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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Olga Yttermyr för hennes engagemang och 

konstruktiva kritik under uppsatsskrivandets gång. Vidare vill vi rikta ett stort tack till de 

konsulter som har deltagit i denna studie och därmed hjälpt oss att genomföra studien. 

Slutligen vill vi tacka våra opponenter som bidragit med konstruktiv feedback under 

uppsatsperioden.  
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Sammanfattning 

Problemställning: En konsult kan vara anställd på ett konsultbolag samtidigt som en 

annan part kan hyra in konsulten för att få hjälp med ett särskilt uppdrag eller för att få 

rådgivning. Tidigare forskning inom styrningsområdet visar på att en individ bör styras av 

endast en chef, eftersom det annars kan uppstå en osäkerhet hos individen, där otydliga 

förväntningar kan minska motivationen hos en individ. För en konsult blir det däremot svårt 

att styras av endast en chef. Anledningen till detta är att ett kundföretag kan agera som en 

chef och övervaka en konsult, samtidigt som det är viktigt att konsultchefer motiverar 

konsulten då chefer kan påverka arbetsmiljön. Då en individs beteende kan styras med hjälp 

av belöningar, kan både konsultchefen och chefen på ett kundföretag styra och motivera en 

konsult med hjälp av belöningar. Därmed uppstår möjligheten att en konsult exponeras för 

ett tudelat belöningssystem, det vill säga belöningar från konsultbolaget och belöningar från 

kundföretaget, vilket innebär att risken finns att det uppstår en osäkerhet hos konsulten. Ett 

tudelat belöningssystem bör undersökas för att kunskap ska uppstå om hur motivationen, 

hos en individ som styrs med hjälp av ett tudelat belöningssystem, påverkas av ett tudelat 

belöningssystem och hur systemet kan utformas för att förstärka individens motivation.  

Forskningsfrågor: Hur påverkas konsultens motivation av det tudelade 

belöningssystemet?  

Hur kan ett tudelat belöningssystem utformas för att förstärka motivationen hos en konsult? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för 

att motivera en konsult som arbetar i ett projektsammanhang.  

Resultat: För konsulter kan kundnöjdhet i sig vara en motivationsfaktor för att en konsult 

ska vilja skapa kundnöjdhet, vilket innebär att feedback kan vara en bra belöning att ge till 

en konsult för att konsulten ska få ett erkännande för sin prestation. Konsulter kan se det 

som en möjlighet att ett kundföretag vill anställa konsulten, samtidigt som det finns olika 

belöningar som kundföretag kan använda sig av för att attrahera en konsult och belöningar 

som ett konsultbolag kan använda sig av för att behålla en konsult. Det är viktigt att ett 

konsultbolag och ett kundföretag har ett gemensamt mål angående konsultens prestation och 

belönar samma typ av beteende samt att konsultchefen ger ut rättvisa belöningar utifrån 

konsultens faktiska prestation på ett kundföretag, för att en osäkerhet inte ska uppstå hos 

konsulten. Konsultbolaget bör bära det huvudsakliga ansvaret för att se till att det tudelade 

belöningssystemet motiverar konsulten, men på grund av ett ömsesidigt beroende mellan 

konsultbolaget och kundföretaget kommer konsultbolaget alltid att vara beroende av de 

belöningar som kundföretag erbjuder. Detta beror på att det finns en risk för konsultbolaget 

att kundföretag genom belöningar lockar konsulten till anställning på kundföretaget, medan 

det för kundföretaget finns en risk att konsultbolaget belönar konsulten utefter prestationer 

som gynnar konsultbolaget mer än de gynnar kundföretaget. 



 

 

Kunskapsbidrag: Det finns en brist i tidigare forskning om hur ett tudelat belöningssystem 

är utformat. Kunskapsbidraget som denna studie ger är därmed hur ett tudelat 

belöningssystem påverkar en konsults motivation samt hur ett tudelat belöningssystem kan 

utformas för att förstärka motivationen hos en konsult. Denna kunskap kan bidra till 

diskussionerna kring belöningssystem för kunskapsarbetare och dubbelt ledarskap.   



 

 

Abstract 

Title: The Bisectional Reward System – It’s Design and Effect on the Motivation of a 

Consultant 

Problem discussion: A consultant can be employed by a consulting company, but at the 

same time another party can hire a consultant to receive help with a specific project or to get 

advice. Previous research within the field of management control shows that an individual 

should be controlled by only one manager, because otherwise an insecurity can arise within 

the individual, where unclear expectations can reduce the motivation of an individual. 

However, for a consultant it is difficult to be controlled by only one manager. The reason for 

this is that a customer company can act as a manager and supervise a consultant, while it is 

important for managers of a consulting company to motivate the consultant since managers 

can affect the work environment. Since an individual’s behavior can be controlled by rewards, 

both the manager of the consulting company and the manager of a customer company can 

control and motivate a consultant by using rewards. Therefore, the opportunity for a 

consultant to be exposed by a bisectional reward system arises, that is, rewards from the 

consulting company and rewards from the customer company. This means that there is a risk 

that an insecurity arises within the consultant. A bisectional reward system should be studied 

in order to spread knowledge about how the motivation of an individual who is controlled by 

a bisectional reward system, is affected by a bisectional reward system and about how the 

system can be designed in order to enhance the motivation of the individual.  

Research questions: How is the consultant’s motivation affected by the bisectional reward 

system? 

How can a bisectional reward system be designed in order to enhance the motivation of a 

consultant? 

Aim: The aim of this study is to examine how a bisectional reward system can be designed 

in order to motivate a consultant who is working in a project-based context. 

Results: For consultants, customer satisfaction itself can be a motivator to make the 

consultant want to create customer satisfaction, which means that feedback can be a useful 

reward to be given to a consultant in order to give the consultant a recognition for his or her 

achievements. For consultants, it can be seen as an opportunity that a customer company 

wishes to employ the consultant, while there are some rewards that customer companies can 

use to attract a consultant and rewards that a consulting company can use to keep a 

consultant. It is important for a consulting company and a customer company to have a 

common goal regarding the consultant’s performance and to reward the same kind of 

behavior and for the manager of the consulting company to offer fair rewards based on the 

actual performance of the consultant at a customer company. The reason for this is to make 

sure that the consultant does not feel insecure. The consulting company should bear the main 



 

 

responsibility to make sure that the consultant is motivated by the bisectional reward system. 

However, because of an interdependence between the consulting company and the customer 

company the consulting company will always be dependent on rewards that are offered by a 

customer company. The reason for this is that there will always be a risk for the consulting 

company that a customer company attracts the consultant to employment by using rewards, 

while there will always be a risk for the customer company that the consulting company 

rewards the consultant for performances that are more beneficial for the consulting company 

than the customer company.  

Science contribution: There is a lack of previous research on how a bisectional reward 

system is designed. Therefore, the science contribution that is provided by this study is on 

how a consultant’s motivation is affected by a bisectional reward system and on how a 

bisectional reward system can be designed to enhance the motivation of a consultant. This 

knowledge can contribute to the discussions regarding reward systems for knowledge 

workers and regarding a double leadership.  
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1 Inledning 

Att styras av två chefer kan leda till en osäkerhet hos en individ (Fayol, 2008), samtidigt som 

otydliga förväntningar i arbetet kan ha en negativ påverkan på motivationen (Spitzer, 1995). 

Belöningar är ett sätt för chefer att styra en individs beteende (Anthony & Govindarajan, 

2007; Cacioppe, 1999) och på grund av att en konsult är anställd på ett konsultbolag 

samtidigt som konsulten arbetar med projekt på ett kundföretag finns möjligheten att 

konsulten styrs med hjälp av belöningar från båda dessa parter. Med stöd av Fayol (2008) 

innebär styrningen från två håll att en osäkerhet kan uppstå hos konsulten.  

