet kan i vissa fall även innebära 
särbehandling och maktskillnader gentemot den ordinarie personalen på kundföretaget. I dessa 
fall rör det sig ofta om den ordinarie personalens tolkningsföreträde av hur de olika 
arbetsuppgifterna ska utföras, men det kan även röra sig om högre prestationskrav och 
begränsat förtroende (Olofsdotter 2008, s 54).  

Vid en personaluthyrning ligger fokus ofta på uppdraget, inte att konsulten ska bli en del av 
kundföretaget. Tsoukalas (2003, s 19) menar att konsulten har en dubbel formell tillhörighet 
eftersom konsulten är	 anställd hos bemanningsföretaget men arbetar som en del av 
kundföretagets personal. På grund av detta kan en konsult ha svårt att integreras i kundföretaget 
och det är inte ovanligt att de inte får delta på olika möten eller sociala aktiviteter på grund av 
sin anställning, trots att de kan ha arbetat hos kunden i flera år. Likaså är kompetensutveckling 
och friskvård något som konsulter vanligtvis inte får av sin uppdragsgivare (Tsoukalas 2003, s 
33). 

I Olofsdotters (2008) studie uttrycker konsulterna en önskan om ett stabilare arbetsliv med 
ekonomisk trygghet och kontinuerliga sociala relationer till kollegorna hos kundföretagen. 
Vidare känner de även en viss maktlöshet över inte att kunna påverka sin arbetssituation. Det 
grundas i en oro över att bli betraktad som illojal och opålitlig (Olofsdotter 2008, s 54). 

 

2.1.2. Lojalitet i kontext av anställningsform  
I artikeln Employee loyalty to the organization in the context of the form of employment 
undersöker Kot-Radojewska och Timenko (2018) hur olika typer av anställningsformer 
påverkar den anställdes lojalitet till organisationen. De menar att en anställds lojalitet påverkar 
inte enbart dennes engagemang i arbetet, utan även respekt och hänsyn till de policys och regler 
som finns i organisationen. Lojalitet har även en påverkan på de anställdas 
arbetstillfredsställelse och till vilken grad de identifierar sig med organisationen. 
Organisationers mål bör därför vara att skapa en arbetsmiljö där lojalitet kan frodas (Kot-
Radojewska & Timenko 2018, s 513).   

I sin studie kommer Kot-Radojewska och Timenko (2018, s 519) fram till att det finns ett 
signifikant samband mellan anställningsform och lojalitet till organisationen. De som hade en 
tillsvidareanställning uppskattade sin egen lojalitet till organisationen högre än de anställda 
som hade en tidsbegränsad anställning (Kot-Radojewska & Timenko 2018, s 520). Sambandet 
indikerar på att mer trygga anställningar, exempelvis tillsvidareanställningar, gör det mer 
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troligt att anställda kommer att vara lojala mot organisationen. Organisationer som istället 
använder mer flexibla anställningsformer minskar känslan av säkerhet och stabilitet i arbetet 
hos de anställda (Kot-Radojewska & Timenko 2018, s 519). Osäkerheten och ostabiliteten kan 
resultera i att anställda söker sig till andra arbetsplatser som kan erbjuda säkrare 
arbetsförhållanden. Viljan att byta jobb påverkar deras lojalitet till organisationen och de med 
osäkra anställningar kan också uppleva en högre grad av stress över jobbsituationen (Kot-
Radojewska & Timenko 2018, s 519).  

Organisationer kan dra nytta av att stärka anställdas lojalitet. Detta kan ske utan att ändra 
anställdas anställningsform, men åtgärderna bör främst fokuseras på dem anställda som har 
flexibla och osäkra anställningar (Kot-Radojewska & Timenko 2018, s 521). Faktorer utöver 
tryggheten i anställningen som kan påverka en anställds lojalitet är exempelvis organisationens 
image, personalrelaterad marknadsföring, organisationella strategier samt företagskulturen. 
Andra faktorer som kan inverka är även hur företaget gynnar personlig utveckling hos sina 
anställda, lojalitetsprogram samt aktiviteter med syfte att främja grupptillhörigheten 
(Bukowska & Gadja 2009 refererad i Kot- Radojewska & Timenko 2018, s 520).  Anställda 
med osäkrare anställningsformen kan alltså ha en lägre grad av lojalitet gentemot 
organisationen än de som har en stabilare anställningsform. (Kot-Radojewska & Timenko 
2018, s 521). 

Likt detta kommer Tsoukalas (2003) fram till att tillfälligt anställda och konsulter med dubbla 
tillhörigheter generellt har en svagare lojalitet gentemot sina arbetsgivare än de som är 
tillsvidareanställda. I Tsoukalas (2003) studie kommer han fram till att de deltagare som har 
fasta anställningar har en nära relation till både arbetsplats och kollegor, vilka har utvecklats 
genom långa anställningar. De som var konsulter hade ofta mer tidsbegränsade anställningar 
och där med inte samma förutsättningar att utveckla nära relationer. Även hur många inhyrda 
konsulter som finns hos kunden är avgörande för att skapa en stark lojalitet hos konsulterna. 
Att vara ensam konsult hos en kund kan medföra en större lojalitet mot kundföretaget då 
konsulten söker samhörighet till de lokala medarbetarna. Om det är flera konsulter hos kunden 
kan de istället söka sig mer till varandra. Dock kan detta också bero på att organisationer har 
olika tillvägagångssätt för att hyra in konsulter. Vissa organisationer, som har färre inhyrda, 
ser ingen skillnad mellan konsulter och lokala medarbetare utan behandlar dem lika. Andra 
organisationer som använder sig av personalinhyrning i större utsträckning kan ha lättare för 
att särskilja mellan fast anställda och konsulter (Tsoukalas 2003, s 40).  

I jämförelse mellan de två organisationerna som konsulten tillhör är dock ofta lojaliteten 
starkare till kundföretaget under uppdragstiden (Tsoukalas 2003, s 45). När uppdraget sedan 
tar slut och konsulten ska tillsättas på något nytt skiftas lojaliteten till bemanningsföretaget. 
Lojaliteten varierar också beroende på uppdragens längd. Ju längre ett uppdrag varar desto 
starkare är lojaliteten till kundföretaget. Detta beror på att konsulten hinner skapa relationer till 
andra anställda på kundföretaget under den längre uppdragstiden (Tsoukalas 2003, s 45). Efter 
en lång tid på en arbetsplats har en medarbetare hunnit skapa sig vanor och rutiner som skapar 
en emotionell koppling mellan medarbetaren och arbetet. Dessa är, enligt Tsoukalas (2003, s 
53), det som utgör grunden för känslor som lojalitet och tillhörighet gentemot ett företag. Det 
är en långsam process och kan därför bara utvecklas i den kraften om en konsult har möjlighet 
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att vara hos kundföretaget under en lång period. Vid en sådan koppling är det en självklarhet 
att vara lojal till företaget och att inte söka sig till en annan arbetsplats, trots en tillhörighet till 
ytterligare en organisation. Detta beror på att konsulten skapar en starkare identifikation till 
arbetsplatsen och arbetsgivaren ju längre tid som spenderas på arbetsplatsen (Tsoukalas 2003, 
s 53 ff).  

Den starka tillhörigheten som utvecklas över tid går inte enligt Tsoukalas att skapa på något 
annat sätt, men emotionella band kan skapas mellan konsulten och företaget för att stärka och 
säkra en del av lojaliteten. Ett sätt att skapa emotionella band är att lyfta fram organisationen 
och dess medlemmar på ett personligt sätt. Även att framhäva individens betydelse i olika 
sammanhang kan vara av vikt (Tsoukalas 2003, s 52). 

 

2.2. Lojalitet	
Lojalitet är ett svårdefinierat och komplext begrepp som är omdiskuterat och tas upp i många 
olika kontexter. Det finns flera olika perspektiv som lojalitet kan ses igenom. Lojalitet kan dels 
ses som en attityd eller känsla som exempelvis identifikation och hängivenhet till 
organisationen (e.g. Allen & Meyer 1990). Ett annat perspektiv är istället mer fokuserat på 
observerbara beteenden eftersom attityder och känslor är svåra att undersöka (Gullion & 
Cezanne 2014, s 840 f). Istället för att se lojalitet utifrån endast ett av dessa perspektiv menar 
Gullion och Cezanne (2014, s 841) att lojalitet bör ses som en attityd som visar sig genom 
beteenden. 

En klassiker inom området är Josiah Royce vars definition av lojalitet är “The willing and 
practical and thoroughgoing devotion of a person to a cause” (Royce 1995 [1908], s 9). Han 
menade att lojalitet är en genomgripande hängivenhet till någon eller något, och att 
hängivenheten både är frivillig och visas genom handlingar. Lojalitet visar sig alltså enligt 
honom genom handlingar och individen kan själv välja ifall dessa handlingar ska utföras eller 
inte.  

En annan lojalitetsteoretiker är Elegido (2013). Han definierar istället lojalitet som “A 
deliberate commitment to further the best interests of one’s employer, even when doing so may 
demand sacrificing some aspects of one’s self-interest beyond what would be required by one’s 
legal and other moral duties.” (Elegido 2013, s 496). Han menar att lojalitet inte behöver 
innebära genomgripande hängivenhet och att offra allt för den person lojaliteten riktas till. 
Anställda kan istället visa olika grader av lojalitet, åsidosätta sina egna intressen mer eller 
mindre, och fortfarande vara lojala (Elegido 2013, s 497). Lojalitetshandlingarna är frivilliga, 
sker utanför det formella arbetskontraktet och gynnar endast arbetsgivarens främsta intressen, 
inte alla intressen (Elegido 2013, s 496 f). 

Ytterligare ett känt namn inom lojalitetsområdet	är	Fletcher (1993, s 8) som menar att lojalitet 
skapas i samband med ett partitagande mellan lojalitetsobjektet och dess konkurrenter. Fletcher 
(1993, s 7) menar vidare att lojalitet bygger på ett medlemskap till parter som personen har 
delade erfarenheter, ett så kallat ”Historical self”, med. Medlemskapet skapas dels utifrån 
inträde, men också identifiering. Inträdet är den formella delen och det visar sig genom att 
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förbli en gruppmedlem och bli behandlad som en medlem. Identifieringen handlar om att 
medlemskapet blir en del av personens självbild (Fletcher 1993, s 34). 

Lojalitet kan enligt Fletcher (1993, s 8) endast finnas till när det finns tre parter inblandade och 
visar sig då en part avvisar en konkurrent för att upprätthålla bandet till den person som 
lojaliteten riktas mot. Kleinig (2017) argumenterar dock emot detta antagande och menar att 
lojalitet kan visa sig även utanför en trepartsrelation, så länge det medför en kostnad för den 
lojala personen. Han menar, precis som Elegido (2013, s 496), att det kan innebära en personlig 
kostnad att vara lojal när lojalitetsobjektets intressen ska tillgodoses (Kleinig 2017). Detta 
skulle till exempel kunna visas när uppdragsgivaren vill att konsulten ska jobba övertid trots 
att det medför att konsulten måste ställa in andra planer. Likaså påpekar Bang (1999, s 133) att 
lojalitet kan riktas mot olika parter, både till kollegor, ledare, företagsägare eller mot 
organisationens mål.  

Lojala medarbetare ska dock inte förväxlas med medarbetare som enbart håller med och är ”ja-
sägare” till alla förslag som kommer från företagsledningen. Detta understryker Bang (1999, s 
133) som istället menar att lojalitet och motförslag har en stark koppling med varandra, 
framförallt om organisationen önskar förändring och förbättring. Lojaliteten visas genom 
motförslagen, men att vara delaktig och få möjlighet till att ge förslag skapar också lojalitet.  

Bangs (1999) resonemang om motförslag liknar det begrepp som Hirschman (1970, s 30) kallar 
för protest (voice). Protest innebär att, exempelvis genom protester, klagomål, motförslag, 
försöka att förändra och utveckla något som anses vara ogynnsamt eller skadligt för 
organisationen och för individen själv (Hirschman 1970, s 30). Han tar även upp begreppet 
sorti (exit) som ett annat alternativ för anställda att ta till när de upplever en nedgång av kvalitet 
i organisationen. Sorti innebär att utträda ur organisationen och relationen som finns mellan 
arbetstagare och arbetsgivare.  (Hirschman 1970, s 21). Detta innebär att en anställd antingen 
kan säga upp sig eller välja att försöka förändra situationen om personen erfar något 
otillfredsställande i sitt arbete.  

Lojalitet kan spela en avgörande roll angående vilket alternativ arbetstagaren väljer. Hirschman 
(1970, s 77) menar att när arbetstagaren är lojal minskar risken för sorti, utträde ur 
organisationen, samtidigt som lojaliteten ökar chanserna för protest. Han menar vidare att 
protest mer sannolikt används utifrån två aspekter: 1) i vilken utsträckning arbetstagaren är 
villig att åsidosätta säkerheten som fås vid utträde mot osäkerheten om att en förbättring ska 
ske, och 2) i vilken grad arbetstagaren har möjlighet att påverka. Likaså letar individer som är 
lojala efter möjligheter till att påverka på grund av hängivenheten till företaget.  

 

2.2.1. Organisatorisk lojalitet 
I boken On loyalty and loyalties skriver Kleinig (2014) om organisatorisk lojalitet. 
Organisatorisk lojalitet menar han handlar om det som en anställd gör och känner utöver det 
som ingår i kontraktet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Lojalitet mot organisationen 
skapas när den anställde identifierar sig med organisationen, ser organisationen som ”sin” och 
integrerar organisationens mål med sina egna. Vidare menar Kleinig (2014, s 193) att anställda 
som förhåller sig till organisationen på detta sätt troligtvis kommer att känna förpliktelser till 
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organisationen utöver det som ingår i kontraktet. Denna känsla av förpliktelse gentemot 
organisationen kan exempelvis ge sig i uttryck genom att den anställda arbetar hårt utan tillsyn 
från chefer, arbetar övertid eller reser för arbetets räkning, oavsett vilken inverkan det har på 
privatlivet. Det kan även visa sig genom att den lojale anställde försvarar och talar väl om 
organisationen, informerar den om företeelser som kan bli ogynnsamma för den och slutligen 
stannar i organisationen även om likvärdiga eller bättre möjligheter dyker upp (Kleinig 2014, 
s 193). Lojalitet kan ge sig till känna på olika sätt beroende på hur organisationen ser ut. Det 
kan även förekomma att en organisation vill att dessa beteenden ses som skyldigheter istället 
för något som förväntas utöver det formella arbetskontraktet. Dessa beteenden skulle även från 
den anställdas sida kunna komma från hängivenhet till och identifikation med organisationen 
och dess mål, snarare än lojalitet. Ur den anställdas perspektiv kan det dock vara att en direkt 
association till lojalitet först uppstår när organisationen kräver, eller gör något, som skapar 
direkta besvär för individen (Kleinig 2014, s 193). 

När det kommer till de begränsningar som finns med organisatorisk lojalitet menar Kleinig 
(2014, s 204) att det i stor utsträckning påverkas av hur organisationen i sig är uppbyggd och 
dess storlek. Det finns dock ett par faktorer som kan ses som generella för organisatorisk 
lojalitet. För att de flesta organisationer ska fungera bra anser Kleinig att det krävs ett fåtal 
lojala medarbetare. Detta kan dock bli problematiskt då det inte finns någon etisk plikt från 
individens sida att ansvara för organisationens välmående. I en situation där organisationen 
kräver att en anställd utför en lojalitetshandling, exempelvis jobba övertid, räcker det med att 
en individ är	lojal. Fram till dess att någon gjort det ligger däremot ansvaret på varje individ 
(Kleinig 2014, s 204).  

	

2.3. Hängivenhet 
I den litteratur vi läst kring lojalitet har commitment varit ett återkommande begrepp. De 
beskrivningar av lojalitet som vi redogjort för går många gånger även hand i hand med hur 
organizational commitment beskrivs. Översättandet av ordet commitment har inte varit helt 
okomplicerat, detta då vi inte funnit en direkt klockren översättning av ordet. I och med att vi 
fått en större förståelse för, och bekantat oss med, begreppet har vi valt att översätta ordet till 
hängivenhet. Ett annat problem som uppstått var att de resonemang vi hittat kring både 
commitment och loyalty har varit svåra att skilja åt vilket fick oss att ställa frågan om det 
egentligen rör sig om två olika begrepp som används för att beskriva samma fenomen. Som 
tidigare nämnt används hängivenhet frekvent som en del i förklaringen av lojalitet och vi anser 
därför att hängivenheten är en central del i lojalitet. Vi har dock valt att särhålla de texter som 
beskriver och resonerar kring loyalty och de som istället pratar om commitment. Detta då vi 
känner att det skapar en djupare förståelse av lojalitet.  

Commitment är en stabil hängivenhet till en organisation som sakta utvecklas som en process 
över tid (Mowday, Porter & Steers 1982, s 45). Ju längre tid en individ har arbetat i en 
organisation desto större är sannolikheten att individen känner en stor hängivenhet till 
organisationen (Mowday et al. 1982, s 65). Detta beror på att ett längre uppdrag skapar 
möjligheter till fler utmaningar, utökad autonomi och ansvar samt utveckling i samband med 
att en anställd värderar sin relation med organisationen (Mowday, Steers & Porter1979, s 227). 
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Mowday et al. (1979, s 226) definierar organisatorisk hängivenhet som den relativa styrkan 
med vilken en person identifierar sig med och involverar sig i en organisation. De konkretiserar 
sin definition genom tre punkter: 1) en stark tro på, och acceptans av, organisationens mål och 
värderingar; 2) genom en vilja att anstränga sig utöver det som förväntas för organisationens 
gynnande; 3) en stark vilja att fortsätta vara en del av organisationen (Mowday et al. 1979, s 
226). Mowday et al. menar att denna typ av hängivenhet innefattar en aktiv relation mellan 
organisationen och individen där individen är villig att sätta sig själv åt sidan i syfte att bidra 
till organisationens framgång. En utomstående part bör alltså kunna förstå individens 
hängivenhet inte enbart utifrån dennes åsikter, utan även utifrån dennes agerande gentemot 
organisationen (Mowday et al. 1979, s 226).  