I denna studie undersöker vi därmed hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

motivera en konsult som arbetar i ett projektsammanhang. En konsult kan definieras som en 

individ som har kunskap inom ett särskilt område, där en annan part kan anlita konsulten 

för att få hjälp med ett särskilt uppdrag eller för att få rådgivning (Nationalencyklopedin, 

u.å.). En konsult kan arbeta i ett kunskapsintensivt företag (Ejler, Poulfelt & Czerniawska, 

2011). Ett kunskapsintensivt företag är ett företag som lägger stor vikt på antingen kapital 

eller arbetskraft, där kapital eller arbetskraft är viktigt för företagets produktion. I ett sådant 

företag är kunskap den viktigaste insatsvaran i företaget (Starbuck, 1992).  

Med ett tudelat belöningssystem menar vi belöningar från konsultens arbetsgivare, det vill 

säga konsultbolaget, och belöningar från kundföretag, det vill säga den konsulten utför ett 

projekt för. Med motivation menar vi motivation till att vilja skapa kundnöjdhet. Det är 

viktigt att en konsult är motiverad till att vilja skapa kundnöjdhet. Detta beror på att ett 

företags konkurrenskraft och överlevnad på lång sikt beror på företagets förmåga att skapa 

värde för sina kunder (Terho, Haas, Eggert & Ulaga, 2012).  

1.1 Bakgrund 

Det är av stor strategisk betydelse för ett företag att tillhandahålla väl fungerande 

belöningssystem (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 2002). För att ett 

belöningssystem ska vara framgångsrikt bör det leda till att de anställda agerar på ett sätt 

som gör att de uppfyller företagets kunders behov på ett bättre sätt än vad konkurrenterna 

kan uppfylla dessa behov (Wilson, 1995). Monetära belöningar kan vara ett kraftfullt verktyg 

för företag att använda sig av för att motivera de anställda till att prestera väl, vilket kan leda 

till en bättre prestation för företaget (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2013). Däremot kan 

monetära belöningar inte alltid förbättra prestationer inom företaget eftersom de bland 

annat inte kan förbättra de anställdas kunskaper och förmågor (Aguinis m.fl., 2013). Icke-

finansiella belöningar som ett företag erbjuder påverkar enligt Schlechter, Thompson och 

Bussin (2015) människors attraktion av ett arbete på ett positivt sätt. Ett större 
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handlingsutrymme som belöning har enligt O’Driscoll och Randall (1999) en större påverkan 

på en anställds engagemang i arbetet än belöningar så som betalningar eller andra materiella 

förmåner.  

Ryan och Deci (2000) menar att för de flesta människor som arbetar med andra människor 

uppstår en problematik av att olika människor kan vara olika mycket motiverade av en 

arbetsuppgift. Författarna hävdar att beslut kan behöva fattas om hur mycket andra 

människor behöver motiveras. Hur mycket individer behöver motiveras kan vara en 

utmaning för både konsultchefen och chefen på ett kundföretag som ska motivera konsulten 

och som därmed måste fatta beslut om hur konsulten ska motiveras. Enligt Ryan och Deci 

(2000) kräver människor olika mycket motivation, men även olika typer av motivation, vilket 

även stödjs av Wells (2004) som menar att olika anställda föredrar olika typer av belöningar 

baserat på deras ålder och personliga intressen. Att olika individer kräver olika belöningar 

kan vara en utmaning för den som ska utforma ett väl fungerande belöningssystem. En annan 

utmaning är att en belöning inte får vara för enkel eller för svår att uppnå för att belöningen 

ska vara motiverande för en anställd (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Belöningar kan vara ett sätt att styra anställdas beteenden (Anthony & Gonvindarajan, 2007; 

Cacioppe, 1999). Tampoe (1993) undersöker vilka motivationsdrivkrafter företag inom 

kunskapsbranschen kan använda sig av för att uppnå önskat beteende hos sina anställda, till 

exempel konsulter. Författaren kommer fram till att när finansiella belöningar har delats ut, 

finns det tre andra motivationsdrivkrafter som ett företag kan använda sig av. Dessa tre 

drivkrafter är personlig utveckling, självständigt arbete och att kunna uppfylla den 

arbetsuppgift som personen fått tilldelad. Författaren menar att dessa tre 

motivationsdrivkrafter kan kombineras på olika sätt och att kombinationerna passar de 

anställda olika bra beroende på de anställdas personliga och karriärmässiga utveckling, vilket 

stödjs Ryan och Deci (2000) samt Wells (2004) som menar att anställda motiveras på olika 

sätt.  

Samtidigt visar en undersökning som organisationen Teknikföretagen (2015) genomförde år 

2015 bland sina medlemsföretag att 4,2 procent av ordinarie anställda utgjordes av inhyrda 

konsulter. Enligt motsvarande undersökning som Teknikföretagen (2011) genomförde år 

2011 låg siffran på 3,2 procent. Detta visar på en ökad efterfrågan på konsulter. Samtidigt 

visar en nyhetsartikel i Ny Teknik (2016) att efterfrågan på konsulter, enligt vice direktören 

för Ework Group, är på högsta nivån sedan finanskrisen år 2008. Av undersökningen som 

Teknikföretagen (2015) genomförde bland sina medlemsföretag år 2015 visade det sig att en 

viktig anledning till att företagen väljer att använda sig av teknikkonsulter är att företagen i 

stor utsträckning arbetar med tillfälliga projekt. Detta gör att företagen behöver en viss 

kompetens, som teknikkonsulter kan besitta.  
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Som vi kan se hyr alltfler företag in konsulter, vilket innebär att arbeten för konsulter till stor 

del sker ute på kundföretag. På grund av att det är av strategisk betydelse att ett företag 

erbjuder ett väl fungerande belöningssystem (Smitt m.fl., 2002) uppstår frågan om hur en 

konsult kan motiveras. Fayol (2008) förklarar att endast en chef bör styra en individ, 

eftersom effekten av att en individ styrs av två chefer är att det skapas en osäkerhet hos 

individen. Samtidigt förklarar Spitzer (1995) att otydliga förväntningar i arbetet är en vanlig 

faktor som sänker motivationen hos en anställd, vilket kan jämföras med den osäkerhet som 

Fayol (2008) hävdar kan uppstå när en individ styrs av mer än en chef. Att styras av endast 

en chef kan bli problematiskt när det gäller styrningen av en konsult, eftersom en konsult är 

anställd på ett konsultbolag samtidigt som konsulten arbetar ute på kundföretag. Alvesson 

(2004) diskuterar att ett kundföretag kan agera som en chef och själv övervaka en konsult, 

samtidigt som Wallgren (2011) förklarar att det är viktigt att en ledning av ett konsultbolag 

ökar en konsults motivation, eftersom chefer har en möjlighet att påverka arbetsmiljön. 

Eftersom belöningar påverkar individers beteenden (Cacioppe, 1999; Anthony & 

Govindarajan, 2007) kan både konsultbolaget och ett kundföretag ge ut belöningar för att 

styra en konsults beteende. Frågan som därmed uppstår är hur en konsults motivation 

påverkas av ett tudelat belöningssystem.  

Vi kommer därmed att undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

motivera en konsult som arbetar i ett projektsammanhang. För att förklara förhållandet 

mellan konsulten, konsultbolaget och kundföretag har vi illustrerat förhållandet nedan i figur 

1. 

Figur 1. Egen illustration av förhållandet mellan konsulten, konsultbolaget och 

kundföretag. 

1.2 Problemformulering 

Vikten av att undersöka en konsults motivation utifrån relationen mellan konsulten, 

konsultbolaget och kundföretag diskuteras av Wallgren (2011). I sin diskussion om förslag 

till vidare forskning förklarar författaren att en djupare förståelse för en konsults 

arbetsmotivation kan fås genom att en studie görs av interaktionen mellan konsulten, 

konsultchefer och kundföretag. Detta visar att det finns en brist och ett behov av en 

undersökning av ett tudelat belöningssystem, eftersom ett sådant system innebär en 

interaktion mellan konsulten, konsultchefen och ett kundföretag. Samtidigt är det viktigt att 

undersöka en konsults motivation vid ett tudelat belöningssystem eftersom Fayol (2008) 
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hävdar att en osäkerhet kan uppstå hos en individ om individen styrs av mer än en chef, där 

otydliga förväntningar kan sänka motivationen hos en anställd enligt Spitzer (1995). I denna 

studie undersöker vi hur en konsults motivation påverkas av att konsulten styrs med hjälp av 

belöningar från två parter, det vill säga hur konsultens motivation påverkas av ett tudelat 

belöningssystem och hur ett sådant system kan utformas för att förstärka motivationen hos 

en konsult.  