Arbetstillfredsställelse och organisatorisk hängivenhet bör inte blandas ihop (Mowday et al. 
1979, s 227). Hängivenhet handlar om en positiv respons till organisationen i helhet medan 
arbetstillfredsställelse snarare handlar om arbetet, eller delar av arbetet, i sig. Hängivenheten 
handlar där om tillgivenhet gentemot organisationen i sig och de värderingar och mål som finns 
inom den. Hängivenheten bör vara mer stabil över tid än arbetstillfredsställelsen då olika 
vardagliga händelser som kan påverka en anställds arbetstillfredsställelse inte bör påverka 
dennes hängivenhet gentemot organisationen (Mowday et al. 1979, s 227).  

 

2.3.1. Tre komponenter av organisatorisk hängivenhet 
Allen och Meyer (1990) skapade en modell med tre komponenter för att förklara organisatorisk 
hängivenhet. Dessa komponenter är affektiv (affective), varaktig (continuance) och normativ 
(normative) hängivenhet (Allen & Meyer 1990, s 3). Gemensamt för dessa tre komponenter är 
att hängivenheten ses som ett psykologiskt tillstånd. Tillståndet utmärker den anställdas 
relation till företaget samt påverkar beslutet angående att stanna eller lämna organisationen 
(Allen & Meyer 1990, s 3 f). Dessa tre olika komponenter av hängivenhet kan i olika grader 
upplevas samtidigt och känslan av vilja, behov och plikt till att stanna i organisationen varierar 
mellan individer (Meyer & Allen 1991, s 67 f).  

Affektiv hängivenhet beskrivs som en anställds emotionella tillgivenhet till organisationen. 
Om den anställde har en stark affektiv hängivenhet identifierar sig personen med och involverar 
sig i, företaget samt uppskattar sitt deltagande. Den anställde väljer att stanna i organisationen 
av egen vilja. Den andra komponenten, varaktig hängivenhet, kännetecknas av medvetenheten 
av konsekvenserna och riskerna, till exempel ekonomiska, ifall den anställde lämnar 
organisationen. Anställda med en stark varaktig hängivenhet till organisationen stannar för att 
de måste. Slutligen, är normativ hängivenhet grundad på en pliktkänsla gentemot 
organisationen samt känslan av att den anställde bör stanna i organisationen för att exempelvis 
återgälda för olika förmåner (Meyer & Allen 1991, s 67).  

Många olika variabler har undersökts som potentiella orsaker till affektiv hängivenhet. 
Mowday et al. (1982) noterade att orsaker till den affektiva hängivenheten generellt sett kan 
delas upp i tre kategorier. Dessa kategorier är personliga egenskaper, strukturella egenskaper, 
och arbetserfarenhet. Allen och Meyer (1990) kommer dock fram till att den kategori som 
främst påverkar den affektiva hängivenheten är arbetserfarenheter som skapat känslor av trivsel 
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och personlig kompetens i organisationen. Känslan av trivsel är ett resultat av bland annat 
tydliga roller och mål samt tillgängliga chefer, och känslan av att personlig kompetens skapas 
av utmaningar, meningsfullhet, feedback och deltagande (Allen & Meyer 1990, s 9). Orsaker 
som var kopplade till de normativa och varaktiga komponenterna var bristfälliga, på gränsen 
till obefintliga, och därför tas endast orsaker till den affektiva hängivenheten upp. Detta 
behöver dock inte ses som ett problem då den affektiva hängivenheten i störst utsträckning är 
kopplad till lojalitet och därför också är av större intresse.  

 

2.3.2. Organisatorisk hängivenhet och lojalitet 
Likt Allen och Meyer (1990) tar även Hart och Thompson (2007) upp sambandet mellan 
hängivenhet och lojalitet. De menar att lojalitet och hängivenhet ofta tar upp samma 
konceptuella utrymme (Hart & Thompson 2007; Meyer & Allen 1997). Dessa två begrepp 
skiljer sig dock på framförallt två punkter. Den första är att då hängivenhet ses mer som ett 
aktivt val, där för -och nackdelar vägs mot varandra, är lojaliteten snarare ett normativt element 
och en känsla av plikt (Meyer & Allen 1997). Hart och Thompson (2007, s 299) menar att det 
kan vara mer stigmatiserande att säga “jag är illojal” än “jag väljer att inte hänge mig åt detta”. 
Den andra punkten är att litteraturen ofta beskriver hängivenhet som något som enbart går en 
väg, alltså att en anställd känner hängivenhet till sin organisation. Lojalitet däremot beskrivs 
ofta som något ömsesidigt (Hart & Thompson 2007, s 299).  

Hart och Thompson (2007) tar vidare upp Meyer och Allens (1991) tre komponenter av 
organisatorisk hängivenhet. De menar att om dessa appliceras på lojalitet kan det användas i 
syfte att undersöka de underliggande orsakerna bakom lojalitet till en annan part (Hart & 
Thompson 2007, s 300). Ur ett affektivt hängivenhets perspektiv menar de att lojalitet till 
arbetsgivaren kan ses som något som kommer från en genuin vilja att värna om relationen även 
om detta sker på bekostnad av något. Ur ett varaktigt perspektiv förklaras lojaliteten som en 
konsekvens av att illojalitet skulle innebära allt för stora förluster. Slutligen applicerar de den 
normativa hängivenheten på lojalitet. De menar att denna typ av lojalitet handlar om en 
pliktkänsla.	Även om en persons intresse och vilja inte är för organisationen stannar de hos 
organisationen på grund av den inre pliktkänsla (Hart & Thompson 2007, s 300).		

 

2.4. Psykologiska kontrakt 
Enligt Isaksson (2001, s 175) har anställningar både en formell och en informell sida. Den 
formella sidan innefattar de formella avtal och lagar som finns på arbetsplatsen, medan den 
informella sidan handlar om hur olika oskrivna villkor, löften och förhoppningar mellan olika 
parter uppfattas och tolkas. När det gäller den informella sidan av en anställning talas det ofta 
om psykologiska kontrakt. Psykologiska kontrakt syftar till hur villkoren och förväntningarna 
i utbytet som finns i arbetsrelationen tolkas av arbetsgivare och anställd. Kontrakten kan både 
vara explicita och implicita och innehåller förväntningar eller löften om rättigheter och 
skyldigheter. Förväntningarna kan exempelvis handla om anställningstrygghet, förmåner, stöd 
samt olika åtaganden som till exempel övertid (Isaksson 2001, s 177 f). När ett psykologiskt 
kontrakt bryts upplever en part att motparten brutit löftena. Det kan dels handla om att parterna 
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uppfattat rättigheterna och skyldigheterna olika, och dels att ett faktiskt löftesbrott har begåtts. 
Det kan leda till bristande engagemang, trygghet och lojalitet hos de anställda (Isaksson 2001, 
s 181 f).  

Isaksson (2001, s 180) redogör för Rousseau och McLean Parks (1993, s 11) teori om olika 
sorters psykologiska kontrakt – relationella och transaktionella. Relationella kontrakt 
kännetecknas av många och diffusa förväntningar som ofta innefattar exempelvis stöd och 
utvecklingsmöjligheter (Rousseau & McLean Parks 1993, s 11). Detta kontrakt menar Isaksson 
(2001, s 180) är vanligare för de med tillsvidareanställningar. De som har ett transaktionellt 
kontrakt till sin arbetsgivare har ofta begränsade men tydliga förväntningar och ser ekonomiska 
eller materiella utbyten som rättigheter efter utfört arbete (Rousseau & McLean Parks 1993, s 
11). Denna typ av kontrakt är vanligare vid tidsbegränsade anställningar (Isaksson 2001, s 180). 

Likt de psykologiska kontrakten vid tidsbegränsade anställningar är även kontrakten vid uthyrd 
personal transaktionella. I en studie på uthyrd personal av Isaksson och Bellaagh (1999 
refererad i Isaksson 2001, s 184) lyfts det fram att konsulter ofta har förväntningarna att de ska 
göra ett gott jobb för kunden i utbyte av lön. De skyldigheter som upplevdes av konsulterna 
var mer snäva och konkreta än för en fast anställd. Det vill säga att konsulterna inte hade samma 
förutsättningar att påverka sitt arbete som en tillsvidareanställd eftersom uppdragen konkret 
innefattade begränsade arbetsuppgifter. Vidare fanns det ett tydligt mönster av att konsulterna 
hade kärnpunkten av de psykologiska kontrakten hos bemanningsföretaget. Detta berodde på 
att konsulterna kunde förvänta sig saker från bemanningsföretaget men inte från kundföretaget 
i samma utsträckning. Kundföretaget kunde ge mycket beröm över det utförda arbetet, men 
inte alltid uppfylla konsultens förväntan om att bli en del av gemenskapen på en så kort och 
begränsad tid. Förväntningarna fanns istället på att bemanningsföretaget skulle visa stöd och 
ha en tydlig och frekvent kontakt med konsulterna. Kontakten visade sig vara av betydelse för 
konsulternas välmående, trivsel och trygghet i sina uppdrag (Isaksson & Bellaagh 1999 
refererad i Isaksson 2001, s 184 ff). 

Även Kot-Radojewska och Timenko (2018) tar upp transaktionella och relationella 
psykologiska kontrakt. De menar att när det finns en stabil relation mellan anställda och 
arbetsgivare, likt vid tillsvidareanställningar, frodas de relationella psykologiska kontrakten. 
Kontraktet handlar då om den anställdes engagemang och lojalitet i utbyte mot trygghet i 
anställningen. Är anställningen däremot osäker, som vid tidsbegränsade anställningar, blir 
kontrakten mer transaktionella, vilket innebär att utbytet handlar mer om det materiella 
fördelarna av en anställning (Kot-Radojewska & Timenko 2018, s 520). 

Sambandet mellan psykologiska kontrakt och lojalitet är något som Hart och Thompson (2007, 
s 304 ff) belyser genom att ta fram begreppen transaktionell lojalitet och relationell lojalitet. 
Transaktionell lojalitet uppkommer vid skyldigheterna vid ekonomiskt utbyte som sker mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär att en medarbetare anser sig vara lojal genom att 
komma till arbetet, göra det uppgifter som krävs och sköta sig i sitt arbete. För att förbli lojala 
behöver arbetsgivaren uppfylla sin part i utbytet genom att ge rättvisa löner och förmåner. 
Transaktionell lojalitet drivs också av ett egenintresse, vilket kan förtydligas genom att 
arbetstagaren endast kommer att förbli lojal så länge det är bra för hen (Hart & Thompson 
2007, s 305). Dock måste transaktionell lojalitet, likt det Fletcher (1993, s 8) understryker, 
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innebära att avvisa andra alternativ, menar Hart & Thompson (2007, s 305). Det innebär dock 
inte att en arbetstagare är illojal genom att söka sig till andra arbetsgivare som bättre gynnar 
personens egenintresse. Illojal är personen snarare när personen söker sig till andra alternativ 
på bekostnad på arbetsgivaren, till exempel smiter från arbetet (Hart & Thompson 2007, s 305). 

Det andra begreppet, relationell lojalitet, bygger precis som relationella kontrakt på det socio-
emotionella utbytet i en relation (Hart & Thompson 2007, s 306). Lojaliteten bygger även på 
att ha tillit till varandra och värna om relationen trots andra alternativ. Detta innebär att 
relationen värderas så högt från arbetstagarens sida att även mer gynnsamma jobberbjudanden 
avslås. Arbetstagarens egenintresse flyttas till arbetsgivaren för att gagna arbetsgivarens 
intressen, exempelvis genom att göra arbetsuppgifter utanför arbetskontraktet. Därav kan det 
innebära en kostnad för arbetstagaren eftersom det åsidosätter sina egna intressen. Likaså 
innefattar relationell lojalitet att organisationsidentiteten blir en del av arbetstagarens självbild. 
Dock kan en person välja att bli illojal om chefen socialt fryser ut personen på arbetsplatsen, 
trots engagemang i arbetsuppgifterna och chefens intressen (Hart & Thompson 2007, s 306 f). 

 

2.5. Identifikation och tillhörighet  
Enligt den sociala identitetsteorin är social identifikation en persons kognitiva uppfattning av 
enighet eller tillhörighet till en grupp (Ashforth & Mael 1989, s 21). Vår sociala identitet 
beskriver vårt band till andra personer eller grupper och är vi-komponenten i vår självbild som 
beskriver vilka vi är (Forsyth 1999, s 70). Vid identifiering tenderar personer att agera utifrån 
vad som överensstämmer med identiteten och de stödjer institutionerna som förkroppsligar 
identiteten. Ashforth och Mael (1989, s 26) menar därför att det är troligt att de som identifierar 
sig med en organisation ger ett ökat stöd och är lojala till organisationen. Olika faktorer kan 
bidra till en starkare identifiering i en organisation. Dessa faktorer är: kategorisering och 
särskiljning från andra grupper (vi och dem); tydliga värderingar inom gruppen; uppfattning 
av gruppens prestige och status; interaktioner, gemensamma mål och historia (Ashforth & Mael 
1989, s 24).  

Kleinig (2017) belyser att de grupper som en person tenderar att bli lojal till, är de grupper som 
personen blir djupt involverad med eller identifierar sig med och kallar sin. Han menar att 
lojalitet visar sig genom praktiska handlingar för att upprätthålla den inre värderade relationen 
till någon/något, och det är till de värderade grupperna en identifikation sker. Relationen i sig 
värderas oberoende av vad som har skapat relationen (Kleinig 2017). 

Beroende på hur uthyrningen ser ut och hur kundföretaget hanterar uthyrd personal kan 
identifiering vara lättare eller svårare att åstadkomma. Koene och van Riemsdijk (2005) 
kommer fram till att de konsulter som i högre grad identifierar sig med kundföretaget är de 
konsulter som har längre uppdrag samt ses som unika medlemmar som medför värde till 
organisationen. Deras psykologiska kontrakt är mer relationella, de får ett visst stöd från 
företaget och det finns även en möjlighet till att få tillsvidareanställning (Koene & van 
Riemsdijk 2005, s 88 ff). De konsulter som däremot identifierar sig i lägre grad med 
kundföretaget är de som har kortare uppdrag, ses som utbytbara och oviktiga samt särskiljs 
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tydligt från de fast anställda. Deras psykologiska kontrakt är mer transaktionella och de får inga 
förmåner eller stöd av företaget (Koene & van Riemsdijk 2005, s 88 ff).   

 

2.6. Sammanfattande diskussion av teoretisk referensram 
Inledningsvis förklarade vi Royce (1995 [1908]) definition av lojalitet. Att utgå från Royce 
(1995 [1908]) blir delvis problematiskt i denna studie då han förutsätter en genomgående 
hängivenhet för att ett beteende ska anses vara lojalitet. Detta argumenterar Elegido (2013) 
emot och menar likt Kleinig (2014) och Fletcher (1993) att lojalitet inte behöver vara något 
genomgående. En person kan visa olika grader av lojalitet och endast åsidosätta några av sina 
egna intressen utan att vara illojal (Elegido 2013). Som exempelvis Klenig (2014) tar upp kan 
lojaliteten till en organisation bli sekundär till lojaliteten mot en privat relation, och vice versa. 

Organisatorisk lojalitet handlar om det en anställd gör utöver det som ingår i hens 
arbetskontrakt (Elegido 2013, Kleinig 2014). En anställds lojalitet kan komma till uttryck på 
olika sätt. Exempelvis kan det visa sig genom att en anställd arbetar hårt utan tillsyn från chefer, 
arbetar övertid eller reser för arbetets räkning (Kleinig 2014). Bang (1999) och Hirschman 
(1970) menar också på att lojalitet visar sig genom motförslag. Om lojalitet inte finns kan en 
anställd istället för att protestera och ge motförslag välja att avsluta sin anställning (Hirschman 
1970), vilket Kleinig (2014) menar är en illojal handling. Det är snarare lojalt att avslå andra 
jobberbjudanden för att gynna arbetsgivaren (Hart & Thompson 2007). 

Dessa exempel finner vi dock till viss del problematiska. Att en anställd arbetar hårt utan tillsyn 
skulle enligt vår mening lika väl kunna komma från en hög arbetsmoral generellt och därför 
inte vara något som går att koppla till den anställdes inställning till det specifika företaget. Att 
arbeta övertid och resa för företagets räkning kan göras utifrån ett behov av mer inkomst eller 
från en önskan om att klättra inom organisationen. Det behöver inte heller vara illojalt att byta 
arbete om det inte, som Hart och Thompson (2007) beskriver, sker på bekostnad av 
arbetsgivaren. Vi menar att lojalitet därför bör mätas utifrån en kombination av aktioner och 
inställningar som dessa snarare än att se enskilda handlingar som tecken på lojalitet. Detta i 
kombination med att det den anställda gör för företaget, likt det Elegido (2013) menar, innebär 
en uppoffring. Det är självklart enkelt att säga att man är lojal, men i slutändan visar det sig 
genom personens agerande (Mowday et al. 1979). Likt detta kan en anställd agera på ett lojalt 
sätt utan att det kommer från en känsla av lojalitet (Kleinig 2014), vilket är en anledning till att 
vi även använder oss av hängivenhet och identifikation för att belysa flera aspekter av lojalitet.	 