Förutom utmaningen att en konsult kan styras av två chefer, finns det olika utmaningar vid 

utformningen av belöningssystem, som vi menar blir alltmer komplexa då det är fråga om 

två parter som ska utforma belöningssystem som ska motivera en konsult, det vill säga ett 

tudelat belöningssystem. Att individer motiveras av olika belöningar (Brenner, 1999; Ryan 

och Deci, 2000; Wells, 2004) kan innebära en utmaning för chefer som ska utforma ett 

belöningssystem eftersom cheferna måste veta vad som motiverar en individ. Denna 

utmaning kan tänkas bli mer komplex när den som ska motiveras är en inhyrd konsult som 

chefen på ett kundföretag inte sedan tidigare har en relation med och därmed inte vet vad 

konsulten motiveras av. En annan utmaning vid utformningen av belöningssystem är att en 

belöning inte får vara för enkel eller för svår att uppnå, för att den anställde ska motiveras av 

belöningen (Anthony & Govindarajan, 2007). Eftersom individer har olika uppfattningar om 

vad som är för enkelt eller för svårt att uppnå kan det vara svårt för ledningen att utforma ett 

väl fungerande belöningssystem som lämpar sig för en individ.  

Eftersom konsulters arbete kan ske i projektform (Borg & Söderlund, 2014) är det viktigt att 

se vad denna arbetsform kan ha för betydelse för motivationen av konsulter. En 

projektledares förmåga att motivera en projektgrupp är betydande, eftersom det utan 

skapande av engagemang hos gruppmedlemmarna är svårt att få medlemmarna att 

genomföra ett arbete i en situation som innebär främmande arbetsuppgifter och en 

begränsad tidsram (Lööw, 2003). Om projektledaren utgörs av en anställd på kundföretaget 

kan det vara viktigt att den anställde på kundföretaget kan motivera konsulten och övriga 

gruppmedlemmar i projektet. 

Vidare förklarar Lööw (2003) att det krävs samarbete mellan projektmedlemmar för att ett 

projekt ska lyckas. Detta kan innebära att det kan vara viktigt att information delas mellan 

projektmedlemmarna för att ett bra samarbete ska ske. Van Alstyne (2005) förklarar att 

individer vars belöningar är baserade på individuell prestation är mer benägna att hålla 

tillbaka information för att förbättra sin egen prestation, men även för att inte ge fördelar för 

andra individer. Enligt en undersökning som författaren gjorde visade det sig att de individer 

som fick teambaserade belöningar delade med sig av mer information än de individer som 

fick individbaserade belöningar. Vi menar att det därmed är en utmaning för chefer att 

utforma belöningssystem eftersom teambaserade belöningar är motiverande för att 

information ska delas mellan de anställda, samtidigt som Brenner (1999), Ryan och Deci 
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(2000) samt Wells (2004) förklarar att olika individer motiveras av olika typer av belöningar. 

Detta kan innebära att teambaserade belöningar kan vara en utmaning för den som utformar 

ett belöningssystem eftersom denne måste se till att alla individer i gruppen motiveras.   

En utmaning som uppstår vid ett tudelat belöningssystem gäller definitionen av målet av det 

projekt som konsulten ska genomföra. Eftersom ett belöningssystem är till för att styra de 

anställda så att deras handlingar leder till uppfyllandet av företagets mål (Anthony & 

Govindarajan, 2007) menar vi att det är viktigt att konsultchefen och kundföretaget har ett 

gemensamt mål vad gäller konsultens prestation och att deras belöningssystem leder till 

uppfyllandet av ett gemensamt mål. Detta är viktigt för att belöningssystemen inte ska gå 

emot varandra och leda till olika beteenden från konsultens sida.  

Som vi kan se finns det vissa utmaningar vid utformningen av ett belöningssystem, samtidigt 

som en utmaning med det tudelade belöningssystemet är att en konsult styrs av två chefer, 

vilket med stöd av Fayol (2008) innebär att en osäkerhet kan uppstå hos konsulten. En 

anledning till att ett kundföretag bör motivera en konsult beror på att en studie av Wallgren 

(2011) visar att konsultchefer inte alltid aktivt arbetar med att motivera en konsult. Om det 

är kundföretaget som direkt styr och övervakar konsulten är det en utmaning för kunden att 

veta vad det är som motiverar en konsult och påverkar dennes beteende, vilket kan vara svårt 

om kundföretaget och konsulten inte sedan tidigare har en relation med varandra. Att en 

konsult anlitas för att hjälpa någon med ett särskilt uppdrag (Nationalencyklopedin, u.å.) och 

att projekt endast är tillfälliga (Atkinson, 1999) kan innebära att en chef på ett kundföretag 

kanske inte har incitament till att ta reda på vad en inhyrd konsult motiveras av och därmed 

belöna konsulten utefter det i samma utsträckning som chefen på kundföretaget vill belöna 

en fastanställd på kundföretaget.  

På grund av att det kan uppstå en osäkerhet hos en individ om individen styrs av två chefer 

(Fayol, 2008) kan det vara viktigt att en part bär det huvudsakliga ansvaret för att se till att 

det tudelade belöningssystemet motiverar konsulten till att vilja skapa kundnöjdhet och inte 

gör konsulten osäker angående prestationen. På grund av att en konsult kan belönas av både 

konsultbolaget och kundföretaget kan det vara fördelaktigt att en av dessa parter bär det 

huvudsakliga ansvaret genom att ge ut den större delen av belöningarna, så att osäkerheten 

hos konsulten minskar. En annan möjlighet är att ett sådant tudelat belöningssystem 

avskaffas och att konsulten belönas av endast en part, eftersom fördelen med ett sådant 

system är att det inte uppstår en osäkerhet hos konsulten.  

Vidare kan en konsult stöta på olika utmaningar i sitt arbete. En studie av Borg och Söderlund 

(2014) visar att konsulter kan stöta på utmaningar som till exempel att ett projekt redan är 

igång när konsulten tar sig an projektet eller att kunden inte tillhandahåller tillräckligt med 

resurser. Arbetsförhållanden och ett arbetes innehåll kan påverka en anställds motivation i 

ett arbete och en motiverad och tillfredsställd anställd som har en positiv attityd till arbetet 
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kan prestera bättre (Flach, 2006). Det är därmed viktigt att undersöka ifall vissa belöningar 

kan leda till att en konsult motiveras till att vilja skapa kundnöjdhet då utmaningar för 

konsulten råder.  

På grund av att efterfrågan på konsulter har ökat och det för ett företags långsiktiga 

överlevnad är viktigt att göra kunden nöjd, är det samhällsrelevant att undersöka hur en 

konsult kan motiveras för att vilja skapa kundnöjdhet. De två belöningssystemen som ett 

tudelat belöningssystem består av, menar vi individuellt och tillsammans påverkar en 

konsults motivation. En konsultchef och en chef på ett kundföretag samarbetar 

nödvändigtvis inte för att utforma det tudelade belöningssystemet. Studien bidrar med 

kunskap till områdena belöningssystem för kunskapsarbetare och dubbelt ledarskap. 