Tidigare i detta kapitel har det redogjorts för sambandet mellan begreppen hängivenhet och 
lojalitet. Detta samband kan dock inte understrykas nog. Både Royce (1995 [1908]) och 
Elegido (2013) tar upp hängivenhet som en del i sina förklaringar av lojalitet. Sambandet blir 
också tydligt om vi ser Kleinigs (2014) exempel på en lojal anställd och sätter dem mot 
Mowday et al. (1979) definition av organisatorisk hängivenhet. Kleinig (2014) menar att 
organisatorisk lojalitet skapas när en anställd identifierar sig med organisationen, ser den som 
sin egen samt integrerar organisationens mål med sina egna. När det kommer till hängivenhet 
definierar Mowday et al. (1979) det som en stark tro på organisationens mål, en vilja att 
anstränga sig utöver det som förväntas och slutligen genom en stark vilja att fortsätta vara en 
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del av organisationen. Detta exempel gör det tydligt hur sammanflätade begreppen är. Att tala 
om det ena utan att nämna det andra är näst intill omöjligt. Det är av denna anledning vi även 
tar upp organisatorisk hängivenhet och använder oss av begreppet i denna uppsats.  

Hart och Thompson (2007) redogör för på vilka punkter lojalitet och hängivenhet skiljer sig åt. 
De menar att hängivenhet ses mer som ett aktivt val, där för- och nackdelar vägs mot varandra 
medan lojalitet snarare är ett normativt element och en känsla av plikt. Den andra punkten där 
begreppen skiljer sig åt är i litteraturen. Där beskrivs hängivenheten oftast som något som går 
en väg medan lojalitet beskrivs som något ömsesidigt. Detta är dock inget vi uppmärksammat 
i den litteratur vi läst. När det kommer till organisatorisk lojalitet tar varken Kleinig (2014), 
Elegido (2013), Fletcher (1993) eller Bang (1999) upp arbetsgivarens lojalitet gentemot den 
anställda. Det handlar visserligen alltid om ett utbyte, men detta syftar mer till vad som krävs 
av organisationen i helhet för att en anställd ska vara lojal gentemot sin arbetsgivare. Det 
beskrivs sällan som arbetsgivarens lojalitet gentemot sina anställda. 

Allen och Meyers (1990) tre komponenter av organisatorisk hängivenhet går även de hand i 
hand med begreppet lojalitet. Det är dock den affektiva hängivenheten som förhåller sig 
närmast lojalitet. Viljan är något som är centralt i den affektiva hängivenheten, precis som den 
är i lojalitet. De variabler som kan ligga till grund för den affektiva hängivenheten är framförallt 
arbetserfarenheter. Det rör sig om trivsel på arbetsplatsen, det vill säga möjligheten till 
utmaningar, meningsfullhet, feedback och deltagande. Anledningen till att vi tar upp detta är 
främst att dessa trivselfaktorer inte är självklara för konsulter.  

Likt hängivenhet är en stor del av lojalitet är även psykologiska kontrakt en del av lojalitet. Vi 
ser en tydlig koppling mellan de relationella kontrakten, hängivenhet och lojalitet, till exempel 
genom Hart och Thompson (2007) som kombinerar lojalitet och de olika psykologiska 
kontrakten till relationell och transaktionell lojalitet. Relationell lojalitet är den starkare 
lojaliteten och bygger på relationella kontrakt. Det blir dock problematiskt när det kommer till 
de transaktionella kontrakten då det är just dessa kontrakt som ofta skapas mellan konsulter 
och kundföretaget. Ser vi till Kot-Radojewska och Timenkos (2018) redogörelser blir det 
tydligt att det är just de relationella kontrakten som kan kopplas till lojalitet. Även denna aspekt 
bidrar till en undran huruvida konsulters lojalitet gentemot ett företag kan frodas. 

Tillhörighet är ett återkommande begrepp inom lojalitetsstudier. Likt hängivenheten utvecklas 
även identifikation över en lång tid (Koene & van Riemsdijk 2005, Tsoukalas 2003,). Detta ser 
vi även i de psykologiska kontrakten. En anställd som varit längre i en organisation tenderar 
att utveckla relationella kontrakt medan anställda som varit en kortare tid i organisationen 
utvecklar transaktionella kontrakt (Koene & van Riemsdijk 2005). För att en anställd ska kunna 
vara lojal och hängiven till en organisation förutsätter det att individen kan identifiera sig med 
och känna sig tillhörig organisationen (Elegido 2013, Kleinig 2014). Tillhörighet och 
identifikation är därför en fundamental del av både lojalitet och hängivenhet. Här ser vi hur 
sammanflätade dessa begrepp är och det är av denna anledning som vi valt att redogöra för, 
och utgå från, samtliga för att på så vis kunna berika analysen av vårt empiriska material.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för vilken metod som har tillämpats för att genomföra denna studie. 
Först kommer vi presentera metodvalet för att sedan redogöra för hur urval, tillvägagångssätt, 
datainsamling och analys har genomförts. En del om etiska överväganden presenteras sedan 
innan en reflektion av vår förståelse förs. Avslutningsvis hålls en diskussion kring studiens 
reliabilitet och validitet.  

 

3.1. Val av metod 
Vi har valt att undersöka hur konsulter upplever sin lojalitet gentemot bemanningsföretaget 
och kundföretaget. Syftet med undersökningen är att, med fokus på lojalitet, skapa en djupare 
förståelse för hur konsulters arbetssituation påverkar deras inställningar och relation till de 
olika företagen. Med anledning av syftet valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. En 
kvalitativ metod syftar till att tolka och skapa en förståelse om omvärlden utifrån individers 
ögon (Bryman 2016, s 393). Metoden fokuserar även på individernas ord och dess mening för 
att förstå deras perspektiv. Detta skiljer sig från en kvantitativ metod som fokuserar på kvantitet 
och mätningar för att förstå något (Bryman 2016, s 401). Då vårt syfte med studien är att skapa 
en djupare förståelse för konsulternas upplevelser blev en kvantitativ metod inte relevant. 
Konsulternas upplevelser är nämligen inte något vi vill mäta, likt vid en kvantitativ metod, utan 
något vi vill skapa en djupare förståelse för. Därför blev en kvalitativ ansats det som bäst 
lämpade sig i förhållande till studiens syfte.   

 

3.2. Urval 
De åtta respondenterna valdes ut genom ett tillgänglighetsurval. Tillgänglighetsurval syftar till 
att tillgängliga personer väljs ut för att delta i studien (Bryman 2016, s 187). Nackdelen med 
ett tillgänglighetsurval är dock att det inte går att säkerställa att urvalet är representativt för 
populationen och att resultatet därmed inte går att generalisera (Bryman 2016, s 187). Då vi 
valt en kvalitativ metod är det inte relevant för oss att uttala oss om en population och empiriskt 
generalisera resultatet till denna, som Bryman (2016, s 187) menar är vanligt i en kvantitativ 
metod. Detta eftersom vi vill skapa en förståelse kring just våra respondenters upplevelser och 
erfarenheter. Däremot går det fortfarande att teoretiskt generalisera resultatet från intervjuerna 
till liknande situationer. Teoretisk generalisering innebär att de slutsatser som dras utifrån 
empiri och teori kan i viss mån även tänkas i andra situationer än de respondenterna redogör 
för (Bryman 2016, s 399).  

Vi valde att våra intervjupersoner skulle uppfylla vissa inklusionskriterier för studien, det vill 
säga de krav som personerna måste uppfylla för att kunna delta, för att säkerställa att de har 
erfarenheter kring vårt studerade fenomen. Enligt Henricson och Billhult (2017, s 115) är det 
viktigare att i en kvalitativ forskning använda färre respondenter som kan återge och rikt 
beskriva olika erfarenheter kring det studerade fenomenet. Av denna anledning har vårt urval 
bestått i respondenter som har minst sex månaders erfarenhet av konsultarbete samt arbetade 
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som konsulter via bemanningsföretag vid intervjutillfället. Detta var våra inklusionkriterier och 
andra faktorer som ålder, kön eller bransch var inte relevant för att besvara vår frågeställning. 
Dessa faktorer skilde sig ändå mellan respondenterna. Deltagarna var samtliga uthyrda via 
olika bemanningsföretag och arbetade i en mellanstor stad i Sverige 

Bryman (2016, s 187) menar att tillgänglighetsurval kan vara nödvändigt för att nå personer 
som annars kan vara svåra att få tag i. Vår ursprungliga tanke var att endast undersöka konsulter 
som arbetade via ett bemanningsföretag, men vi insåg tidigt att det var svårt att finna så många 
respondenter som vi ville genom detta bemanningsföretag. Därför valde vi att även intervjua 
konsulter som arbetade via andra bemanningsföretag. Vi fann våra respondenter genom våra 
kontaktpersoner inom ett av bemanningsföretagen samt genom personliga kontakter till två av 
intervjupersonerna. När studien påbörjades avsåg vi att intervjua nio personer. Men då den 
nionde personen valde att hoppa av studien sent på grund av tidsbrist bestämde vi att åtta 
personer räckte för att besvara våra frågeställningar. Antalet deltagare som är nödvändigt i en 
kvalitativ forskning beror på undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann 2009, s 129). Om 
syftet är att jämföra olika grupper med varandra krävs ett större urval än om inte en jämförelse 
ska göras (Bryman 2016, s 416). Bryman menar vidare att det är svårt att i början av en studie 
uppskatta hur många intervjupersoner som krävs för att kunna svara på frågeställningarna. Det 
är dock nödvändigt att den teoretiska mättnaden uppnås. Teoretisk mättnad innebär att 
tillräcklig och varierad information har inhämtats kring teman och skapat upplevelsen av att 
ingen information tillför ny kunskap (Bryman 2016, s 412). Av denna anledning fattade vi 
beslutet att de åtta personerna vi hade intervjuat hade gett tillräcklig information kring våra 
olika teman, trots att en nionde person hade kunnat tillföra lite mer.  

 

3.2.1. Presentation av respondenter 
Nedan följer en kort presentation av intervjupersonerna för att skapa en lätt och överskådlig 
bild över vilka som deltagit i studien. Samtliga deltagare har fått fiktiva namn för att de ska 
förbli anonyma för läsaren. De fiktiva namnen redogörs för nedan tillsammans med deras totala 
erfarenhet som konsult samt hur många olika uppdrag personerna har jobbat på. Vissa av 
konsultuppdragen har varit genom samma bemanningsföretag, men kundföretagen har varit 
olika vid varje uppdrag. Ålder, yrkesroll och bransch har inte varit relevant för vår 
frågeställning och tas av denna anledning inte upp.  

 

 

 

 

 

 

Namn Total erfarenhet Antal uppdrag 
Bob 5+ år 2 
Isabella 0,5–1 år 2 
Jens 1–5 år 2 
Jeanette 1–5 år 2 
Alma 0,5–1 år 1 
Johanna 1–5 år 3 
Bonnie 0,5–1 år 1 
Kristina 1–5 år 2 
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3.3. Tillvägagångssätt 
För att besvara våra frågeställningar har vi vidare valt att använda oss av intervjuer. Syftet med 
kvalitativa intervjuer är att finna egenskaper hos något och förstå andras uppfattningar (Patel 
& Davidson 2011, s 82), i det här fallet konsulters upplevelser och erfarenheter kring 
fenomenet lojalitet. Vid intervjuer går det aldrig att förutse vilka svar som intervjupersonen 
kommer att ge och det finns inte heller några rätt eller fel svar eftersom det är intervjupersonens 
perspektiv som undersöks (Patel & Davidson 2011, s 82). 

Ett annat alternativ på en kvalitativ datainsamlingsteknik är observationer. Observationer 
används för att studera olika beteenden i den kontext de inträffar (Patel & Davidson 2011, s 
91). Det skulle dock inte vara möjligt att genomföra observationer i denna situation då det 
skulle krävas långa observationer och mycket tid för att få det material som behövs för att dra 
några slutsatser. Tiden som skulle krävas för att genomföra dessa observationer fanns inte och 
det var inte heller studiens syfte att undersöka konsulternas beteende utan deras upplevelse. Av 
denna anledning ansågs inte observation som en lämplig teknik. 

När vi valt ett ämne, forskningsmetod och datainsamlingsteknik började vi leta bland tidigare 
forskning. Vi läste olika teoretikers definitioner av begreppet i både böcker och artiklar. Det 
visade sig dock vara ett svårfångat begrepp som det främst skrivits om i äldre litteratur. Detta 
fick oss att ifrågasätta ämnet och huruvida en lojalitetsstudie skulle vara möjlig. Det ledde till 
att vi tidigt i processen var inne på att byta spår och istället skriva om det nära besläktade 
begreppet organisatorisk hängivenhet. Bytet av område, samt vidare sökande av litteratur på 
området hängivenhet ledde oss dock tillbaka till lojalitet. Vi hittade mer på ämnet men insåg 
även att begreppen gick in i varandra. Andra återkommande begrepp i lojalitet- och 
hängivenhetlitteraturen var tillhörighet, identifikation och psykologiska kontrakt. Detta gav oss 
insikten att en kombination av de fem begreppen var en stabilare grund att utgå från i den 
teoretiska referensramen. Tack vare att vi vidgade vårt sökande till flera begrepp hittade vi 
även nyare och relevantare studier på lojalitet. Utifrån vår teoretiska referensram formulerade 
vi sedan ett syfte och frågeställningar vars syfte denna studie har att besvara. 

När vi fått en gedigen teoretisk grund att stå på började vi analysera det vi läst och 
operationaliserade utifrån teorierna frågor till intervjuguiden. Vi plockade ut de beteenden och 
attityder som författarna menar visar på lojalitet, hängivenhet, psykologiska kontrakt och 
tillhörighet och formulerade sedan frågor till respondenterna med de som utgångspunkt. Vi 
valde att inte nämna begreppet lojalitet till respondenterna av två anledningar. Dels då lojalitet 
är ett begrepp som de flesta har en egen definition på och för att undvika en situation där 
respondenten svarar utifrån en tolkning av begreppen som inte stärks av de teorier vi valt att 
utgå ifrån. Den andra orsaken var för att undvika svar där respondenterna säger det de tror att 
vi vill höra. Att säga att man är illojal låter inte bra och kan därför skapa en ovilja hos 
respondenterna att svara ärligt på frågor rörande begreppet. 

Den datainsamlingsteknik vi valde att använda oss av var semistrukturerade intervjuer. En 
semistrukturerad intervju använder sig av öppna frågor och en viss struktur. Ofta kommer 
intervjufrågorna i en viss ordning, men intervjuaren har möjligheten att ändra ordningen till 
vad som bäst lämpar situationen. Det finns även möjlighet att ställa olika följdfrågor beroende 
på svar, vilket inte möjliggörs vid en strukturerad intervju (Danielson 2017, s 145, Patel & 
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Davidson 2011, 82). Utifrån det Patel och Davidson (2011, 82).  beskriver ansåg vi att denna 
datainsamlingsteknik lämpar sig bäst för att uppfylla studiens syfte för att fånga konsulternas 
upplevelser, erfarenheter, känslor och uppfattningar.  

Vi inledde intervjuguiden (se bilaga 1) med bakgrundsfrågor kring deras erfarenheter av 
konsultarbete. Detta gjorde vi för att inleda intervjun med lättare frågor och på så vis få en bra 
start på samtalet. Efter bakgrundsfrågorna delade vi upp intervjuguiden i två kategorier, frågor 
som rörde bemanningsföretaget och frågor som rörde kundföretaget. Detta för att inte skapa en 
förvirring kring vilket av företaget frågorna gällde. Vi valde även i dessa två indelningar att 
börja med de lättare frågorna och avsluta med de djupare. Avslutningsvis ställde vi även frågan 
om det var något mer respondenten tänkte på som vi ännu inte frågat om, ifall det fanns något 
rörande ämnet som konsulterna upplevde viktigt men som inte berörts i intervjuguiden.  

 

3.4. Datainsamling 
Totalt genomfördes åtta intervjuer som varade i 30-45 minuter vardera. Enligt Danielson (2017, 
s 150) är det viktigt att platsen för intervjun väljs i samförstånd med respondenten. Därför 
utförde vi intervjuerna på ostörda platser som respondenterna var med att välja. Fyra av 
intervjuerna utförde vi i ett konferensrum på konsulternas bemanningsföretag, två intervjuer 
utförde vi i respondenternas hem och det resterande två utförde vi i konferensrum på 
respondenternas kundföretag. Vid de intervjuer som utfördes i respondenternas hem satt vi 
avskilt utan att bli störda av familjemedlemmar och de intervjuer som utfördes i konferensrum 
på företagen var ostörda och utan insikt för förbipasserande personer. Detta är något som 
Danielson (2017, s 150) menar är viktigt vid val av intervjuplats. Att genomföra intervjuerna 
på konsulternas arbetsplats skulle kunna medföra en risk i och med att kollegor och chefer 
skulle kunna störa intervjun (Danielson 2017, s 150). I och med detta finns det en chans att 
respondenten inte svarar helt ärligt och öppet på frågorna. Vi blev dock aldrig störda under 
någon av intervjuerna, och upplever därför inte att detta har påverkat resultatet.  

Vid utförandet av intervjuer är det viktigt med en ordentlig introduktion. Utöver att presentera 
sig själv bör respondenten få en genomgång av studiens syfte samt att den får en muntlig 
genomgång av skriftliga samtyckes- och informationsdokument (Danielson 2017, s 150). Detta 
är något vi var noggranna med. Efter en presentation av oss själva förklarade vi syftet med 
studien, gick igenom upplägget samt lät dem läsa igenom det tidigare utskickade 
informationsbrevet (se bilaga 2) innan samtyckesblanketten (se bilaga 3) skrevs på. Utöver 
detta bör respondenten informeras om att studien kan avbrytas om det önskas samt intervjuns 
beräknade längd (Danielson 2017, s 151). Även denna information gick vi igenom med 
samtliga respondenter.  

Under intervjun bör intervjuaren ha planerade frågor som sedan följs upp av följdfrågor där det 
behövs och passar (Danielson 2017, s 151).  Vi följde intervjuguiden i stort sett hela tiden men 
ställde följdfrågor som inte var formulerade innan intervjun där det fanns utrymme för det. I 
vissa fall kunde en fråga bli besvarad utan att den ännu ställts, i dessa situationer valde vi att 
inte ställa frågan när den sedan dök upp i intervjuguiden.   
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Efter den första intervjun gjorde vi en utvärdering av intervjuguiden då vi ändrade frågor som 
inte fungerade, tog bort frågor som blev överflödiga eller irrelevanta samt la till frågor där vi 
saknade information. Det är något som Patel och Davidson (2011, s 87) tar upp som ett sätt 
genom vilket man kan förbättra kvaliteten i studien. Vi utförde samtliga intervjuer tillsammans, 
en av oss utförde intervjun medan den andra antecknade svaren. Utöver anteckningar spelade 
vi in intervjuerna för att kunna återge respondenternas svar så exakt som möjligt i 
transkriberingen.  

 

3.5. Analysmetod 
Enligt Danielson (2017, s 152) är det en fördel om intervjuaren transkriberar intervjuerna själv. 
Transkribering innebär att man skriver ut intervjun ord för ord. Det är ett tidskrävande arbete 
men fördelen är att intervjuaren får återuppleva intervjun (Danielson 2017, s 152). Likt 
Danielsson föreslår transkriberade vi de intervjuer vi själva genomfört. Detta gjorde vi genom 
att spela upp intervjuerna i halvfart och samtidigt skriva ned det som sades.  

Kodning är en central del i analysen av data. Kodning reducerar intervjutexten till enskilda 
kategorier. Kategorierna i sin tur kan reduceras till tabeller och figurer (Kvale & Brinkmann 
2009, s 219). Kategorierna kan bland annat vara förutbestämda utifrån teorin eller växa fram i 
och med arbetets gång. Kategorisering av intervjuerna i en studie kan underlätta analysen 
genom att det skapar en överblick av materialet och på så vis lättare kan jämföras och 
hypotesprövas (Kvale & Brinkmann 2009, s 219).  

När intervjuerna transkriberats skrev vi ut dem och påbörjade kodningen. Vi utgick från teman 
utifrån vår teoretiska referensram och intervjuguide. Några av de teman vi valde att utgå från 
var tillhörighet, värderingar, trygghet i anställningen med flera. Vi läste igenom texten ett par 
gånger för att kunna fokusera på olika teman och på så sätt inte gå miste om viktigt material. 
När vi slutfört kodningen samlade vi data från olika respondenter enligt våra teman. Vi 
sammanställde respondenternas svar och tog ut de citat som var relevanta för varje tema. Dessa 
teman blev sedan underrubriker i analysdelen. Nästa steg var att vi systematiskt, med hjälp av 
den teoretiska referensramen, analyserade empirin och utifrån detta besvarade våra 
frågeställningar och komma fram till våra slutsatser. Sedan kopplade vi dessa delar till de 
teorier vi redogjort för. Vi redogjorde för de likheter och olikheter vi såg dels mellan empirin 
och teorin, men även respondenternas svar sinsemellan.  

 

3.6. Förförståelse 
Förförståelse är det forskarna kan och vet om studieobjektet innan studien påbörjas (Priebe & 
Landström 2017, s 38). Det handlar om både kunskaper som införskaffats genom utbildning 
och genom erfarenheter i till exempel arbetet. Patel och Davidson (2011, s 29) menar att de 
tankar och kunskaper forskaren besitter kan fungera som en tillgång för att tolka 
forskningsobjektet. Men det kan också vara ett hinder för att vara objektiv eftersom 
forskningen kan påverkas av forskarens erfarenheter (Priebe & Landström 2017, s 38). Ett 
begrepp som ofta används i samband med förförståelse är reflexivitet. Reflexiviteten innebär 
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att forskaren öppet reflekterar över sin förförståelse och dess betydelse för att hantera den 
eventuella subjektiviteten. Detta görs för att tydliggöra ifall slutsatserna har dragits subjektivt 
utifrån förförståelsen eller objektivt utifrån studieobjektets verklighet (Priebe & Landström 
2017, s 38). För att eftersträva trovärdighet i studien redogör vi därför för vår förförståelse 
kring de fenomen som studerats. 

Vår förförståelse baseras på att vi båda arbetar vid sidan av studierna som konsulter via ett 
bemanningsföretag. Under mer än ett års tid har vi arbetat som vikarier där vi är anställda på 
ett bemanningsföretag och arbetat några timmar varje månad på olika arbetsplatser. Vi har 
hoppat runt mellan olika kundföretag och varit vikarier för ordinarie konsulter vid sjukfrånvaro 
och ledighet. Därför har vi en förståelse för hur det är att arbeta som konsult mellan två företag 
och kan sätta oss in i och förstå hur konsultrollen kan upplevas. Vår anställning skiljer sig 
däremot mot våra studieobjekts anställningar. De personer vi har studerat arbetar heltid på 
kundföretaget och arbetar endast på ett kundföretag under uppdragstiden. De hoppar inte 
mellan kundföretagen som oss. Eftersom de också arbetar heltid har de mer erfarenheter och 
kunskap än oss och det kan tänkas att dessa skiljer sig åt.  

En annan aspekt av vår förförståelse är våra egna tankar kring hur konsultrollen kan påverka 
lojaliteten konsulten eventuellt upplever gentemot företagen. Från början av studien hade vi 
med oss en tanke om att de som har en konsultroll som en variant av provanställning skulle 
kunna vara mer lojala mot kundföretaget i en förhoppning om att bli anställd där. En annan del 
av vår förförståelse är tanken om att en konsult som varit längre på ett kundföretag kommer 
uppleva större tillhörighet och därmed större lojalitet gentemot kundföretaget än en konsult 
som varit en kortare tid på företaget. Detta är vi dock medvetna om vilket har hjälpt oss att inte 
färgas av dessa tankar vid analysen av empirin.  

 

3.7. Etiska överväganden 
Vid genomförandet av en studie ställs etiska krav på forskaren som är viktiga att beakta 
(Vetenskapsrådet 2017, s 12). Forskaren måste göra en avvägning mellan att genomföra en 
forskning med god kvalitet samtidigt som deltagarna i studien skyddas. Det krav på att bevara 
respondenternas integritet, det vill säga skydda deltagarna från kränkningar samt fysisk och 
psykisk skada, kallas individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017, s 13). Individsskyddskravet 
består av de fyra kraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska informera deltagaren om 
undersökningens syfte och genomförande samt om deltagarens rättigheter såsom frivilligheten 
att delta (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att 
undersökningens deltagare ska lämna samtycke till att delta i studien. Deltagarna avgör själva 
ifall de ska medverka eller inte och de ska kunna avbryta medverkandet utan att behöva ange 
varför (Vetenskapsrådet 2002, s 9). Att behandla de insamlade uppgifterna konfidentiellt ingår 
i konfidentialitetskravet. Det innebär att personuppgifter ska avrapporteras och förvaras på ett 
sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras av obehöriga (Vetenskapsrådet 2002, s 12). 
Nyttjandekravet innefattar att de insamlade uppgifterna endast får användas i forskningens 
syfte 
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För att följa dessa principer skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut till samtliga 
respondenter när de tillfrågades om att delta i studien. I informationsbrevet klargjordes studiens 
syfte, genomförande och att resultatet skulle sammanställas till en uppsats och publiceras. Det 
klargjordes också att deltagandet var frivilligt samt hur uppgifterna skulle hanteras. Detta 
informationsbrev delades även ut under intervjutillfället tillsammans med en 
samtyckesblankett (se bilaga 3) för att säkerställa att respondenterna läst och uppfattat sina 
rättigheter. Blanketten fick respondenterna skriva under för att visa att de informerats om 
studien och samtycker till att delta. Dessa förvarades sedan säkert från obehöriga. Under 
bearbetningen av den insamlade materialet avkodades deltagarnas personuppgifter så att ingen 
utomstående ska kunna identifiera deltagarna. De inspelade intervjuerna förvarades krypterade, 
det vill säga lösenordskyddade, på en av forskarnas mobiltelefoner och kom att förstöras 
tillsammans med transkriberingar och insamlade samtyckesblanketter efter att examensarbetet 
slutförts och godkänts.   

 

3.8. Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet och struktur (Kvale & Brinkmann 2009, s 263). I 
kvantitativa ansatser innebär detta möjligheten till att reproducera studien vid andra tillfällen 
och av andra forskare. Ett exempel är om respondenterna kommer att ge samma svar vid olika 
tillfällen och till olika forskare. Reliabilitet inom kvalitativa studier blir i detta fallet inte 
densamma som för en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie menar Patel och Davidsson 
(2011, s 106) att olika svar från respondenter vid olika tillfällen inte innebär låg reliabilitet. Det 
är enligt dem viktigare att intervjupersonen ger varierade svar kring den undersöka företeelsen 
än att personen ger samma svar upprepade gånger. Det kan exempelvis istället bero på att 
respondenten ändrat uppfattning om frågan. På grund av detta menar författarna att reliabilitet 
är något som kvalitativa forskare sällan använder. Istället använder dem i större grad begreppet 
tillförlitlighet (Patel & Davidson 2011, s 106). Den del av reliabiliteten som däremot 
fortfarande är relevant inom kvalitativ forskning är intervjuarens reliabilitet (Kvale & 
Brinkmann 2009, s 263). En stor del av den är ledande frågor, det vill säga frågor som är ställda 
på ett sådant sätt att det kan inverka på respondentens svar (Kvale & Brinkmann 2009, s 263). 
Detta är något vi varit mycket noggranna med i utformandet av vår intervjuguide och även i 
utförandet av intervjuerna. Vi la stor vikt vid att diskutera fram frågor som inte var ledande. 
Vid tillfällen där en respondent missförstod en fråga formulerade vi om den. Det kan dock ha 
förekommit ledande och slutna frågor vid följdfrågor då dessa inte var nedskrivna vilket kan 
ha färgat respondenternas svar i en viss mån.  

Under intervjuerna valde vi att använda ljudinspelning för att kunna lyssna på intervjuerna 
upprepade gånger och skriva ut exakt vad intervjupersonerna sagt. Det möjliggjorde också att 
vi fick med känslor och betoningar i det personerna sade för att kunna tolka och analysera det 
empiriska materialet. Likaså var båda två med vid alla intervjutillfällen för att säkerställa att vi 
båda uppfattat intervjusvaren likadant och möjliggöra för att se och höra saker som den andra 
personen kunde ha missat. Vi analyserade och kodade även våra utskrivna intervjuer 
gemensamt för att inte missa intressanta fenomen. Bryman (2016, s 384) menar att detta kan 
stärka den interna reliabiliteten om forskarna instämmer på vad de sett och hört. Eftersom 
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intervjuerna spelades in kan däremot inspelningsutrustningen ha påverkat intervjupersonerna. 
Patel och Davidson (2011, s 87) menar att det finns en risk att respondenterna vill upplevas 
som förnuftiga och rationella under en inspelning och först slappnar av och pratar fritt efter att 
ljudinspelningen stoppats. Därmed kan det ha påverkat respondenternas svar.  

Validitet är ett nära besläktat begrepp till reliabilitet som är ett mått på undersökningens 
giltighet och riktighet (Kvale & Brinkmann 2009, s 264). Validitetsbegreppet avser i kvalitativa 
ansatser hela forskningsprocessen och syftar till om en metod undersöker det den har för avsikt 
att undersöka (Patel & Davidson 2011, s 105). En slutsats är giltig om den härleds från 
välgrundade och övertygande argument (Kvale & Brinkmann 2009, s 264). Genom att 
teoridelen utgår från syftet och frågeställningarna har vi lagt en grund för att eftersträva att 
forskningsresultatets validitet. Vidare har vi operationaliserat vår teoretiska referensram och 
med detta utformat en intervjuguide som kommer att besvara våra frågeställningar. För att 
stödja våra slutsatser citerar vi även våra respondenter i olika delar för att styrka våra argument 
och ge läsaren en möjlighet att bedöma våra tolkningar. Detta är något som Patel och Davidson 
(2011, s 108) belyser kan stärka en forsknings kommunikativa validitet om det finns en balans 
mellan redogörelser och citat.  

Vidare menar Patel och Davidson (2011, s 109) att det är viktigt för undersökningens kvalitet 
att redogöra noga för hela processen i undersökningen. Detta gäller allt ifrån metodval och 
förförståelse, till hur det empiriska materialet har samlats in och analyserats. Genom att göra 
detta kan andra följa forskarens resonemang och val som gjorts under studiens gång. Detta 
menar Patel och Davidson (2011, s 109) stärker studiens validitet, vilket är anledningen till att 
vi försökt att redogöra för våra val och genomföranden i detta kapitel.  
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4. Analys och resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien som samlats in genom intervjuerna. Kapitlet är 
uppdelat efter olika teman där empirin redovisas och analyseras genom att koppla till teorier 
och tidigare forskning. Varje tema inleds med en återkoppling av de teorier som kommer 
användas vid analyserandet av empirin.  Därigenom lägger vi en grund för besvarandet av 
frågeställningarna.  

 

4.1.  Förväntningar 
När förväntningar och löften i relationen arbetsgivare-arbetstagare tolkas subjektivt av parterna 
skapas psykologiska kontrakt (Isaksson 2001, s 177 f). De psykologiska kontrakten kan både 
vara uttalade och outtalade och delas av Rousseau och McLean Parks (1993, s 11) upp i 
relationella och transaktionella kontrakt. De relationella kontrakten innefattar exempelvis 
förväntningarna om stöd och utveckling och är ofta många och abstrakta. De transaktionella 
kontrakten symboliserar få men tydliga förväntningar av ekonomiska och materiella belöningar 
för utfört arbete. 

Det finns även ett samband mellan lojalitet och psykologiska kontrakt där lojaliteten inom de 
olika relationerna ser olika ut beroende på vilket psykologiskt kontrakt som utformats (Hart & 
Thompson 2007, s 304 ff). Transaktionell lojalitet utgår från transaktionella kontrakt och 
innebär att en arbetstagare anser sig vara lojal genom att göra sitt arbete och kräver rättvisa 
löner tillbaka. Relationell lojalitet utgår från relationella kontrakt där arbetstagaren är lojal när 
hen åsidosätter sina egna intressen för arbetsgivaren i utbyte av socio-emotionella faktorer som 
tillit, stöd och tillhörighet.  

4.1.1.  Bemanningsföretagen 
Under intervjuerna uttryckte konsulterna både transaktionella och relationella kontrakt till 
bemanningsföretaget. Till exempel är Bobs förhoppning att bemanningsföretaget endast ska 
placera ut honom på ett kundföretag. Han sa: ”Jag trivs i den rollen när jag bara får göra mitt 
jobb och jag får mina pengar i slutändan”. Detta liknar tydligt Rousseau och McLean Parks 
(1993, s 11) definition av transaktionella kontrakt eftersom konsulterna endast förväntar sig att 
få ekonomisk ersättning för det utförda arbetet och de vill även att projektet ska fortlöpa för att 
få arbeta och få ersättning för fler antal timmar.  

Trots övervägande transaktionella förväntningar belyser respondenterna ändå en stark vilja att 
bemanningsföretagen ska ge information kring förändringar eller problem i det aktuella 
uppdraget. Detta är istället mer ett relationellt kontrakt och liknar det Jeanette önskar av 
bemanningsföretaget. Hennes förväntningar handlar om att ha en god kommunikation med sin 
konsultchef för att stärka tryggheten i sin upplevda otrygga anställning. Hon vill att de främst 
ska flagga i god tid om projektet hos kunden skulle ta slut och att de även ska försöka hitta ett 
nytt uppdrag ifall det avslutas. ”Gentemot bemanningsföretaget har jag mest sagt att så fort 
kunden flaggar för att nu är det slut, då vill jag att de ska börja jobba och leta nytt till mig. Och 
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det har vi nog kommit överens om. Så det är inte jag som ska ringa till bemanningsföretaget 
[…].” 

Denna förväntan om att bemanningsföretaget ska hitta ett nytt uppdrag till henne påminner om 
Tsoukalas (2003, s 33) redogörelse för att konsulter ofta har förväntningar på nya uppdrag för 
att skapa en trygghet om fortsatt sysselsättning och inkomst. Dessa förväntningar handlar inte 
om det ekonomiska utbytet utan mer om det socio-emotionella utbytet i relationen och bygger 
därför upp vad Rousseau och McLean Parks (1993, s 11) kallar för relationella kontrakt. Att få 
information från bemanningsföretaget för att stärka anställningstryggheten och säkerheten i hur 
länge uppdraget ska pågå liknar det Isaksson & Bellaagh (1999 refererad i Isaksson 2001, s 
184 ff) kommer fram till i sin studie. Studien hade visat att konsulter i större utsträckning har 
förväntningarna om att få stöd och en frekvent kontakt från bemanningsföretaget, vilket även 
Bob och Jeanette påvisar.      