Eftersom en konsult kan arbeta med ett projekt hos en kund (Borg & Söderlund, 2014) och 

en konsult därmed kan exponeras för ett tudelat belöningssystem, kommer problematiken 

med ett tudelat belöningssystem att analyseras i ett projektsammanhang. Studien söker inte 

en definition av kundnöjdhet i tidigare forskning utan kommer att utgå ifrån konsulters syn 

på kundnöjdhet och hur de definierar begreppet, eftersom det är belöningssystemens 

påverkan på konsultens motivation som undersöks. Vi undersöker viljan att skapa 

kundnöjdhet, och inte skapandet av kundnöjdhet, vilket är en skillnad. Viljan att skapa 

kundnöjdhet menar vi innebär att konsulten är motiverad och engagerar sig för att skapa 

kundnöjdhet, medan skapandet av kundnöjdhet istället innebär att kundnöjdhet faktiskt 

skapas. Att kundnöjdhet faktiskt skapas beror inte bara på konsultens motivation, utan även 

på kundens nöjdhet, vilket är något som inte kommer att täckas i denna studie då vi utgår 

ifrån konsultens motivation i studien. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

motivera en konsult som arbetar i ett projektsammanhang. Utifrån studiens syfte blir 

forskningsfrågorna därmed följande: 

- Hur påverkas konsultens motivation av det tudelade belöningssystemet? 

- Hur kan ett tudelat belöningssystem utformas för att förstärka motivationen hos en 

konsult? 

1.4 Kunskapsbidrag 

Tidigare forskning inom styrningsområdet visar på att endast en chef bör styra en individ 

eftersom en osäkerhet annars kan uppstå hos individen. Samtidigt visar tidigare forskning 

på att det är viktigt att konsultchefer belönar en konsult, medan det kan förekomma att ett 

kundföretag styr en konsult. Med stöd av Fayols (2008) argument om att endast en chef bör 
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styra en individ kan ett tudelat belöningssystem innebära att det kan uppstå en osäkerhet hos 

en konsult. Däremot finns det en brist i tidigare forskning om hur ett tudelat belöningssystem 

är utformat, det vill säga ett belöningssystem som består av två delar; belöningar från ett 

konsultbolag och belöningar från kundföretag. Ny kunskap som denna studie bidrar med är 

därmed hur ett tudelat belöningssystem påverkar en konsults motivation samt hur ett tudelat 

belöningssystem kan utformas för att förstärka motivationen hos en konsult. Eftersom Fayol 

(2008) hävdar att en osäkerhet kan uppstå hos en individ vid styrning av två chefer, där 

otydliga förväntningar i arbetet enligt Spitzer (1995) kan minska motivationen hos en 

anställd, kan vår studie bidra med kunskap om hur ett tudelat belöningssystem kan utformas 

för att en individ ska vara motiverad då individen styrs av två chefer.  
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskriver vi de teorier som vi anser är relevanta för vår studie.  

Referensramen är uppdelad i tre områden som vi anser bidrar till studiens syfte. 

Motivation och belöningssystem diskuteras för att ge en förståelse för möjliga belöningar 

som kan bidra till konsulters motivation. På grund av att konsulter kan arbeta med projekt 

diskuteras denna arbetsform för att se vad för konsekvenser denna kontext kan få för 

konsulter. 

2.1 Motivation 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

Arbetsmotivation innebär bland annat det engagemang en anställd har för sitt arbete eller 

den vilja en anställd har att behålla sitt arbete (Flach, 2006). Ryan och Deci (2000) skiljer 

mellan motiverade och omotiverade individer, där en motiverad individ är en individ som är 

engagerad mot uppfyllandet av ett mål. En omotiverad individ är enligt författarna istället en 

individ som inte finner någon inspiration till att utföra en handling. 

Vidare skiljer Ryan och Deci (2000) mellan inre och yttre motivation. Författarna menar att 

inre motivation innebär att en person utför en handling på grund av att handlingen i sig är 

glädjande för personen i fråga. Yttre motivation innebär enligt författarna att en person utför 

en handling som leder till ett resultat som är önskvärt och inte har med handlingen i sig att 

göra. Denna indelning av inre och yttre motivation kan jämföras med Herzbergs (1968) 

indelning av hygien- och motivationsfaktorer. Han menar att hygienfaktorer, det vill säga 

faktorer för att undvika missnöje, som är externa till den anställdes arbete, är relationer inom 

företaget, lön, säkerhet, övervakning och status. Motivationsfaktorer, det vill säga 

tillväxtfaktorer, är direkt kopplade till arbetet i sig och kan till exempel vara ansvar, 

framgång, erkännande för framgång, framsteg i arbetet och arbetet i sig. Som nämnts i 

problemformuleringen menar O’Driscoll och Randall (1999) att belöningar så som ett större 

handlingsutrymme har en större påverkan på en anställds engagemang i arbetet än 

belöningar som till exempel betalningar eller andra materiella förmåner. Herzberg (1968) 

hävdar att motivationsfaktorerna framförallt bidrar till att en anställd är tillfredsställd på 

arbetet. Att en anställd är olycklig på arbetet är istället till stor del kopplat till 

hygienfaktorerna. Vad gäller de två faktorernas effekt på anställdas attityder till arbetet 

menar Herzberg (1968) att motivationsfaktorerna har en mer långsiktig effekt på attityderna 

än vad hygienfaktorerna har.  
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2.1.2 Motiverande arbetsförhållanden 

Flach (2006) menar att en anställds motivation och trivsel i arbetet samt attityd till arbetet 

till stor del baseras på hur den anställde upplever arbetets innehåll och de arbetsförhållanden 

som råder. Författaren förklarar att om en anställd är motiverad och tillfredsställd samt har 

en positiv attityd till arbetet kan det leda till att den anställde presterar bättre.  

Brenner (1999) menar att när en anställd arbetar på platser utanför det företag som denne 

är anställd på, till exempel ute hos en kund, är det viktigt att den anställde fortfarande har en 

plats på det företag där den är anställd, så att denne kan kommunicera med och ansluta sig 

till de andra på företaget. Detta kan jämföras med den situation som en konsult befinner sig 

i, eftersom en konsult spenderar en stor del av sin arbetstid ute hos kunder och därmed kan 

det vara viktigt för konsulten att ha en plats där konsulten kan komma tillbaka till och 

kommunicera med sina kollegor. Brenner (1999) menar även att det är viktigt att 

arbetsmiljön som en anställd befinner sig i är utrustad med de resurser som den anställde 

behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan jämföras med den situation som Borg 

och Söderlund (2014) hävdar att många av de ingenjörskonsulter som de studerade befinner 

sig i. Många av konsulterna menade just att en utmaning i arbetslivet kan vara att 

kundföretaget inte tillhandahåller tillräckligt med resurser. 

2.1.3 Motivation på distans 

Wallgren (2011) menar att en konsult spenderar en stor del av sin arbetstid ute hos kunder. 

På grund av förhållandet mellan tre parter, det vill säga konsulten, konsultbolaget och ett 

kundföretag, kan motivationen av en konsult bli annorlunda än vid en situation mellan två 

parter, det vill säga arbetsgivare och arbetstagare. Detta visas av Wallgren (2011) som 

undersöker arbetsmiljön för IT-konsulter och lägger en stor vikt vid konsulternas 

arbetsmotivation. Författaren menar att motivationsfaktorer som till exempel erkännande, 

ansvar och möjlighet till utveckling är viktiga och påverkar IT-konsulternas beteenden. 

Författaren anser att ledningen av ett IT-konsultföretag bör påverka de anställdas motivation 

och öka denna motivation, eftersom chefer har en möjlighet att påverka arbetsmiljön. Enligt 

en studie som författaren genomförde visade det sig dock att IT-konsulternas motivation inte 

var en prioritet för IT-konsultcheferna, då konsultcheferna inte aktivt arbetade med detta. 

Anledningen till detta var hinder av strukturell karaktär i organisationen. Att konsulten 

befinner sig ute hos kunden till en stor del kan innebära att konsultchefen måste motivera 

konsulten på distans. Detta visas av Wallgren (2011) som menar att på grund av att en konsult 

arbetar ute hos kunden och därmed är avskild från sin chef, är det kundföretaget som ger 

feedback till konsultchefen. Detta gör att chefen från konsultbolaget måste ta till sig 

feedbacken från kundföretaget innan en belöning ges till konsulten. En slutsats som Wallgren 
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(2011) drar av sin studie är att interaktionen mellan konsulten och kundföretaget har en stor 

påverkan på konsultens motivation.  