Bonnie uttrycker relationella förväntningar där hon vill att bemanningsföretaget ska lyssna ifall 
hon behöver ta upp något med dem. Hon förklarar dock att hon säkerligen hade haft fler och 
högre förväntningar på dem ifall det inte hade fungerat bra på kundföretaget. Skillnaden mellan 
Bonnie och Jeanette blir här påtaglig när det gäller att bemanningsföretaget får högre 
förväntningar på sig om det inte fungerar bra i konsultuppdraget. För Bonnie har uppdraget 
fungerat bra och hon upplever att hon har tagits emot av kundföretaget som vilken annan 
anställd som helst. Jeanette däremot har inte lika bra erfarenheter från kundföretaget och känner 
sig inte alltid som en del av det. Detta har bidragit till högre förväntningar på 
bemanningsföretaget, som också skiljer sig till alla andas förväntningar. Jeanette sa att hon vill 
”Att dom ska kolla att jag mår bra och att det funkar. Att arbetsgivaren tar hand om mig för det 
är viktigt för dem också, det är ju deras kunder liksom.” vilket indikerar på att hon förväntar 
sig att bemanningsföretaget ska se till att hon mår bra i sin konsultroll, dels för hennes skull 
och dels för att kunden får en välmående och presterande arbetskraft.  

Ännu en gång liknar detta det som framkommit i studien av Isaksson och Bellaagh (1999 
refererad i Isaksson 2001, s 184 ff). De kommer fram till att fler och högre förväntningar ställs 
på bemanningsföretaget för att kundföretaget inte kan uppfylla förväntningar mer än att ge 
beröm. Konsulter vill därför att bemanningsföretaget ska se till att dem mår bra och trivs 
eftersom den biten inte ges från kundföretaget. Det blir som att bemanningsföretaget 
kompenserar för något inte kundföretaget erbjuder (Isaksson & Bellaagh 1999 refererad i 
Isaksson 2001, s 184 ff). Därmed liknar resultatet i studien det Jeanette redogör för. I Bonnies 
fall blir det dock tydligt att om kundföretaget kan erbjuda socio-emotionellt stöd och få 
konsulterna att bli en del av företaget blir inte förväntningarna på bemanningsföretaget lika 
höga.  

De förväntningar som konsulterna istället upplever att bemanningsföretaget har på dem är inte 
lika varierande. Till exempel är en övergripande upplevelse att respondenterna förväntas att 
utföra de arbetsuppgifter kundföretaget önskar och komma i tid till arbetspassen. Johanna och 
Alma beskriver även att de förväntas prestera för att göra kunden nöjd. Dessa förväntningar 
bygger upp transaktionella kontrakt eftersom det innebär ett ekonomiskt utbyte (Rousseau & 
McLean Parks 1993, s 11) och är det som Isaksson & Bellaagh (1999 refererad i Isaksson 2001, 
s 184) uppger är vanligast att konsulter upplever att det förväntas av dem. 
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4.1.2.  Kundföretagen 
Även när det gäller kundföretaget uttryckte respondenterna att det fanns både transaktionella 
och relationella kontrakt. Det mest övergripande mönstret är dock att konsulternas 
förväntningar på kundföretaget i större utsträckning tyder på det Rousseau och McLean Parks 
(1993, s 11) kallar för relationella kontrakt. Till exempel förväntar de sig att få hjälp, 
uppbackning och bli lyssnade på av kundföretagen. Kristina förmedlar ännu högre 
förväntningar än de övriga respondenterna. Hon förväntar sig att få vara delaktig och även vara 
med i olika beslutsprocesser. Dessa förväntningar förtydligar hon vidare redan är mötta sedan 
långt tillbaka. Hon upplever sig vara en del i kundföretaget då de tänker på hur hon mår samt 
ser och hör henne, trots att hon säger att de inte har något större ansvar över henne på det sättet.  

I början hade jag inte så höga förväntningar, […] just eftersom jag hade vart uthyrd på 
andra företag tidigare. Då blir man inte en del av de företagen. Utan du var bara en konsult 
som satt där. Men sen så märkte jag att här är det helt annorlunda. Man har alltid något att 
säga till om. Så mina förväntningar är väl mycket att jag alltid ska få känna mig delaktig 
och även vara med i vissa beslutsprocesser. Så mina förväntningar, dom är mötta, sen länge 
tillbaka. (Kristina) 

Detta säger emot det Isaksson & Bellaagh (1999 refererad i Isaksson 2001, s 184 ff) säger om 
att kärnpunkten av konsulternas förväntningar ligger på bemanningsföretaget. Det är istället 
hos kundföretaget merparten av respondenternas högre förväntningar ligger. En förklaring till 
detta kan vara att kundföretagen visat och agerat som att konsulterna varit en del av företaget, 
vilket Isaksson & Bellaagh (1999 refererad i Isaksson 2001, s 184 ff) uppger att kundföretagen 
inte har gjort i deras studie. Det kan också bero på att några av respondenterna som påvisat 
relationella kontrakt också har upplevt sin anställning som mer trygg då kundföretaget uttryckt 
att de vill ha kvar dem. Kot-Radojewska och Timenko (2018, s 520) menar att vid stabila 
relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare är relationella kontrakt vanliga då engagemang 
och lojalitet ges i utbyte mot en anställningstrygghet. Dessa stabila relationer återfinns mer 
frekvent i tillsvidareanställningar enligt författarna, men eftersom en viss trygghet om fortsatt 
anställning ges av kundföretagen skulle det kunna vara tillräckligt för att skapa en relation där 
konsulterna kan ge lojalitet och engagemang i utbyte.   

Trots att vissa förväntningar finns på kundföretaget är det inte alltid de blir mötta. Detta är 
något som Johanna förklarar att hon upplevt.  

Om jag har någon fråga till dem, vilket det har hänt många gånger, så förväntar jag mig att 
dem ska kunna återkoppla snabbt så att jag kan göra ett bra jobb åt dem och för 
bemanningsföretaget. (Johanna) 

Johanna förklarade att det kunde ta flera dagar innan hon kunde få återkoppling för att kunna 
utföra sitt arbete. Detta bröt mot hennes förväntningar om att få återkoppling och hjälp av dem 
vilket enligt Isaksson (2001, s 181 f) kan leda till upplevelsen att det psykologiska kontraktet 
mellan parterna ha brutits. När ett löfte som detta bryts kan det leda till ett bristande 
engagemang och lojalitet hos konsulten (Isaksson 2001, s 181 f) vilket det också visar sig 
genom hur hon pratade om kunden. Exempelvis skulle hon inte försvara dem vid eventuell 
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kritik utan hålla med. Hon beskrev också kundföretaget som att ”de inte har alla hästar i stallet” 
vilket grundar sig i uppfattningen av att de saknar struktur och en bra kommunikation med sina 
inhyrda konsulter.  

De förväntningar som konsulterna tror att kundföretagen har på dem skiljer sig däremot från 
deras egna förväntningar. Generellt verkar konsulternas uppfattning vara att de psykologiska 
kontrakten i relationerna med kundföretagen är mer transaktionella. Förväntningarna de 
redogör för handlar endast om att konsulterna ska komma till arbetet och utföra de 
arbetsuppgifter som kunden önskar, vilket tyder på ett transaktionellt kontrakt utifrån Rousseau 
och McLean Parks (1993, s 11). Detta stämmer också, precis som i bemanningsföretagets fall, 
in på det som Isaksson och Bellaagh (1999 refererad i Isaksson 2001, s 184) kommer fram till 
är vanligt för konsulter att uppleva.  

 

4.2.  Inställning till företagen 
Kleinig menar att hur en anställd pratar om sitt företag kan ge uttryck för individens lojalitet 
gentemot det. Om en anställd talar väl om företaget, försvarar det vid kritik samt informerar 
företaget om fenomen som kan ha en negativ inverkan på det tyder det på en lojal anställd 
(Kleinig 2014, s 193).  

4.2.1.  Bemanningsföretagen 
När respondenterna pratar om bemanningsföretagen visar det sig tydligt att merparten av dem 
skulle prata varmt om dem och även försvara dem vid eventuell kritik. Det finns dock vissa 
delar som skiljer sig från det genomgående positiva mönstret. Både Kristina och Bob skulle 
även de tala väl om sina bemanningsföretag, de redogör dock även för en negativ aspekt av 
deras arbetssituation, nämligen lönen. Precis som Bob tar även Kristina upp lönesättningen 
som en negativ aspekt av att arbeta som konsult. Vidare berättar Kristina att hon själv skulle 
kunna kritisera företaget, men det kommer an på vad det gäller. Hon berättar om en erfarenhet 
av att de inte alltid har förmåga att leverera det som lovats rörande stöd och hjälp. Dessa 
bakomliggande faktorer till hur samtalet kring företaget skulle se ut upplever vi att det 
resulterar i två saker. Dels kan det tolkas som illojalitet. Att tala gott om samt försvara 
arbetsgivaren vid kritik är något som Kleinig (2014, s 193) menar utgör en lojal medarbetare, 
men eftersom Kristina och Bob själva skulle kritisera företaget i en viss mån kan detta tyda på 
en något mindre illojalitet. Det andra är att det Kristina berättar bryter de förväntningar hon har 
på företaget. Isaksson (2001, 181 f) belyser att om arbetsgivaren bryter mot det psykologiska 
kontraktet och inte kan uppfylla de upplevda löftena i relationen kan det leda till en lägre 
lojalitet från arbetstagarens sida, vilket kan förklara illojalitetshandlingen Kristina påvisar.  

Konsulternas inställning gentemot företaget kan även ses ur ett hängivenhetsperspektiv. 
Mowday et al. (1979, s 4) menar att hängivenhet gentemot företaget kommer an på tre faktorer. 
Dessa är en stark vilja och tro på organisationens mål och acceptans av dennes värderingar; 
genom en vilja att anstränga sig utöver det som förväntas; och slutligen genom en stark vilja 
att fortsatt vara en del av organisationen. De menar vidare att hängivenheten ger sig till uttryck 
genom hur individen pratar om, och agerar mot, organisationen (Mowday et al. 1979, s 4). 
Utifrån detta perspektiv ser vi att ovanstående respondenter inte verkar vara fullt ut hängivna 
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gentemot sina bemanningsföretag. Detta går även hand i hand med hur vi tolkar denna aspekt 
av deras lojalitet utifrån Kleinigs (2014) tankar kring ämnet. 

Förvisso menar Bob och Kristina att den låga lönen är en konsekvens av konsultrollen som 
sådan, och inte av bemanningsföretagen i sig. Trots det resulterar deras inställning till lönen i 
en negativ klang i samtalet kring bemanningsföretaget. I Bobs fall verkar den övergripande 
tonen i samtalet kring företaget dock vara något mer positivt än Kristinas. För att koppla detta 
till Kleinigs (2014, s 193) tankar kring lojalitet ger Bob i större grad intryck av att vara lojal 
mot sin arbetsgivare än vad Kristina gör i denna aspekt.  

Jeanette berättar om två olika erfarenheter som konsult. I hennes nuvarande anställning är de 
duktiga på att hålla kontakten, se efter sina konsulter och få dem att känna sig delaktiga i 
bemanningsföretaget genom olika fester. Samma erfarenhet har hon däremot inte från en 
tidigare anställning via ett annat bemanningsföretag. Där var erfarenheten istället att 
bemanningsföretaget endast rekryterade åt det dåvarande kundföretaget för att sedan släppa 
kontakten helt. 

Allt beror ju på hur väl man tas om hand där. För när jag var på det förra kundföretaget tog 
ju inte bemanningsföretaget hand om mig, men däremot var jag ju som en anställd på 
kundföretaget. Där var det ingen som tänkte på vart jag skrivit min namnteckning. […] 
Dom tänkte ju inte ‘Jaha nu är hon där borta från ett bemanningsföretag’, det var inte alls 
så. Men här får man ju en dimension till eftersom mitt nuvarande bemanningsföretag 
verkligen kollar och försöker att åka ut åtminstone två gånger per termin, alternativt när det 
händer något. (Jeanette)  

Här blir återigen skillnaden mellan olika företags tillvägagångssätt tydlig. En annan intressant 
aspekt av detta är bemötandet från kundföretaget. Är kundföretaget inkluderande gentemot sina 
konsulter finns inte samma krav på bemanningsföretaget, vilket ännu en gång är tvärt emot det 
Isaksson och Bellaagh (1999 refererad i Isaksson 2001, s 184) kommit fram till i deras studie 
där kraven på bemanningsföretagen är höga för att kundföretagen inte kunde göra konsulterna 
delaktiga.  

Kleinig (2014) tar inte upp arbetsgivarens roll i skapandet av lojalitet. Dennes roll visar sig 
dock vara viktig i Jeanettes fall. Av det hon berättar för oss blir det tydligt vilken inverkan 
bemanningsföretagets bemötande har. I det fallet där bemanningsföretaget tar väl hand om 
henne talar Jeanette i sin tur även väl om företaget, vilket enligt Kleinig (2014, s 193) tyder på 
en lojalitet. I den tidigare anställningen där arbetsgivaren i stället inte tog väl hand om henne 
hade Jeanette heller inget positivt att säga om företaget, utan kritiserade det. En inställning som 
kan tolkas som att Jeanette var illojal gentemot företaget.  

 

4.2.2.  Kundföretagen 
Gällande respondenternas inställning till kundföretagen skiljer de sig mycket åt. En del av 
respondenterna talade väl om kundföretaget. Några exempel på detta är Kristina och Bonnie. 
Kristina skulle inte tveka på att rekommendera andra att jobba på det kundföretag hon arbetar 
på. Vidare säger hon att alla får ha sin åsikt kring allt, men att hon skulle stå fast vid att hon 
tycker att det är ett bra företag med bra medarbetare ifall någon skulle kritisera företaget.  
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Ja, det får de ju också göra. Så det finns ju som sagt för- och nackdelar också […] Men jag 
står iallafall bakom att jag tycker att företaget i grund och botten är bra. Och personalen är 
väldigt bra så överlag. Sen får alla ha sin åsikt. (Kristina) 

Bonnie skulle även hon prata gott om kundföretaget och förklara sin sida vid eventuell kritik 
och visa på motsatsen. Likaså skulle hon rekommendera andra till arbetsplatsen av anledningen 
att hon har bra kollegor och chef som ser henne som en i gänget och täcker upp för varandra 
om nödvändigt. Då kundföretagen i dessa fall inkluderat konsulterna i företaget och skapat 
goda förutsättningar för att de ska känna tillhörighet gentemot dem resulterar det i en positiv 
attityd från konsulternas sida i samtal kring företagen. Denna typ av positiv inställning talar för 
en lojalitet gentemot företaget (Kleinig 2014, s 193). Då Kristina och Bonnie har positiva 
åsikter kring, och agerar på ett sätt som är gynnsamt för, företaget kan de utöver att uppfattas 
som lojala, även utifrån Mowday et al. (1979, s 4) anses vara hängivna gentemot företaget. 

Även Jens har en positiv inställning till sitt kundföretag. Gällande kritik skiljer sig dock Jens 
svar från Kristinas och Bonnies. Han menar istället att han vid kritik skulle ställa sig frågande 
till personens inställning, men inte uttryckligen försvara företaget. Enligt Kleinig (2014, s 193) 
skulle detta kunna tolkas som en illojal handling. I samband med hur Jens i övrigt talar om sitt 
kundföretag tror vi däremot inte att så är fallet. I kontexten av hur han i övrigt pratar om 
företaget verkar hans brist på försvar vid kritik snarare bero på hur han är som person och inte 
handla om illojalitet. Detta kan stärkas av Kleinig (2014, s 193) som menar att en anställd kan 
agera på ett lojalt sätt utan att handlingen egentligen är ett resultat av att den anställde är lojal. 
Vi menar att man lika väl kan vända på det. Alltså att Jens handling inte nödvändigtvis tyder 
på att han är illojal.  

Bobs inställning till sitt kundföretag är likande den han har till bemanningsföretaget. Dock 
finns här en något mer negativ klang i samtalet. Han kritiserar företagets lönesättning samt hur 
de hanterar introduktionen av nyanställda. Denna attityd kan enligt Kleinig (2014, s 193) ses 
som illojal. Det som däremot tyder på en viss lojalitet mot kundföretaget är hans agerande 
gällande företagets introduktion av nyanställda, då han informerat dem om att upplägget inte 
fungerat och bidragit till en förbättring. Som tidigare nämnt är det enligt Kleinig (2014, s 193) 
och Bang (1999, s 133) ett tecken på lojalitet när en anställd informerar företaget om företeelser 
som kan vara ogynnsamma för det.  

En del av respondenterna hade en negativ inställning till sina kundföretag. Ett exempel på detta 
är Alma. Hon berättade att det varit flera tillfällen då hon ringt till sin mamma och skrikit av 
irritation för att andra anställda hos kunden har sagt och gjort saker som hon inte tycker är okej. 

Jag ångrar verkligen inte att jag varit där överhuvudtaget. Det är bara i vissa situationer det 
varit tufft. Ibland har jag ringt till mamma och bara skrikit av irritation för att de sagt saker 
som jag blir kokande av. […] Ibland blir dem irriterade om man inte förstår. Men det har 
ju också att göra med att deras engelska är on point liksom. Men alltså jag tycker verkligen 
att det har varit positivt och negativt. Till stor del har det varit positivt (Alma) 

Hon tycker fortfarande att företaget gör bra saker, mycket har varit positivt och hon uppskattar 
sin tid där, men de negativa känslorna kring arbetsplatsen är ändå påtagliga. Det visar sig även 
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då hon skulle hålla med om vissa saker vid eventuell kritik mot företaget från andra. Vissa 
delar av denna kritik medger hon dock att hon inte kan säga till kundföretaget.  