Vidare menar Alvesson (2004) att ett företag kan styra sina anställda i kunskapsintensiva 

företag genom kundstyrning, som innebär att kunden spelar en roll i styrningen av en 

anställd. På grund av att en konsult kan arbeta i ett kunskapsintensivt företag (Ejler m.fl., 

2011) kan detta även gälla konsulter. Cheferna kan använda kunden för utvärdering av den 

anställdes prestation, det vill säga konsulten i det här fallet, där konsulten har i uppgift att 

göra kunden nöjd i första hand. Alvesson (2004) menar att om den anställde inte lyckas göra 

kunden nöjd finns det en risk för bestraffning. Enligt författaren finns det tre sätt som 

kundstyrning kan ske på. Det första sättet är när kunden agerar som en chef och själv 

övervakar konsulten. Det andra sättet är att styrning inte sker direkt från kundens håll, utan 

istället är vikten av att konsulten gör kunden nöjd en viktig del av styrningen. Detta kan till 

exempel ske genom att kunden intervjuas av chefer och om kunden inte är nöjd påverkar 

detta konsultens belöningar. Det tredje sättet innebär att direkt input från kunden inte 

används, utan en mer generell innebörd av kundfokus används som utvärdering, där 

kundfokus är en del av företagskulturen och styr de anställda.  

2.1.4 Motivation för att attrahera och behålla individer 

Brenner (1999) menar att när anställda lämnar ett företag tar de även med sig den kunskap 

de har, som företaget därmed går miste om. Författaren menar att för att kunskapsarbetare 

ska vilja stanna kvar på en arbetsplats är det viktigt att arbetsplatsen inte bara är utrustad 

med de resurser som krävs för att de anställda ska kunna uppnå de arbetsuppgifter de har 

för tillfället. Det är även viktigt att arbetsplatsen hjälper de anställda att utföra de 

arbetsuppgifter som de önskar uppfylla. Att få anställda att vilja stanna kvar på en arbetsplats 

diskuteras även av Alvesson (2004) som menar att för att företag ska kunna attrahera och 

behålla personer med de egenskaper som företaget söker hos anställda kan företaget bland 

annat erbjuda lön eller andra finansiella förmåner, erbjuda intressanta arbetsuppgifter, 

utvecklingsmöjligheter och en social miljö. Erbjudandet av utvecklingsmöjligheter kan 

likställas med personlig utveckling, som enligt Tampoe (1993) är viktigt för motivationen av 

kunskapsarbetare, till exempel konsulter. 

Enligt Cacioppe (1999) är belöningar ett sätt för företag att motivera sina anställda till att 

prestera. För att förstå vad en anställd motiveras av går vi nedan igenom begreppet 

belöningssystem, eftersom belöningssystem bland annat syftar till att motivera prestation av 

individer (Cropanzano, Bowen & Gilliland, 2007).  
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2.2 Belöningssystem 

Ett belöningssystem är till för att styra de anställda så att deras handlingar leder till 

uppfyllandet av företagets mål (Anthony & Govindarajan, 2007). Fayol (2008) förklarar att 

endast en chef bör styra en individ eftersom det kan skapa en osäkerhet hos individen om 

individen styrs av mer än en chef, samtidigt som Spitzer (1995) menar att otydliga 

förväntningar är en vanlig faktor som sänker motivationen hos en anställd. Samtidigt 

diskuterar Alvesson (2004) att ett kundföretag kan agera som en chef och övervaka en 

konsult, medan Wallgren (2011) förklarar att det är viktigt att konsultchefer ökar en konsults 

motivation.  

Belöningar är ett tydligt sätt för ledningen att kommunicera till de anställda vad de anser är 

viktigt för företaget och belöningar påverkar de anställdas beteenden (Cacioppe, 1999). Även 

Deci, Ryan och Koestner (1999) förklarar att anställdas beteenden kan styras av belöningar. 

Enligt Cropanzano m.fl. (2007) finns det två mål med ett belöningssystem. För det första bör 

belöningssystemet motivera prestation på individnivå och för det andra bör 

belöningssystemet leda till och behålla sammanhållningen av en grupp. På grund av att 

projektarbeten kan ske i grupp (Lööw, 2003), kan målet med ett belöningssystem innebära 

att det är viktigt att motivera individerna i en grupp så att de själva presterar väl, men även 

för att försöka behålla sammanhållningen av gruppen så att projektarbetet kan utföras väl.  

Brenner (1999) förklarar att vad det är som motiverar en människa beror på vem människan 

är och i vilket stadie i livet människan befinner sig. Även Wells (2004) menar att olika 

anställda föredrar olika typer av belöningar baserat på deras ålder och personliga intressen. 

Därmed finns det enligt författaren inte ett korrekt sätt för ett företag att belöna en anställd. 

Författaren menar även att de anställdas preferenser för olika belöningar ändras under de 

anställdas livstid och att utbudet av belöningar som arbetsgivarna erbjuder till anställda 

bland annat beror på den bransch företaget verkar i. Som nämnts i problemformuleringen 

kan individers olika preferenser för belöningar vara en utmaning för både konsultbolaget och 

kundföretag eftersom de kan behöva ta reda på vad det är som motiverar den enskilde 

konsulten för att konsulten ska vilja skapa kundnöjdhet, eftersom belöningar enligt Anthony 

och Govindarajan (2007) leder till ett visst beteende.  

2.2.1 Olika typer av belöningar 

Anthony och Govindarajan (2007) skiljer på positiva belöningar och negativa incitament, där 

de menar att positiva belöningar ökar de anställdas tillfredsställelse av deras behov. Negativa 

incitament, eller bestraffningar som författarna även kallar det, minskar istället de anställdas 

tillfredsställelse. Exempel på positiva belöningar är löneökningar, självständighet, viktiga 

arbetsuppgifter, att få en titel, erkännande, arbetssäkerhet, semesterresor och fritid 
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(Merchant, 1998). Exempel på negativa incitament är istället utebliven löneökning, 

förlorande av arbete, degradering och tilldelning av mindre viktiga arbetsuppgifter 

(Merchant, 1998). Enligt Anthony och Govindarajan (2007) visar tidigare forskning på att de 

anställda motiveras mer av att få positiva belöningar än risken att få negativa incitament och 

för att en anställd ska motiveras får en belöning inte vara för enkel eller för svår att uppnå. 

Även de konsulter som Wallgren (2011) undersökte i en studie menade att positiv feedback 

var en motivationsfaktor för dem.  

Inom kategorin positiva belöningar skiljer Anthony och Govindarajan (2007) på finansiella 

belöningar och psykologiska och sociala belöningar. Exempel som författarna ger på 

finansiella belöningar är löneökningar, bonusar och förmåner så som semesterresor och 

möjligheten att nyttja en bil. Löneökningar är betydande för en anställd eftersom de inte 

utgör en engångsbetalning, utan löneökningarna håller ofta i sig över tiden (Merchant, 1998). 

Exempel på psykologiska och sociala belöningar är mer ansvar, självständighet och 

erkännande (Anthony & Govindarajan, 2007). Mer ansvar och erkännande som belöningar 

är även något Herzberg (1968) menar är motiverande för en anställd. Wells (2004) menar i 

sin tur att personlig och professionell utveckling som belöning till de anställda kan leda till 

expertis och kunskap hos de anställda, som i sin tur kan leda till konkurrenskraft hos 

företaget. Att belöna de anställda med personlig och professionell utveckling kan även leda 

till att nyanställda bättre anpassas till företaget och dess miljö.  

Ett annat sätt som belöningar kan delas in i är inre och yttre belöningar (Child, 2015). Inre 

belöningar är belöningar som uppstår på grund av ett arbetes egenskaper (Child, 2015), vilket 

kan jämföras med Ryan och Decis (2000) definition av inre motivation, som innebär att en 

person utför en handling på grund av att handlingen i sig är glädjande. Exempel på inre 

belöningar är ansvar, självständighet, varierande arbetsuppgifter, sociala interaktioner och 

att individen får vara delaktig i bestämmandet om vilka mål som ska gälla (Child, 2015). Yttre 

belöningar är istället materiella och exempel på sådana belöningar är betalningar eller andra 

förmåner, en befordran och saker som visar att den anställde har status (Child, 2015). Dessa 

yttre belöningar kan jämföras med yttre motivation som Ryan och Deci (2000) diskuterar, 

där författarna menar att yttre motivation innebär att en person utför en handling på grund 

av att handlingen ger ett resultat som inte har med handlingen i sig att göra, men som är 

önskvärt för personen. De inre belöningarna kan även jämföras med psykologiska och sociala 

belöningar som Anthony och Govindarajan (2007) diskuterar, eftersom exempel på sådana 

är mer ansvar och självständighet. De yttre belöningarna kan istället jämföras med de 

finansiella belöningarna som Anthony och Govindarajan (2007) diskuterar, där exempel på 

sådana belöningar är löneökningar, bonusar och andra förmåner.  



 

14 

2.2.2 Ett effektivt belöningssystem 

Wilson (1995) menar att för att ett belöningssystem ska vara effektivt krävs olika egenskaper 

hos belöningssystemet. Författaren förklarar att det är viktigt att ett belöningssystem 

hanteras på ett sätt som är kostnadseffektivt, vilket även Merchant (1998) betonar som 

viktigt då han menar att det är fördelaktigt för ett företag att skapa motivation hos de 

anställda till en så låg kostnad som möjligt. Monetära belöningar innebär ofta en stor kostnad 

för företag, medan belöningar som till exempel erkännande och spännande arbetsuppgifter 

är betydligt billigare för företaget (Merchant, 1998).  

Vidare diskuterar Wilson (1995) att en belöning bör ligga så nära i tiden som möjligt med den 

anställdes prestation för att den anställde tydligt ska se sambandet mellan vad som krävs av 

denne och tidpunkten för belöningens utdelning eftersom en anställd då arbetar mer flitigt. 

Detta kan jämföras med Anthony och Govindarajan (2007) samt Merchant (1998) som 

förklarar att belöningar är effektiva när tiden mellan den anställdes handling och 

återkopplingen av handlingen är kort. Merchant (1998) påstår även att monetära belöningar 

inte alltid är effektiva eftersom återkopplingen av den anställdes prestation ofta sker på 

årsbasis och belöningen kan därmed delas ut långt efter att prestationen har utförts. Ett 

exempel är att prestationen sker i början av året, medan den anställde får ta del av belöningen 

först i slutet av året.  

2.2.3 Teambaserade belöningar 

För att anställda ska vilja arbeta i team krävs det att chefer belönar dessa som en grupp 

(Cacioppe, 1999). Cacioppe (1999) menar att belöningar kan delas ut på två sätt. De kan 

antingen vara baserade på individens prestation eller delas ut till en grupp. Om belöningen 

delas ut till en hel grupp baseras belöningen på hur väl hela gruppen har presterat och kan 

delas ut jämnt mellan gruppmedlemmarna. Belöningar som är gruppbaserade, eller 

teambaserade som vi även kallar det, är fördelaktiga för den kulturella styrningen inom ett 

företag (Merchant, 1998). Kulturell styrning innebär att grupper för över normer och 

värderingar på andra individer (Merchant, 1998). Teambaserade belöningar är fördelaktiga 

för den kulturella styrningen inom ett företag genom att medlemmarna i en grupp kan 

påverka varandras beteenden genom att uppmana varandra till att arbeta, vilket kan leda till 

förbättrade resultat inom företaget (Merchant, 1998). Däremot finns det en nackdel med 

teambaserade belöningar. När en belöning beror på prestationen av en hel grupp är det svårt 

för individen att påverka måtten på prestationen som belöningen är baserad på, vilket leder 

till att den teambaserade belöningen inte alltid har en direkt effekt på individen (Merchant, 

1998). Cacioppe (1999) menar att teambaserade belöningssystem ofta är komplexa, vilket gör 

att många chefer ofta tenderar att undvika dessa system.  
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På grund av att konsulter kan arbeta med projekt på ett kundföretag (Borg och Söderlund, 

2014) och projektarbeten kan ske i grupp (Lööw, 2003) kan det vara motiverat att chefer 

använder sig av teambaserade belöningar. Detta beror på att teambaserade belöningar enligt 

Cacioppe (1999) är viktiga för att individer ska vilja arbeta i team. Lööw (2003) menar även 

att samarbete krävs mellan medlemmarna i en grupp för att ett projekt ska lyckas. Som 

nämnts i den tidigare forskningen menar Van Alstyne (2005) att individer vars belöning är 

baserad på individuell prestation är mer benägna att hålla tillbaka information för att 

förbättra sin egen prestation, men även för att inte ge fördelar för andra individer. 

Författaren undersökte tillsammans med två kollegor kunskapsdelning i organisationer 

verksamma i rekryteringsbranschen. De frågade anställda från tre rekryteringsföretag om 

deras belöningssystem och viljan att dela information med kollegor. Det studien visade var 

att anställda som fick belöningar som baseras på hur väl en individ presterar var de som 

minst delade med sig av information, medan de individer som fick teambaserade belöningar 

delade med sig av mer information. Detta är därmed ett ytterligare argument till att 

teambaserade belöningar är fördelaktiga. Brenner (1999) menar i sin tur att det är viktigt att 

anställda arbetar nära varandra eftersom denna närhet kan leda till att de anställda 

kommunicerar med varandra och skapar nya idéer samt bygger relationer med varandra. 

I och med att konsulter kan arbeta med projekt diskuteras denna arbetsform nedan, för att 

se vad arbete i projektform innebär och vad det kan ha för konsekvenser för en konsult.   

2.3 Arbete i projektform 

”A project is a temporary organization to which resources are assigned to undertake 

a unique, novel and transient endeavour managing the inherent uncertainty and 

need for integration in order to deliver beneficial objectives of change.” (Turner & 

Müller, 2003, s. 7) 

I Turner och Müllers (2003) definition av ett projekt ovan framgår det att ett projekt är 

tillfälligt och kräver resurser, där syftet är att få fram fördelaktiga mål. Även Atkinson (1999) 

menar att projekt har en begränsad tidsperiod och menar att skillnaden mellan 

projektstyrning och annan typ av styrning ligger i denna egenskap. Enligt Lööw (2003) är det 

bland annat viktigt att ett projekt har ett tydligt mål, att dokumentering sker löpande under 

projektets gång och att särskilda personer utses som ska vara en del av projektarbetet.  

2.3.1 Ett framgångsrikt projekt 

Lööw (2003) visar på olika faktorer för att ett projekt ska vara framgångsrikt. Författaren 

menar till exempel att det är viktigt med ledningens engagemang, att de som är delaktiga i 

projektet arbetar mot samma mål och att medarbetarna är hängivna till projektet. Vidare 
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förklarar författaren att för att kunna ta del av samtliga projektmedlemmars förmågor och 

kunskap krävs det att det uppnås effektivitet i gruppen. Med effektivitet i en grupp menas att 

bland annat projektets mål är tydligt för samtliga medlemmar som därmed arbetar för att 

uppnå målet, att medlemmarna kommer med idéer för projektet, att samtliga medlemmar är 

delaktiga vid problemlösning och att medlemmarna respekterar varandra (Lööw, 2003).   

2.3.2 Att vara en utomstående på en arbetsplats 

Att projekt är tillfälliga (Atkinson, 1999) innebär att individer som arbetar med olika projekt 

i olika organisationer förflyttas mellan olika arbetsplatser. Personer som hela tiden förflyttas 

mellan olika företag kan uppfattas som utomstående av de som är fastanställda på ett företag 

och kan därmed ibland uppleva att de behandlas illa av de fastanställda, vilket visades av en 

studie av Kunda, Barley och Evans (2002) som undersökte situationen för teknikkunniga 

entreprenörer. Samtidigt menade många av de ingenjörskonsulter som Borg och Söderlund 

(2014) undersökte i en studie att de ofta har svårt att ansluta sig till de anställda i kundföretag 

som de utför ett projekt på. Även Alvesson (2000) menar att konsulter kan ha svårt för att 

bli respekterade av de anställda på ett kundföretag, vilket visades av en studie som författaren 

gjorde av datakonsulter.  