Jag vet att dem har gjort fel och gör fel, och vissa saker kan jag ju hålla med om. […] Jag 
har ju själv åsikter som jag tycker de behöver förbättra sig på. Och jag tycker inte att det är 
dåligt att jag har det, men samtidigt så vet jag inte om det kanske är lämpligt för mig att 
säga. (Alma) 

Det är enligt henne inte lämpligt eftersom det är en kund hon arbetar för och hon vill inte att 
samarbetet mellan bemanningsföretaget och kundföretaget ska förstöras. Trots att hon inte 
skulle ta upp de negativa erfarenheter hon har med företaget, resulterar det i att samtalet om 
företaget präglas av en negativ anda. Utifrån Kleinigs (2014) tankar kring lojalitet skulle 
slutsatsen att Alma därför inte är lojal mot kundföretaget kunna dras. Alma har inte en 
genomgående negativ ton i samtalet kring företaget, däremot är den överhängande känslan att 
hon inte agerar på ett lojalt sätt gentemot företaget utifrån det Kleinig (2014, s 193) menar talar 
för lojalitet hos en anställd. Även här ser vi sambandet mellan hängivenhet och lojalitet. Likt 
att respondenternas agerande inte påvisar någon vidare lojalitet ser vi utifrån Mowday et al. 
(1979, s 4) definition inte heller någon hängivenhet. Detta agerande från Alma kan däremot 
utifrån Elegido (2013, s 496f) ses som lojalitet gentemot bemanningsföretaget, i och med att 
hon åsidosätter sina egna värderingar för att gynna bemanningsföretagets bästa intresse att få 
nöjda kunder.  

 

4.3.  Att arbeta övertid 
Kleinig (2014, s 1993) menar vidare att lojalitet till företaget även kan ge sig till uttryck på 
andra sätt. Exempelvis genom att den anställda arbetar hårt utan tillsyn från chefer, reser för 
företagets räkning samt arbetar övertid oavsett påverkan dessa handlingar har på individernas 
privatliv. Denna typ av handlingar överensstämmer även med Fletchers (1993, s 8) och 
Elegidos (2013, s 496) tankar om att en lojalitetshandling medför en kostnad för den lojala 
personen.  

Under intervjuerna framkom två olika mönster kring hur respondenterna skulle resonera kring 
att arbeta övertid. Det ena resonemanget var att respondenterna ville ha ersättning för att jobba 
övertid och att den ekonomiska delen var anledningen till viljan. Det andra resonemanget var 
att ersättningen inte var betydande utan de ville istället arbeta övertid av egen vilja.  

En av de som vill ha ersättning är Bob som skulle vilja arbeta övertid med den extra inkomsten 
som motivation till detta. Utifrån organisatorisk hängivenhet går det att tolka att Bobs beslut 
grundar sig i att han måste ha de extra pengarna och är medveten om att de inte betalas utan 
övertidsarbete. Detta är vad Meyer och Allen (1991, s 67) kallar för varaktig hängivenhet vilket 
innebär att individen endast är lojal och hängiven om individen måste det personligen. Även 
Isabella vill arbeta övertid om hon får ersättning för det men skulle trots det endast göra det 
ifall hon har lust att jobba mer.  

Om jag fick dubbelt betalt skulle jag absolut göra det. Så får jag det skulle jag jobba övertid. 
[…] Om jag är riktigt less på det så skulle jag bara säga att ’jag vill inte vara kvar så nu ska 
jag dra’. (Isabella) 
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I Isabellas fall blir inställningen till att arbeta övertid inget som tyder på lojalitet. Som tidigare 
nämnt måste det enligt Kleinig (2014), Fletcher (1993) och Elegido (2013) handla om en 
personlig uppoffring. I och med att Isabella berättar att hon endast skulle arbeta övertid om hon 
har lust till det resulterar inte handlingen i en personlig kostnad och kan därför inte ses som en 
lojalitetshandling. 

Även Kristina menar att hon skulle arbeta övertid för att hon själv vill det. Trots detta menar 
vi att det handlar om en lojalitetshandling i detta fallet. 

Behövs det så gör jag det gärna. Och kan jag så gör jag det gärna. Och vet jag att det 
genererar något som underlättar för någon annan så gör jag det också. Hade jag haft 
möjligheten att styra den biten själv hade jag gjort det mer. […] Man blir ju såhär att tillslut 
när man känner sig så delaktig i företaget så jobbar man över även fast jag inte får en krona 
för det. Egentligen jättedumt, men man gör det för att få ihop det. (Kristina) 

Hon berättar att hon arbetar övertid utan ersättning. Detta resulterar i att handlingen, trots att 
den sker med vilja, medför en bekostnad för henne. Att vara lojal innebär enligt Elegido (2013, 
s 496) en personlig kostnad för individen. Hart och Thompson (2007, s 300) belyser sambandet 
mellan affektiv hängivenhet och lojalitet där lojaliteten härstammar från en vilja att värna om 
relationen även vid bekostnad av något. Utifrån detta ses det tydligt att Kristina agerar på ett 
lojalt och hängivet sätt. Den bakomliggande orsaken till detta är, precis som hon själv medger, 
att hon arbetat på kundföretaget länge och också känner sig som en del av det. Mowday et al. 
(1982, s 65) förklarar att eftersom hängivenhet utvecklas över tid är det större chans att en 
individ blir hängiven efter en längre tid i organisationen, vilket därmed kan förklara varför 
Kristina väljer att vara hängiven och lojal till kundföretaget genom att arbeta övertid. Likaså är 
affektiv hängivenhet något som visar sig genom en genuin vilja och den skapas genom att 
identifiera sig och vara delaktig i organisationen (Meyer & Allen 1991, s 67) vilket Kristina 
visar tecken på eftersom hon uttrycker en vilja att jobba övertid och att hon är delaktig i 
organisationen.  

Jens skulle absolut säga ja till att arbeta övertid om han hade möjlighet. Han ser det som att en 
fråga om övertid indikerar på att han gör något bra. För att göra detta vill han dock at 
kundföretaget ska se honom. Han menar att det är ett utbyte och om han inte får tillbaka 
uppmuntran, möjlighet att få igenom saker samt utvecklas så är han mer reserverad till att lägga 
ner extra tid och energi på företaget. Likt detta skulle också Bonnie arbeta övertid då hon vet 
att hon får tillbaka det när hon gör det. Att Jens och Bonnie resonerar som de gör kring denna 
lojalitetshandling tyder på en förväntan om att kundföretaget i sin tur ska ge tillbaka, 
exempelvis genom uppmuntran och möjligheter till att utvecklas, vilket går i linje med det 
Isaksson (2001, s 181) menar. Orsaken till att de ska uppfylla denna lojalitetshandling handlar 
alltså om ett motkrav på företaget, där de förväntar sig att bli behandlade på ett motsvarande 
sätt.  

Ett övergripande mönster är att konsulterna skulle säga nej till att arbeta övertid. Den 
bakomliggande orsaken till är ifall något i det privata skulle påverkas. Ett exempel på detta är 
Jeanette som ofta anpassar sina arbetstider efter sitt privatliv. Detta behöver enligt Elegido 
(2013, s 497) inte handla om att de är illojala. Han menar att en anställd kan åsidosätta sina 
egna intressen mer eller mindre utan att vara illojal. Enligt Fletcher (1993, s 8) tyder detta 
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däremot på illojalitet. Han menar att lojalitet bygger på en trepartsrelation och om en individ 
åsidosätter en part är individen illojal mot denna part.  

 

4.4.  Jobberbjudande 
Ännu ett sätt på vilket Kleinig (2014, s 193) menar att lojalitet kan visa sig hos anställda är hur 
de resonerar kring att stanna i företaget när ett erbjudande om annat likvärdigt eller bättre arbete 
dyker upp. Han ser det som en lojalitetshandling om en anställd stannar i organisationen trots 
ett sådant erbjudande. Viljan att stanna i organisationen är även något som Mowday et al. 
(1979, s 4) tar upp som en faktor i den organisatoriska hängivenheten. De menar att om en 
anställd bland annat visar en stark vilja att stanna inom organisationen talar det för att den 
anställda är hängiven.   

Det övergripande mönstret är att respondenterna skulle kunna tänka sig att byta arbete. Det 
handlar dock främst om ett arbete som skulle kunna förbättra deras livssituation. Ett exempel 
på detta är Jeanette som berättar att hon gärna skulle arbeta närmare sitt hem och ett likvärdigt 
eller bättre alternativ dök upp. Ett annat exempel är Kristina som trots att hon trivs otroligt bra 
i sitt nuvarande arbete berättar att det i hennes nuvarande livssituation är aktuellt med en 
stabilare inkomst, och av denna anledning har hon sökt andra arbeten.  

Skulle det komma ett jobb som säger att ’du får fortfarande jobba typ dem här tiderna men 
du får såhär mycket mer i lön’, då skulle jag nog byta på två sekunder faktiskt. Just i den 
situation jag är i nu. Hade någon frågat mig för ett år sedan skulle jag aldrig byta. Men det 
är bara för att det beror ju på ens egen livssituation. Jag skulle inte vilja byta. Men skulle 
det komma något som ger mig mer livskvalitet så skulle jag nog göra det. (Kristina) 

Jens inställning till att byta arbete skiljer sig från övriga respondenters. Han menar istället att 
han skulle kunna tänka sig att söka sig till ett annat bemanningsföretag, så länge han kan stanna 
vid samma kundföretag. Då anledningen till att respondenterna skulle kunna tänka sig att byta, 
och i vissa fall även söka nytt, arbete är anställningens otrygga natur behöver den 
bakomliggande orsaken inte nödvändigtvis vara illojalitet. Som Kleinig (2014, s 193) och 
Eligido (2013, s 496) menar kan andra lojalitetskontrakt ibland väga över. I dessa fall handlar 
det om att tryggheten i privatlivet väger tyngre än lojaliteten mot kundföretaget. Detta kan Kot-
Radojewska och Timenko (2018, s 519) styrka då de menar att en osäker anställning kan göra 
att anställda söker sig till andra arbetsplatser som erbjuder anställningstrygghet. Detta är dock 
inte fallet för Jens. Han visar lojalitet gentemot kundföretaget, däremot har han inte samma 
inställning till sitt bemanningsföretag. Hans inställning till bemanningsföretaget skulle utifrån 
Kleinig (2014, s 193) ses som illojal. Utifrån Mowday et al. (1979, s 4) perspektiv talar detta 
för en bristande hängivenhet gentemot företaget. Det bör dock tas i beräkning att författarna 
inte uttalar sig specifikt om konsulter och därför inte heller tar deras otrygga arbetssituation i 
beräkning.  

Att söka andra jobb under tiden som projektet eller uppdraget pågick var något som flera 
respondenter uppgav att dem gjort. Till exempel sökte Alma andra jobb då hon inte visste hur 
länge projektet skulle löpa eller om projektet skulle bli förlängt. Även Johanna förklarade att 
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hon nu söker andra jobb för att ha en backup-plan ifall projektet skulle avslutas eller inte 
förlängas. Trots det skulle hon resonera olika kring eventuella jobberbjudanden.  

Om det hade varit inom min bransch, då hade jag ju den mer just erfarenhetsmässigt. Så då 
hade jag nog sagt tack och hej. Eller kanske försökt kombinera ifall omfattningen kanske 
hade varit några timmar per vecka. (Johanna) 

Om det hade varit ett erbjudande i den bransch hon har utbildat sig inom skulle hon inte tveka 
utan tacka ja till det direkt, just på grund av den erfarenhet hon då skulle få. Däremot hade hon 
velat kombinera tjänsten, beroende på omfattning, med hennes nuvarande, vilket även Isabella 
hade gjort om hon fått ett annat jobb hon sökt. Detta skiljer sig dock mot hur Isabella kände 
kring sitt tidigare konsultuppdrag på ett annat kundföretag. Då skulle hon ha bytt direkt vid ett 
annat jobberbjudande. Enligt Fletcher (1993, s 8) är denna typ av agerande illojalt. Han menar 
bland annat att lojalitet handlar om att avisa konkurrenter. Detta håller dock inte Hart och 
Thompson (2007, s 305) med om fullt ut. När de talar om transaktionell lojalitet menar de, likt 
Fletcher, att det handlar om att avvisa andra alternativ. De menar däremot att den anställde inte 
är illojal om de söker sig till andra alternativ som bättre gynnar deras egenintresse, så länge det 
inte sker på bekostnad av arbetsgivaren. Enligt Hart och Thompson är det Isabella gör alltså 
inte illojalt i och med att hon har för avsikt att kombinera ett nytt arbete med det nuvarande. 
Detta gäller även Alma och Johanna, då deras avsikt med arbetssökandet är att få en stabilare 
tillvaro. Alltså handlar det om att skapa bättre förutsättningar utifrån sitt egenintresse.  

 

4.5.  Möjligheter att påverka  
Olofsdotter (2008, s 54) anser att det hos konsulter ofta finns en känsla av maktlöshet över att 
inte kunna påverka sin arbetssituation. Enligt Bang (1999, s 133) har motförslag och lojalitet 
en stark koppling till varandra. Han menar att möjligheten att ge förslag och vara delaktig kan 
skapa lojalitet, samtidigt som det är en lojalitetshandling att ge förslag om förbättringsområden.  

Majoriteten av respondenterna har goda möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter. Ett 
exempel på detta är Jeanette som visar på att hon är en engagerad medarbetare genom att 
påverka olika arbetsuppgifter som hon ska utföra och arbetsplatsen som helhet. Till exempel 
har hon belyst olika problem som försvårar hennes arbete och beskriver sig själv som en person 
som lägger näsan i blöt och lyfter upp saker på ledningsmöten. Det är också något som hon tror 
att hennes chef förväntar sig att hon ska göra.  

Under nästan hela sin två års period på kundföretaget har Kristina fått möjlighet att uttrycka 
vad hon tycker angående hennes arbetsuppgifter och sådant som hon ska göra. Eftersom hon 
också har varit konsult på kundföretaget väldigt länge har hon fått mer omfattande 
arbetsuppgifter vilket har resulterat i att hon har fått säga nej till att utföra mindre omfattande 
uppgifter. Att få denna möjlighet att påverka är något som hon också upplever som väldigt 
positivt. Hon menar att det inte är vanligt att en konsult får så mycket att säga till om, vilket får 
henne att mer och mer känna sig som en anställd på kundföretaget. Bonnie upplever att hon, 
likt ovanstående respondenter, i hög grad kan påverka sådant som rör hennes arbete på 
kundföretaget.  
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Jag får vara med och påverka. Vi (Bonnie och kollegan) diskuterar ju väldigt mycket om 
vi ska göra något nytt. Så där får jag ju vara med och påverka och även vissa rutiner kan 
jag vara med och påverka. Lagerchefen kommer upp och frågar ’funkar det om jag gör 
såhär?’, så de stämmer av väldigt mycket. Hm… Jag har ganska stora möjligheter att 
påverka. (Bonnie) 

Hon får till exempel vara med och diskutera samt påverka olika nya rutiner där 
uppdragsgivaren och fastanställda ofta kommer och frågar om hennes åsikt. Det är något som 
hon tycker är viktigt att kunna få möjligheten till i sitt arbete för att tycka om arbetet i sig. För 
att göra ett bra arbete och kunna utvecklas själv måste hon kunna få påverka det, menar hon. 
Utöver att respondenterna har möjlighet att påverka sitt arbete visar de även på en vilja att göra 
det. Detta tolkar vi utifrån Mowday et al.  (1979, s 4) som en ansträngning utöver det som 
förväntas av dem och fenomenet kan därför ses som ett tecken på hängivenhet gentemot 
kundföretagen. Dessa konsulter upplever inte den maktlöshet att inte kunna påverka som 
Olofsdotter (2008, s 54) förknippar med konsultrollen. Deras möjlighet att påverka och 
förändra sin arbetssituation genom förslag på förbättring bidrar till skapandet av lojalitet 
gentemot företaget (Bang 1999, s 133).  

De respondenter som däremot inte haft samma möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter är 
Isabella och Alma. Isabella upplevde att hon inte kunde påverka någonting i hennes arbete vid 
det tidigare konsultuppdraget. Känslan hon hade var att uppdragsgivaren inte skulle bry sig om 
vad hon tyckte. ” Även när Alma vill påverka saker känner hon att hon inte alltid kan göra det. 
Hon säger att det är hennes uppgift att göra kunden nöjd och då passar det inte alltid att påpeka 
allting. Vissa saker väljer hon att lyfta fram, men det har inte alltid uppskattats av kunden. Det 
framgick även att hon inte hade möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, vilket inte riktigt 
passade henne eftersom hon ville ha mer varierande och utmanande uppgifter istället för att 
sitta på kontor hela dagarna  

Isabellas och Almas erfarenhet överensstämmer däremot med Olofsdotters (2008, s 54) syn på 
konsultrollen. Dessa respondenter har även uttryckt att de inte känner tillhörighet till sina 
kundföretag, något som bland annat skulle kunna bero på den bristande delaktigheten i 
förbättringsarbetet. Likt Bang (1999, s 133) poängterar finns det ett samband mellan 
delaktigheten och lojalitet gentemot företaget. Vill företaget ha lojala konsulter kan det vara 
relevant att skapa utrymme för dem att kunna påverka sina arbetsuppgifter.  

 

4.6.  Trygghet  
Olofsdotter (2008, s 54) menar att konsulter ofta har en önskan om ökad trygghet i sin 
arbetssituation. Denna trygghet kan enligt Tsoukalas (2003, s 19 & 33) återfinnas i 
bemanningsföretaget i och med förväntningar om att ett nytt uppdrag ska presenteras när det 
nuvarande tar slut. Inom de psykologiska kontrakten finns det förväntningar på arbetsgivaren 
från den anställdes sida, dessa förväntningar kan bland annat handla om trygghet i utbyte mot 
lojalitet (Isaksson 2001, s 177). Om dessa förväntningar bryts kan det resultera i bristande 
engagemang, trygghet och lojalitet hos den anställda. 
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I samklang med Olofsdotters (2008) tankar kring tryggheten i konsultrollen upplever merparten 
av våra respondenter en otrygghet i sin anställning. Denna otrygghet syftar dock till 
konsultrollen som sådan. Konsultrollens otrygghet beskrev Alma på följande sätt: ”Jag tror att 
oavsett hur länge du har jobbat inom konsultbranschen och jobbar med projekt så tror jag aldrig 
att du kommer känna dig säker inom en sådan anställning.” Även Isabella svarade att hon inte 
upplever trygghet i anställningen.  

Nej det kan jag inte riktigt påstå för att det är ju ett uppdragsjobb. Så är uppdraget färdigt 
så finns det ju inget jobb, så det är inte riktigt såhär säkert. Och sen beror det på hur man 
ser på det också. Om man långsiktigt vill jobba kvar så är det kanske inte jättesmart. 
(Isabella) 

Dessa citat ger en tydlig bild av det många av våra respondenter berättat att dom upplever. 
Otryggheten återspeglar sig även i flera andra teman som tidigare redogjorts. Denna otrygghet 
skulle dock kunna resultera i bristande engagemang och lojalitet om förväntningarna om 
trygghet inte kan mötas (Isaksson 2001, 177).  

En annan aspekt av denna otrygghet visade sig i Jeanettes syn på frågan. För Jeanette var oron 
hon känner över sin arbetssituation något som kom upp vid flera tillfällen under intervjun. I 
oron beskriver hon dock en tro om att konsultuppdraget kommer resultera i en fast anställning 
hos kundföretaget. ”Sen om man är projektanställd […] får man väl mer eller mindre göra sitt 
bästa och hoppas på det bästa och vänja sig vid tanken om att oftast blir man kvar.” I motsatts 
till vad Tsoukalas (2003, s 19) menar finner Jeanette alltså en viss trygghet hos kundföretaget. 
Tryggheten visar sig också att hon upplever i och med att hon gör sitt bästa samt ger förslag 
till förbättringar i hög grad, trots den oron om att de inte ska vara nöjda med hennes insats.  

Kristina upplever, likt Jeanette och Alma, konsultrollen som otrygg i naturen. Hos hennes 
kundföretag finns det dock en aspekt som underlättar detta. Hon berättade att hon närvarar vid 
de möten där ledningen diskuterar hennes tjänst. Hon berättar vidare att hennes chefer på 
kundföretaget för diskussionen om hennes tjänst öppet och hon känner sig trygg i att hon i god 
tid skulle få veta om kontraktet hade för avsikt att avslutas. Trots att Kristina upplever en viss 
otrygghet ser vi här, likt vid Jeanettes fall, att hon finner en trygghet i sin roll som konsult när 
information ges från kundföretaget. Utöver det kan tryggheten som uppstår av att hon närvarar 
vid diskussionen kring hennes tjänst öka engagemanget i arbetet. Något som stärks av 
Isakssons (2001, s 177) tankar kring att lojalitet och engagemang ges i utbyte av 
anställningstrygghet. 

Det finns dock en annan aspekt i konsultrollen som skapar trygghet. Bob och Bonnie berättar 
att bemanningsföretaget har en betryggande effekt. Bob beskriver att bemanningsföretaget ger 
honom garantilön om uppdraget skulle ta slut innan kontraktet gått ut. Utöver detta menar både 
Bob och Bonnie att det finns en trygghet i att bemanningsföretaget letar nya uppdrag om det 
nuvarande skulle ta slut. Detta stärker det Tsoukalas (2003, s 19 & 33) beskriver, att i den 
otrygga situationen är bemanningsföretaget en trygghetsskapande faktor.  
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4.7.  Tillhörighet  
Återkommande i lojalitetslitteraturen är vikten av tillhörighet och identifikation för att en 
individ ska vara lojal. När arbetstagaren identifierar sig med organisationen skapas lojalitet 
(Kleinig 2014, s 193) och hängivenhet (Mowday et al. 1979, s 4) till organisationen. Vidare 
menar Ashforth och Mael (1989, s 26) att de som identifierar sig mer till organisationen är mer 
lojala. Vi valde därför att avsluta intervjuerna med att fråga respondenterna till vilket företag 
de känner tillhörighet. Svaren på frågan var väldigt splittrade mellan respondenterna där vissa 
kände att de tillhörde bemanningsföretaget och andra att de tillhörde kundföretaget.  

Generellt upplever de respondenter som mer tillhör bemanningsföretaget att de har en bra 
kontakt till sin konsultchef, en positiv inställning till bemanningsföretaget och att det finns 
brister i inkluderandet hos kundföretaget som gör att de inte känner sig delaktiga där. 
Interaktion är något som Ashforth och Mael (1989, s 24) menar bidrar till en starkare 
identifikation till organisationen. Därmed kan en frekvent och bra kontakt med 
bemanningsföretagen och konsultcheferna bidra till att stärka tillhörigheten till 
bemanningsföretagen.  

Johanna är en av dem som känner mer tillhörighet till bemanningsföretaget.  

I den befattningen som jag har just nu, absolut bemanningsföretaget. Även fast jag kanske 
inte arbetar åt dem på det sättet utan är uthyrd, men det är ju ändå de som får utdelning av 
det jag gör. Så bemanningsföretaget. […] När det var projektet med det tidigare 
kundföretaget så spenderade jag ju mest tid med dem, inte bemanningsföretaget. Sen 
bemanningsföretaget var ju mer ett kontor som man kanske gick förbi då och då för att få, 
ja men återkoppla till sin arbetsgivare liksom. (Johanna) 

Hon belyser sina olika erfarenheter och hur olika dem såg ut. I det nuvarande uppdraget har 
hon mer kontakt med bemanningsföretaget än hon hade tidigare. Hon medger också att hennes 
värderingar stämmer mer överens med bemanningsföretaget nu och att det vid det tidigare 
projektet stämde mer överens med kundföretaget. Värderingar är en viktig del inom 
identifikationen eftersom värderingarna måste överensstämma för att 
organisationsidentifikationen ska bli en del av individens självbild (Ashforth & Mael 1989, s 
21; Forsyth 1999, s 26). Eftersom hennes värderingar överensstämmer mer med 
bemanningsföretaget än med kundföretaget kan det vara en vidare orsak till vart hennes 
tillhörighet ligger. För Johanna är det även tydligt att hon endast är en inhyrd arbetskraft som 
behövs under en viss tid. Därför har inte heller kundföretaget försökt att göra henne till en del 
i företaget. Koene och van Riemsdijk (2005, s 88 f) kommer i deras studie fram till att de 
konsulter som inte inkluderas i kundföretaget utan ses som tillfälliga arbetskraften identifierar 
sig i lägre grad med kundföretaget. Deras resultat stämmer även här överens angående att de 
respondenter som inte har blivit delaktiga inte känner samma tillhörighet till kundföretaget. 
Här väger bemanningsföretagen upp den aspekten genom att frekvent interagera med 
konsulterna så att de känner tillhörighet till företaget. 

Jeanettes upplevelse av tillhörigheten skiljde sig dock från övriga respondenters. För Jeanette 
blir det vid flera tillfällen tydligt att hon inte är en anställd på kundföretaget. Hon sa: ”Här blir 
det väldigt tydligt att jag inte är en i gänget. Till vardags är jag det. […] Vid det som inte rör 
vardagen blir det väldigt tydligt att man är en konsult.” Hon förklarade att hon får vara med på 
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flera olika möten, men endast de som rör hennes vardagliga arbetsuppgifter. Exempelvis de 
veckovisa personalmötena får hon inte medverka på trots att hon arbetar inom ett område som 
har hög relevans vid dessa möten. Likaså fick hon inte en julklapp från kundföretaget och vid 
olika invigningar eller event som företaget anordnar är hon inte inbjuden. Att vara en del i 
företaget är något som hon önskar att hon var mer för att utveckla sig själv och ta på sig fler 
utmaningar. Däremot förstår hon varför hon inte behandlas som en del i kundföretaget, 
eftersom hon inte är en del av dem. Det blir dock som en svår balansgång, menar Jeanette, då 
hon betonar att det är viktigt att känna sig som en del av dem med avseende på hennes 
välmående. Av denna anledning skulle hon också påstå sig tillhöra kundföretaget, men endast 
till vardags. ”Rent mentalt så är jag en anställd på bemanningsföretaget, men rent fysiskt så är 
jag ju en kundföretagsanställd för det är ju här jag är.” Detta citat från Jeanette finner vi extra 
viktigt för att det fångar respondentens upplevelse av den komplexa konsultrollen med dubbel 
organisatorisk tillhörighet på ett beskrivande och bra sätt.  

Hon beskriver vidare att hon ser sig som en del av båda företagen. Detta talar för en delad 
lojalitet till båda företagen eftersom det är till båda hon tillhör. Det blir också tydligt i och med 
att Jeanette har relationella psykologiska kontrakt till båda företagen som det redogjorts för 
tidigare. Koene och van Riemsdijk (2005, s 88 ff) redogör för att de som i högre grad 
identifierar sig till ett företag har mer relationella kontrakt till detta. För just denna respondent 
är kundföretaget lika viktigt som bemanningsföretaget. Där kundföretaget inte kan leverera 
väger bemanningsföretaget upp.  

Att vara en del i en grupp och att den gruppen särskiljs från andra grupper är en viktig del i 
identitetsskapandet (Ashforth & Mael 1989, s 24). Utifrån detta kan identifikation också gå åt 
motsatt håll, det vill säga att om en individ inte får vara medlem i gruppen och det finns en 
tydlig särskiljning mellan individen och andra medlemmar kommer inte individen identifiera 
sig med gruppen. Detta kan tänkas vara fallet med Jeanette. Hon är och behandlas som en 
medlem i organisationen när det gäller hennes vardagliga arbete, men särskiljs från de 
tillsvidareanställda vid andra sammanhang. De förmåner som hon också är utan är något som 
Koene och Riemsdijk (2005, s 88 ff) menar kan påverka identifieringen negativt. Hon blir 
därför som en del i gruppen, men bara ibland. Vid de stunder som hon inte känner sig tillhöra 
kundföretaget kompenserar ändå bemanningsföretaget genom att bjuda in till event, ge 
julklappar och stöd.  

Jeanette har genom olika erfarenheter sett att det är av stor vikt att känna sig som en del av 
bemanningsföretaget. I och med hennes olika erfarenheter från bemanningsföretag ser hon 
skillnaden, och även värdet i att känna en tillhörighet och ha en bra relation, gentemot 
bemanningsföretaget. 

Nu när jag har den biten där dom inte tog hand om mig på samma sätt så är det naturligtvis 
jätteviktigt, eller, jag ser ju fördelarna med att min arbetsgivare ser till så att jag mår bra 
för det betyder ju allt för dom också kan jag tänka. Jag ser det snarare som ett utbyte att om 
du ska anställa mig så kan det ju vara en fördel att du vet att jag mår bra. Att ’ja, men mina 
anställda mår väldigt bra genom vårt arbete’, det blir bättre än att man bara skriver på ett 
papper och sen så blir man bara iväg skjutsad någonstans. Så nej, det där måste jag säga att 
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det är bara positivt. […] Så att man inte bara blir som en förmedlare utan att det blir som 
att det är en anställd som man har hand om. (Jeanette) 

Detta är dels ett tydligt exempel på vikten av hur företagen behandlar sina anställda i 
förhållande till lojailtetsskapandet, men även att det inte krävs mycket från företagens sida för 
att den anställda ska kunna vara lojal gentemot företagen. Blir konsulterna däremot inte 
omhändertagna på ett tillfredsställande sätt försvåras lojalitettskapandet.  

Trots den positiva inställningen Bob har till bemanningsföretaget känner han sig inte som en 
del av det. Detta menar han beror på att han som person är självgående och trivs i sin roll där 
han får betalt för det han gör. Däremot känner han sig som en del av kundföretaget. Trots en 
bra relation till bemanningsföretaget väger kundföretaget tyngre eftersom det är där arbetet 
utförs. Det kan också bero på att Bob upplever att han ses som en unik medarbetare i 
kundföretaget och inte som en konsult. Att ses som en unik medlem är avgörande i Koene och 
van Riemsdijk (2005, s 88 ff) studie för att konsulterna ska kunna identifiera sig med 
kundföretaget. Detta kan därför förklara varför Bob känner sig som en del i företaget.  

När Bob dock svarade på frågan angående vilket företag han känner att han tillhör svarade han 
bemanningsföretaget. Han känner större tillhörighet till bemanningsföretaget tills 
kundföretaget ger honom ett bättre erbjudande, trots att de redan uttryckt att de vill anställa 
honom. Detta kan upplevas motsägelsefullt gentemot hans tidigare uttalande rörande att han 
inte känner sig som en del av bemanningsföretaget och går också emot det som tidigare tagits 
upp om Koene och van Riemsdijk (2005) där unika medlemmar och de som lovas 
tillsvidareanställningar i högre grad identifierar sig med kunden. Motsägelser som dessa 
belyser komplexiteten i konsultrollen och ger oss ytterligare förståelse till den komplexa och 
svårfångade position konsulter befinner sig i sitt arbete för två organisationer. En möjlig 
förklaring till just Bobs tillhörighet är hans långa erfarenhet hos bemanningsföretaget då både 
Fletcher (1993, s 7) och Ashforth och Mael (1989, s 24) nämner att en upplevd historia med 
organisationen är en viktig aspekt i att utveckla identifikation och lojalitet till den.      

De respondenter som däremot känner en starkare tillhörighet till kundföretaget har blivit mer 
delaktiga och inkluderade i företaget. De känner därmed inte att det är viktigt att tillhöra 
bemanningsföretaget. Bonnie sa: “Om jag hade suttit inhyrd så att det blev väldigt tydligt att 
jag var själv, då tror jag att jag hade haft mer det behovet. Då hade det känts som att man 
behöver ha det. Men nu har jag inte det. “  

Jens berättade att kundföretaget skolade in honom som likt en fastanställd där han får delta i 
både möten och småprojekt på företaget. På grund av detta känner han sig som en del av 
kundföretaget, men inte alls som en del i bemanningsföretaget. Detta ser han dock inte som ett 
problem eftersom anställningen hos bemanningsföretaget är tidsbegränsad och att han fått veta 
att han ska bli anställd av kundföretaget.  

Även Kristina har blivit inkluderad i kundföretaget som en vanlig anställd och känner att hon 
tillhör det. Kristina berättar att kundföretaget redan vid uppstartsmötet till hennes anställning 
berättat att de skulle arbeta hårt för att få henne att bli en del av företaget likt vilken anställd 
som helst. När vi frågade Kristina om hon kände att hon tillhörde kundföretaget svarade hon 
på följande sätt: "Ja, 100 procent. Eller ja, 98 och sen så det här med papper och lön, men ja, 
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jag känner mig väldigt delaktig. Får alltid vara med på allting och så.” Det är för Kristina inte 
heller viktigt att vara som en del i bemanningsföretaget i hennes nuvarande situation.  

Jag är ju inte hos dem alls. Jag känner mig ju 100 procent mer som en kundföretags-
anställd, det känns som lönen kommer från ett företag men jag tillhör det här företaget mer. 
Så på det viset känner jag inte att det är så viktigt. När jag var och hoppade runt lite, då var 
det betydligt mer viktigt. För då hade du inte din fasta plats. Och då var det nog ganska 
viktigt att ha bemanningsföretaget som man kände att det är min arbetsgivare. Men just nu, 
nej. (Kristina) 

Det Kristina beskriver visar tydligt att hon känner tillhörighet gentemot kundföretaget. Detta 
menar vi beror på de ansträngningar som hon beskriver att kundföretaget gjort med syfte att 
inkludera henne i företaget och få henne att känna sig som en del av de anställda.  

Ett mönster som vi ser i respondenternas svar är att företagets storlek och antalet inhyrda 
konsulter i hög grad påverkar hur respondenterna inkluderas. Jeanettes kundföretag är ett stort 
företag där många konsulter hyrs in på projektanställningar. Detta stämmer överens med det 
Tsoukalas (2003, s 40) kommer fram till att om företag i stor utsträckning använder sig av 
personalinhyrning kommer de ha lättare att särskilja mellan konsult och anställd. Han menade 
också att företag med få inhyrda konsulter lättare behandlar dem som vanliga anställda, vilket 
påminner om det som exempelvis Jens och Kristina fått erfara. De arbetar båda på små 
kundföretag och har från uppdragets början blivit inkluderade som de övriga anställda. Vid 
mindre företag kan det vara lättare att se konsulterna som unika medlemmar som medför värde 
till organisationen, vilket Koene och van Riemsdijk (2005, s 88 ff) menar utmärker de konsulter 
som i högre grad identifierar sig med kundföretaget. 
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5. Sammanfattande diskussion  
 

I detta kapitel redogörs våra slutsatser kring det vi kommit fram till med koppling till studiens 
syfte och frågeställningar. Slutsatserna, styrkor och svagheter diskuteras och avslutningsvis 
ger vi förslag till vidare forskning.  

 

5.1.  Slutsatser		
Den första forskningsfrågan är: Vilka faktorer i konsulternas arbetssituation påverkar deras 
upplevda lojalitet gentemot företagen?  

De faktorer i konsulternas arbete som vi ser påverkar lojaliteten utifrån deras upplevelser är 
många och varierande. Vissa bekräftade våra tankar och andra var mer oväntade. 
Upplevelserna skiljde sig mellan individerna men vissa övergripande drag blev tydliga. Den 
faktor vi uppfattade ha störst inverkan på konsulternas relation till företagen var otryggheten i 
anställningen. Det var ett återkommande tema som påverkade konsulterna mer eller 
mindre. Alla respondenter tog upp konsultrollens otrygga natur, men hur de förhöll sig till den 
skiljde sig däremot åt. Vissa påverkades starkt, något som resulterade i att de sökte andra 
arbeten under uppdragets gång. Andra påverkades mindre av den och i de fallen blev det snarare 
något som fanns i medvetandet men som inte påverkade individerna i det vardagliga livet.    