Alvessons (2000) studie av datakonsulter visade att byten av arbetsplatser sker ofta för en 

konsult och att kvaliteten på arbetsplatser kan variera oerhört. Författaren påstår även att 

konsultarbetet medför att höga krav ställs på konsulter, där misslyckande kan ha en 

omedelbar påverkan på konsultens arbete genom att kundföretaget avsätter konsulten från 

projektet, vilket är ett negativt incitament enligt Merchant (1998). Denna omedelbara 

konsekvens menar Alvesson (2000) inte är lika vanlig för de anställda med fast tjänst på 

kundföretaget. Alvesson och Robertson (2006) menar att en konsults arbete innebär 

oförutsägbarhet och fluktuationer samtidigt som det finns ett beroende av relationer i 

arbetet. Detta menar författarna leder till att konsulterna upplever en svårighet med att 

känna att de har respekt och kompetens. 

2.3.3 Utmaningar vid projektarbeten 

Borg och Söderlund (2014) har undersökt arbetssituationen för ingenjörskonsulter, där 

denna situation innebär att konsulten arbetar med tillfälliga projekt på ett kundföretag. 

Anställda som arbetar vid olika projekt vid olika organisationer föredrar enligt Borg och 

Söderlund (2014) situationer som är utmanande. Författarna förklarar att ingenjörer som är 

konsulter och arbetar i projekt ofta börjar arbeta med projekt som redan är igång och att 

början av projekten ofta kan vara oklar och förvirrande för konsulten. I början av ett projekt 

måste konsulten ofta undersöka och komma fram till vad kundens behov faktiskt är, eftersom 

kunden inte alltid vet detta. Många ingenjörskonsulter arbetar ofta med att hitta sin roll i 
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projektet och en utmaning i konsulternas projektarbeten kan vara att kundföretaget inte 

tillhandahåller tillräckligt med resurser för att konsulten ska kunna utföra ett bra arbete. 

Många av de konsulter som Borg och Söderlund (2014) studerade påstod att det kan vara 

svårt att balansera sin delaktighet i konsultbolaget samtidigt som de fokuserar på det projekt 

som de arbetar med. Som tidigare nämnts menar Brenner (1999) att det är viktigt att en 

anställd har en plats på det företag som den är anställd på så att den anställde kan ansluta 

sig till de andra på företaget, vilket kan likställas med en delaktighet på konsultbolaget som 

Borg och Söderlund (2014) diskuterar.  

2.3.4 Ett lyckat samarbete i projekt 

Alla projekt lyckas inte och det finns många anledningar till detta. Ett exempel är att 

projektets ledare misslyckas med att motivera medlemmarna i projektet (Lööw, 2003). En 

annan anledning är misslyckandet med att skapa känslan av att vara ett team, det vill säga 

en vi-anda, på grund av att inte tillräckligt med tid har lagts ned på att skapa denna känsla 

mellan medlemmarna, vilket kan leda till att medlemmarna inte arbetar mot att uppfylla 

samma mål (Lööw, 2003). Enligt Lööw (2003) är det viktigt att skapa en vi-anda i projektet 

för att få medlemmarna att bli mer hängivna till projektet. Det är även viktigt att skapa en vi-

anda i projektgruppen eftersom medlemmarna inte alltid har samma bakgrund och 

egenskaper eller har arbetat ihop tidigare (Lööw, 2003). Att skapa en vi-anda och få 

medlemmarna i ett projekt att samarbeta kan ske genom att medlemmarna i projektet ses på 

en annan plats än arbetsplatsen, för att fokus ska läggas på att medlemmarna lär känna 

varandra och fokuserar på projektet.  

Som tidigare nämnts är samarbete viktigt för att ett projekt ska lyckas (Lööw, 2003). 

Eftersom teambaserade belöningar leder till informationsdelning (Van Alstyne, 2005), kan 

teambaserade belöningar tänkas vara fördelaktiga för ett lyckat samarbete i projektarbeten.  

2.4 Sammanfattning av inledningen och den teoretiska 

referensramen 

Som vi har sett finns det olika utmaningar med att utforma ett belöningssystem. En av 

utmaningarna är att olika individer kräver olika belöningar för att motiveras (Brenner, 1999; 

Ryan & Deci, 2000; Wells, 2004). Därmed måste den som ger en belöning veta vad det är 

som motiverar en individ, för att belöningen ska leda till att individen blir motiverad till att 

vilja utföra en viss handling. En belöning får inte vara för enkel eller för svår att uppnå för en 

individ, för i sådana fall är belöningen inte motiverande för individen (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Det är därmed en utmaning för den som ger ut en belöning att veta vad 
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som uppfattas vara för enkelt eller för svårt för en individ att uppnå, eftersom alla individer 

är olika.  

För konsultchefer vars anställda konsulter befinner sig ute hos en kund för att arbeta med ett 

projekt, finns utmaningen att konsultchefen kan behöva motivera konsulten på distans. 

Alvesson (2004) förklarar att kunden kan ge feedback till konsultchefen som då ger en 

belöning till konsulten baserat på kundens feedback, vilket kan innebära att konsulten 

motiveras på distans. Alvesson (2004) menar även att kundföretaget direkt kan styra och 

övervaka en kunskapsarbetare, som kan vara en konsult eftersom konsulter enligt Ejler m.fl. 

(2011) arbetar i kunskapsintensiva företag. Det kan vara viktigt att kunden lyckas motivera 

konsulten eftersom en studie som Wallgren (2011) genomförde visade att konsultchefer inte 

alltid aktivt arbetar med att motivera konsulter.  

En annan utmaning som kan uppstå vid ett tudelat belöningssystem gäller definitionen av 

målet av det projekt som konsulten ska genomföra. Då ett belöningssystem är till för att styra 

de anställda så att deras handlingar leder till uppfyllandet av företagets mål (Anthony & 

Govindarajan, 2007) kan det vara viktigt att konsultchefen och kundföretaget har ett 

gemensamt mål vad gäller konsultens prestation och att deras belöningssystem leder till 

uppfyllandet av ett gemensamt mål. Detta är viktigt för att belöningssystemen inte ska gå 

emot varandra och leda till olika beteenden från konsultens sida. 

Vi har nu visat på olika utmaningar som kan uppstå vid utformningen av ett belöningssystem, 

vilket leder oss in på vår första forskningsfråga om hur konsultens motivation påverkas av 

det tudelade belöningssystemet. Det tudelade belöningssystemet består som tidigare nämnts 

av två delar. Dessa två delar är belöningar från konsultens arbetsgivare, det vill säga 

konsultbolaget, och belöningar från kundföretaget, det vill säga den som konsulten utför ett 

arbete eller projekt för. Att en individ styrs av två chefer kan innebära att det uppstår en 

osäkerhet hos individen (Fayol, 2008), där otydliga förväntningar av en individ kan minska 

individens motivation (Spitzer, 1995).  

Ett sätt att dela in belöningar på är i finansiella belöningar och psykologiska och sociala 

belöningar (Anthony & Govindarajan, 2007), där de finansiella belöningarna kan liknas vid 

de yttre belöningarna som Child (2015) diskuterar, medan psykologiska och sociala 

belöningar kan liknas vid de inre belöningarna som författaren diskuterar. Vi kommer 

därmed att undersöka vilka belöningar som ges till konsulten från konsultbolaget respektive 

kundföretag. Vi har även tittat på vad tidigare forskning och olika teorier diskuterar om olika 

belöningars effekter. Exempelvis menar Aguinis m.fl. (2013) att monetära belöningar inte 

leder till att individers kunskaper och förmågor förbättras, medan O’Driscoll och Randall 

(1999) menar att belöningar så som ett ökat handlingsutrymme påverkar en anställds 

engagemang i arbetet. Vidare menar Van Alstyne (2005) att teambaserade belöningar leder 

till att individer delar med sig av mer information än de skulle göra om de fick 
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individbaserade belöningar. Wells (2004) menar att personlig och professionell utveckling 

som belöning kan bidra till expertis och kunskap hos anställda, vilket kan skapa 

konkurrenskraft hos företaget. Personlig och professionell utveckling kan enligt författaren 

även leda till att nyanställa bättre anpassas till ett företag och företagets miljö. På grund av 

att teambaserade belöningar och belöningar som personlig och professionell utveckling kan 

leda till fördelarna att information delas samt att expertis och kunskap skapas, tillfrågas våra 

studerade konsulter om de får sådana belöningar. Vi har därefter frågat hur dessa belöningar 

och andra belöningar som konsulterna får, påverkar motivationen till att vilja skapa 

kundnöjdhet, för att kunna besvara den första forskningsfrågan.   