En oväntad faktor som många konsulter belyste var storleken på företagen. De som erfarit att 
de inkluderats mycket på kundföretaget och även påvisade en mer positiv inställning till 
företaget var de som hade blivit inhyrda till ett mindre kundföretag med färre anställda. De 
konsulter som istället hade hyrts in till ett större kundföretag upplevde att de inte var som en 
del i företaget. Där blev istället skillnaderna mellan att vara konsult och anställd tydlig. 
Storleken påverkade både tillhörigheten och lojaliteten till kundföretagen då konsulterna i 
större företag inte sågs som unika medlemmar i organisationen. Även bemanningsföretagens 
storlek påverkade i vilken grad konsulterna kände tillhörighet och var lojala mot dem. Mindre 
bemanningsföretag beskrevs som familjära företag som såg till sina anställdas välmående och 
trivsel, medan större bemanningsföretag i större utsträckning upplevdes rekrytera konsulterna 
för att sedan placera dem på uppdrag utan frekvent kontakt.   

De förväntningar som fanns mellan företagen och konsulterna varierade i karaktär. De 
förväntningar vi sett att konsulterna har på bemanningsföretaget har främst handlat om att 
företaget ska ge stöd, hålla dem informerade om uppdragens längd samt i vissa fall att hitta nya 
uppdrag när det nuvarande tar slut, vilket tyder på relationella psykologiska kontrakt. Utifrån 
dessa förväntningar såg vi att konsulterna kände mer tillhörighet och i högre grad var lojala när 
de upplevde att dessa förväntningar blev mötta. Det framkom även att förväntningarna på 
bemanningsföretaget blev högre i de fall där kundföretaget inte förmådde att leverera det 
konsulterna förväntade sig från dem.  

Konsulternas förväntningar gentemot kundföretaget handlade främst om att få uppmuntran, bli 
uppskattade, få hjälp samt att bli hörda. Dessa förväntningar tyder också på relationella 
kontrakt till kundföretaget. Även i detta fall såg vi tydliga mönster av att konsulterna i de fall 
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där förväntningarna blev mötta också var lojalare mot kundföretaget och kände en högre 
tillhörighet med det gentemot de konsulter vars förväntningar inte blev mötta. Gemensamt för 
företagen var dock att om förväntningarna inte blev mötta resulterade det i en mer negativ 
inställning och lägre lojalitet.   

Att lönen påverkade inställningen till både företagen och konsultyrket i sig var något som flera 
konsulter uttryckte. Trots att de vet att konsultyrket innebär lägre löner än en fast anställd skulle 
lönen vara en aspekt de resonerar kring när det gäller andra jobberbjudanden. I och med den 
lägre lönen skulle också flera av konsulterna välja att jobba övertid för att få den ekonomiska 
ersättning som det medför. Det var också en tydlig skillnad i hur lojaliteten gavs till uttryck 
mellan de konsulter som blev mer inkluderade i kundföretaget och de som inte blev det. De 
som blev en del i kundföretaget skulle jobba övertid utan ekonomisk ersättning, vilket tyder på 
att inkluderandet kan överväga den negativa inställningen till lönen.   

En annan aspekt som påverkade lojaliteten var huruvida konsulterna hade möjlighet att påverka 
sina arbetsuppgifter i uppdraget. Majoriteten upplevde goda möjligheter, och även 
uppmuntran, till att påverka och förbättra sin arbetssituation. I vissa fall fanns dock inte samma 
möjlighet. De konsulter som inte kunde påverka sitt arbete hade inte samma positiva inställning 
gentemot kundföretaget som de övriga respondenterna. De framkom att dessa konsulter inte 
upplevde sin arbetsplats som tillfredsställande i samma utsträckning. De respondenter som 
däremot kunde påverka sitt arbete upplevde det som mer tillfredställande vilket framkom 
tydligt i hur de förde samtalet kring företaget.   

Utifrån vårt syfte kan vi genom denna forskningsfråga dra slutsatsen att det finns många olika 
faktorer som har en inverkan på hur konsulter upplever sin arbetssituation. Några av de faktorer 
som framträtt var otryggheten i anställningen, storleken på företaget och deras möjligheter till 
att påverka sitt arbete.  Dessa faktorer bidrar till att konsulterna känner mer eller mindre lojalitet 
till företagen, och denna lojalitet ger sig till uttryck på olika sätt.   

Den andra forskningsfrågan är: Hur upplever konsulterna att bemanningsföretagen och 
kundföretagen kan påverka deras lojalitet?  

Något vi inte väntat oss att se var den stora roll bemanningsföretaget spelade i konsulternas 
känsla av tillhörighet. Det framkom tydligt att där kundföretaget inte inkluderade konsulterna 
i gruppen eller inte gav dem samma förmåner som den tillsvidareanställda personalen, blev 
bemanningsföretaget oerhört viktigt. Bemanningsföretaget kunde i dessa fall skapa en känsla 
av tillhörighet hos konsulterna gentemot dem genom att ha god och konsekvent kontakt, 
anordna fester, evenemang och ge presenter och på så vis öka lojaliteten. Även de konsulter 
som kände tillhörighet till kundföretaget upplevde att bemanningsföretaget skulle spelat en 
större roll i deras tillhörighet och lojalitet om kundföretaget inte levererat.   

En annan aspekt av bemanningsföretagets roll i lojalitetsskapandet är den trygghet de bistår 
med i den annars otrygga arbetssituationen. Flera respondenter upplevde bemanningsföretaget 
som en trygghet. Dels utifrån att företaget skulle leta nya uppdrag vid ett eventuellt slut på det 
nuvarande, men även utifrån en generell känsla av att företaget fungerar som ett extra stöd trots 
en upplevd trygghet från kundföretaget.  
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Även kundföretaget fyller en funktion i skapandet av konsulternas lojalitet. I detta fall handlar 
det främst om huruvida kundföretaget inkluderar konsulterna. I de fall där konsulternas 
förväntningar blev mötta, där de fick möjlighet att påverka sitt arbete och där de inte blev 
särskiljda från övrig personal kände konsulterna sig dels tillhöra företaget men agerade även 
lojalt gentemot det trotts den otrygghet de upplevde i sin anställning. I vissa fall visade det sig 
att dessa faktorer övervägde att konsulten inte hade någon möjlighet till tillsvidareanställning 
hos kundföretaget.   

Där konsulterna inte fick samma förutsättningar från kundföretagets sida sett återfanns inte 
heller samma lojalitet gentemot företaget. De konsulter som alltså inte fick sina förväntningar 
mötta, inte blev behandlade på samma sätt som övrig personal och som inte hade möjlighet till 
att påverka sitt arbete var inte lojala mot kundföretaget i samma utsträckning. I dessa fall 
tenderade lojaliteten att ligga hos bemanningsföretaget då det till viss del vägde upp.   

Med utgångspunkt i vår andra frågeställning drar vi slutsatsen att företagen spelar en stor roll 
i lojalitetsskapandet. Att företaget är måna om sina konsulter, ger de goda förutsättningar att 
utvecklas samt gör det de kan för att skapa trygghet i anställningen bidrar till att konsulterna 
agerar lojalt mot företagen.   

  
5.2.  Diskussion 		
Vi såg många faktorer som påverkade hur konsulterna upplevde sin lojalitet gentemot 
företagen. Att otryggheten i anställningen var ett ständigt återkommande tema i intervjuerna 
var föga överraskande. Samtliga respondenter upplevde anställningen som otrygg, men 
huruvida de påverkades av denna otrygghet såg dock olika ut. Det som däremot kom som en 
överraskning var hur företagen kan arbeta med att förebygga denna otrygghet. Höll 
bemanningsföretaget exempelvis sina konsulter informerade, och sökte nya uppdrag åt dem 
vid ett eventuellt avslut på det nuvarande upplevde konsulterna att bemanningsföretaget hade 
en betryggande effekt som i vissa fall även kunde väga upp för otryggheten. När det kommer 
till kundföretaget fanns det även där saker som kunde göras för att minska otryggheten i 
anställningen. Exempelvis var en viktig faktor även här huruvida kunden höll sina konsulter 
välinformerade. Om kundföretaget var öppet och klar med deras intentioner för konsulten 
underlättade även detta otryggheten.  

En mer oväntad faktor som visade sig spela en relativt stor roll i främst tillhörighetskänslan, 
men även lojaliteten, var storleken på företagen. Detta gällde både bemanningsföretaget och 
kundföretaget. Det fanns nämligen ett återkommande mönster av att konsulterna upplevde att 
mindre företag inkluderade sina konsulter i högre grad samt var mer lyhörda gentemot dem. 
Detta var även något vi till viss del såg i våra respondenters svar. De som arbetade på större 
företag, vare sig det gällde arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, hade generellt sett lägre 
tillhörighetskänsla till det stora företaget och var inte lojala i samma utsträckning som de vars 
företag var mindre.  

När det kommer till företagens inverkan på lojalitetsskapandet gjorde vi även där intressanta 
upptäckter. Som vi tagit upp både tidigare i detta kapitel och som även nämns i tidigare 
forskning är det mycket i konsultrollen som försvårar lojalitetsskapandet. Det vi däremot märkt 
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är att företagen, genom små handlingar, kan skapa stora förändringar i förutsättningarna för 
konsulternas lojalitetsskapande. Ett exempel på en sådan handling är samtalet kring de 
förväntningar som finns mellan företaget och konsulten. Förväntningar som bryts försvårar 
lojalitetsskapandet. Genom att vid starten av ett uppdrag samtala kring de förväntningar som 
finns, från båda parternas sidor, och fortlöpande under uppdragets gång se till att dessa inte 
bryts skapas bättre förutsättningar för en givande och lojal relation.  

Detta ger oss tanken att det som bemannings- och kundföretagen främst kan göra för att stärka 
konsulternas lojalitet är att hålla en frekvent och informerande kommunikation med 
konsulterna för att stärka tryggheten i anställningen. Även att kommunicera och inkludera dem 
i olika aktiviteter som både berör och inte berör det vardagliga arbetet för att de ska känna sig 
som en del av företagen. Vikten av vad företagen gör beror helt på hur det andra företaget 
agerar, men det går att se att endast små handlingar, som exempelvis att bjuda in till möten 
eller ge en julklapp, kan användas för att stärka konsulternas lojalitet. Om exempelvis 
bemanningsföretaget väger upp där kundföretaget inte levererar skapar detta inte högre lojalitet 
gentemot kundföretaget utan mot bemanningsföretaget. Men detta höjer den generella 
arbetstillfredsställelsen hos konsulterna. Lojaliteten konsulten har till bemanningsföretaget 
resulterar också i ett bra arbete hos kunden för bemanningsföretagets skull, vilket gynnar båda 
företagen.  

Det är svårt att säga om det vi kommit fram till utifrån våra respondenters upplevelser skulle 
kunna vara liknande för andra konsulter som arbetar för andra bemannings- och kundföretag. 
Men då de har flera olika och mellan varandra skilda erfarenheter kan vi ändå tänka oss att lön, 
inkludering, kontakt, förväntningar och storleken på företaget skulle kunna påverka andra 
konsulters lojalitet i deras anställning. Likaså kan det tänkas att det i andra situationer också 
endast krävs små saker för att stärka konsulters lojalitet. Men vad företagen behöver göra 
varierar givetvis från situation till situation. 

När studien nu är genomförd kan vi se tillbaka på vissa svagheter och styrkor i arbetet. En 
svaghet kan vara att vissa respondenter blev tillfrågade av deras konsultchef om de ville delta. 
Det kan eventuellt ha bidragit till en bias i studien där de som valde att delta är de som är lojala 
till bemanningsföretaget eftersom det inte ingår i arbetskontraktet att delta i en studie. För att 
undvika denna bias förtydligade vi för respondenterna att studien inte var på uppdrag från 
bemanningsföretaget och att bemanningsföretaget enbart var ett sätt att kunna kontakta 
respondenterna. Respondenterna blev heller inte tillsagda av konsultchefen att delta, utan det 
upprepades flera gånger att deltagandet var frivilligt.   

En styrka som vi däremot ser är att vi inte har tagit upp begreppet lojalitet under intervjuerna. 
Vi har istället operationaliserat det för att inte färga konsulterna och få dem att svara så som de 
tror att vi vill. Det är svårt att säga att man är illojal och därför har vi istället frågat om olika 
handlingar lojalitet kan visa sig genom och varför dessa handlingar har utförts.    

En intressant faktor i lojalitetskapandet för våra konsulter var storleken på både 
bemanningsföretaget och kundföretaget påverkar lojaliteten till dem. Detta är något som inte 
har berörts mycket i forskningen, särskilt inte bemanningsföretagens storlek och funktion. 
Därför skulle det vara intressant att forska mer om hur storleken på båda parterna, framförallt 
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bemanningsföretaget, kan påverka konsulternas lojalitet och tillhörighet till dessa. Likaså 
skulle det vara intressant att forska mer om hur stora företag med många anställda kan arbeta 
för att få lojala och delaktiga konsulter och för att fler ska trivas i den otrygga rollen.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor 

• Kan du berätta lite om dina erfarenheter som konsult?  

• Hur länge har du jobbat som konsult? 

• Hur länge har du jobbat på kundföretaget? 

• Vet du hur länge du kommer att vara kvar på kundföretaget? 

• Hur kommer det sig att du arbetar som konsult? 

• Har du arbetat som konsult på andra företag 

o Om ja: hur har de skiljt sig från din arbetsplats idag?  

Bemanningsföretaget 

• Vilka förväntningar finns det mellan dig och bemanningsföretaget?  

• Om du skulle prata om bemanningsföretaget med vänner och bekanta, hur skulle det 

samtalet se ut?  

o Hur reagerar du om någon kritiserar företaget? 

o Skulle du rekommendera din arbetsplats till någon annan? 

• Hur ser din relation till bemanningsföretaget och din konsultchef ut? 

o Hur upplever du det? 

• Är det viktigt för dig att känna dig som en del i bemanningsföretaget? 

o Varför då? 

Kundföretaget 

• Vilka förväntningar finns det mellan dig och kundföretaget? 

• Om du skulle prata om kundföretaget med vänner och bekanta, hur skulle det samtalet 

se ut?  

o Hur reagerar du om någon kritiserar företaget? 

o Skulle du rekommendera företaget till någon annan? 

• Om du skulle vilja ändra eller påverka något i ditt arbete, hur ser dina möjligheter ut 

då?  

o Om ja: Hur upplever du den möjligheten? 
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o Om ja: Hur utnyttjar du den möjligheten? Ge exempel. Varför? 

o Om nej: Hur upplever du det? 

• Om din uppdragsgivare ber dig att jobba övertid, hur skulle du svara då?  

o Varför? 

o Finns det situationer då du skulle säga nej?  

• Hur väl känner du att kundföretagets värderingar överensstämmer med dina egna?  

o Har du möjlighet att uttrycka dina åsikter? Hur? 

• Hur upplever du tryggheten i din anställning?  

o Om otrygg: Hur tycker du att otryggheten påverkar dig? 

o Vad tror du att det beror på? 

• Om du skulle få ett annat jobberbjudande, hur skulle du resonera kring det?  

o Varför resonerar du på det sättet? 

• Upplever du att du ses som betydelsefull för, och en del av, kundföretaget?  

o Varför? Ge exempel. 

o Är det viktigt för dig att känna dig som en del av företaget? 

• Hur ser din relation ut till dina kollegor på kundföretaget?  

• Har du känt dig mer hemma i något specifikt konsultuppdrag? 

o Vad tror du att det beror på? 

• Eftersom du är en del av två organisationer, vilket företag känner du att du tillhör? 

o Hur kommer det sig? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Informationsbrev  
Vi är intresserade av hur du upplever olika aspekter av ditt förhållande till din arbetsgivare 
och din uppdragsgivare. Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur konsultrollen 
påverkar inställningen och relationen till arbetsgivare och uppdragsgivare.  
 
Studien kommer att genomföras med intervjuer under april 2019. Intervjun kommer att 
beröra dina uppfattningar och erfarenhet av konsultarbete och beräknas ta 40-50 minuter. Du 
får själv bestämma plats och tid för intervjun och det är viktigt att den kan ske ostört.  
 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text som endast vi och vår handledare kommer 
att ta del av. Svaren kommer sedan att avkodas och hanteras konfidentiellt. Det innebär att 
svaren inte kan spåras till dig eller ditt företag. Du kommer förbli konfidentiell i 
undersökningen. Dina svar kommer att raderas efter att examensarbetet är godkänt.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta intervjun utan att informera om 
bakomliggande orsak.  
 
Studien är en del av utbildningen Personal och arbetsliv vid Karlstads universitet och 
resultaten kommer att presenteras i ett examensarbete. Examensarbetet beräknas vara färdigt i 
början av juni och kommer därefter att publiceras på en databas. Om det är av intresse 
kommer du att kunna ta del av det slutgiltiga arbetet.  
 
Vid eventuella frågor angående studien kan du kontakta någon av oss, eller vår handledare. 

 

Studenter: 

Ellen Johansson  Katharina Rudklint  
    

 

Handledare: 

David Regin Öborn 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett  
 
 
Samtycke till att delta i studien: Konsulters upplevelse av att arbeta för två företag.  
 
 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.	
 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.	
 
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och lämnad information.	
 

 

 

_______________________ 

Underskrift 

 

_______________________ __________________________________ 

Namnförtydligande                                   Ort och datum 

 

 

 

 

 

Studenter: 

Ellen Johansson  Katharina Rudklint  
    

 

Handledare: 

David Regin Öborn 
 

 