För att besvara den andra forskningsfrågan om hur ett tudelat belöningssystem kan utformas 

för att förstärka motivationen hos en konsult, tittar vi bland annat på vilka belöningar som 

leder till positiva effekter enligt tidigare forskning och teorier samt vilka belöningar de 

studerade konsulterna motiveras av.  

Flach (2006) menar att en anställds motivation och trivsel i arbetet till stor del kan baseras 

på hur den anställde upplever arbetets innehåll och de arbetsförhållanden som råder. Borg 

och Söderlund (2014) undersökte arbetssituationen för ingenjörskonsulter då denna 

arbetsform innebär att konsulten arbetar med tillfälliga projekt hos en kund. Många av 

ingenjörskonsulterna som författarna studerade menade att det finns en svårighet med att 

ansluta sig till de anställda i kundföretag. Även Kunda m.fl. (2002) menar att individer som 

förflyttas mellan olika arbetsplatser kan uppfattas som utomstående av de fastanställda på 

ett företag, vilket gör att de kan känna att de behandlas illa av de fastanställda. Borg och 

Söderlund (2014) visade även på olika utmaningar som kan uppstå vid arbete på ett 

kundföretag, som till exempel att kundföretaget inte tillhandahåller tillräckligt med resurser 

för att konsulten ska kunna utföra ett bra arbete.  

På grund av att en konsult kan arbeta med projekt på ett kundföretag och att en konsult kan 

exponeras för ett tudelat belöningssystem vid arbete med projekt på ett kundföretag, 

studerar vi det tudelade belöningssystemet i ett projektsammanhang. Vid ett projekt är det 

bland annat viktigt att en projektledare motiverar projektmedlemmarna och att det skapas 

en vi-anda mellan projektmedlemmarna för att ett projekt ska lyckas (Lööw, 2003). 

  



 

20 

 

 

  



 

21 

3 Metod  

I detta kapitel presenteras den metod som vi har använt oss av för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Syftet med detta kapitel är att ge en förståelse för hur och varför 

vi har kommit fram till vårt resultat och dragit våra slutsatser.  

3.1 Undersökningsdesign 

Studien är en små-N-studie eftersom syftet med studien är att undersöka ett visst fenomen, 

det vill säga det tudelade belöningssystemet. Enligt Jacobsen (2002) innebär en små-N-

studie att ett särskilt fenomen är centralt för oss och att vi undersöker fenomenet utifrån 

olika utgångspunkter. Författaren menar att en små-N-studie vanligtvis omfattar fem till tio 

enheter och inte mer samtidigt som varje enhet studeras. Fenomenet, det vill säga det 

tudelade belöningssystemet, har vi därmed ökat vår förståelse för genom att vi har intervjuat 

konsulter som utgör olika enheter. Dessa konsulter kommer från olika konsultbolag och är 

experter inom olika konsultområden, till exempel konsulter som arbetar med grafisk design, 

produktutveckling och i gränslandet mellan IT och verksamhet, för att vi ska kunna belysa 

fenomenet utifrån olika utgångspunkter.  

Vi anser att det tudelade belöningssystemet som fenomen är komplext eftersom det som 

tidigare nämnts finns olika utmaningar med att utforma ett belöningssystem samtidigt som 

en utmaning är att det kan uppstå en osäkerhet hos en individ om individen styrs av två 

chefer. Vi menar att utmaningarna blir mer komplexa då det är fråga om två belöningssystem 

som kommer från två olika håll, eftersom utmaningarna påverkar belöningssystemens 

utformning, vilka i sin tur påverkar konsulten. På grund av att fenomenet är komplext anser 

vi att det bör undersökas och vi har därmed velat öka vår förståelse för det. Varför det är 

viktigt att belysa fenomenet utifrån olika utgångspunkter beror på att vi ville öka vår 

förståelse för det tudelade belöningssystemet som fenomen, vilket vi menar att vi kan göra 

genom att titta på hur olika konsulter förklarar fenomenet och hur de upplever att det 

påverkar deras motivation. Vår förståelse för fenomenet har därför inte påverkats av att vi 

endast har studerat fenomenet utifrån konsulter som kommer från ett och samma företag, 

utan det är viktigt att konsulterna kommer från ett antal olika företag och därmed har olika 

erfarenheter av belöningssystem från både konsultbolaget och från kundföretag. Vissa av de 

konsulter som vi har studerat kommer från samma konsultbolag, men eftersom de arbetar 

med olika kunder kan de få olika typer av belöningar från kundföretag och konsulterna har 

därmed varit relevanta att inkludera i vår undersökning.  

Varför vi har valt att studera fenomenet utifrån ett litet antal enheter som en små-N-studie 

innebär och inte utifrån ett stort antal enheter beror på att vi har konstaterat att fenomenet 
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är komplext. Med ett litet antal enheter som utgångspunkt menar vi att vi har kunnat studera 

enheterna mer djupgående, vilket har gett en ökad förståelse för fenomenet. Att studera 

enheterna mer djupgående menar vi inte skulle vara möjligt med ett stort antal enheter på 

grund av studiens begränsade tidsram. 

3.2 Ansats 

Eftersom syftet med studien är att undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas 

för att motivera en konsult som arbetar i ett projektsammanhang, har en kvalitativ ansats 

tillämpats. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) kan en forskare använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder för att besvara det syfte som undersöks i en studie, eller 

välja en av metoderna. Varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats beror på att 

syftet med en sådan ansats är att förklara och öka förståelsen för ett visst fenomen (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). I denna studie är fenomenet det tudelade belöningssystemet och vi har 

ökat vår förståelse för det genom att vi har förstått hur det påverkar konsulters motivation 

och hur det kan utformas för att förstärka motivationen hos en konsult. Som tidigare nämnts 

menar vi att det tudelade belöningssystemet som fenomen är komplext eftersom det finns 

vissa utmaningar med att utforma ett belöningssystem och en utmaning av att styras av mer 

än en chef. Därmed anser vi att det är viktigt att vår förståelse för det tudelade 

belöningssystemet som fenomen ökar. 

En kvantitativ ansats lämpar sig för material som omfattar siffror, där statistiska beräkningar 

av materialet kan göras (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Varför en kvantitativ ansats inte har 

tillämpats i vår studie beror på att vi har velat få en djupare förståelse för ett komplext 

fenomen. Vi menar att en mer djupgående studie har krävts för att vår förståelse för det 

komplexa fenomenet ska ha kunnat öka och därför har en kvalitativ ansats tillämpats. 

3.3 Metodperspektiv 

Vi har undersökt det tudelade belöningssystemet utifrån konsulters erfarenheter av dess 

utformning och hur det påverkar deras motivation. Därmed har studien ett mer subjektivt 

karaktärsdrag, vilket innebär att vi har ett fenomenologiskt perspektiv i studien (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Studien har inte ett realistiskt perspektiv eftersom ett sådant perspektiv 

innebär att det endast finns en enda och oberoende verklighet samtidigt som objektivitet är 

ett viktigt karaktärsdrag hos perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi menar att vår 

studie inte syftar till att uppnå objektivitet då det är de individuella konsulternas erfarenheter 

och upplevelser av det tudelade belöningssystemet som undersöks. Vi anser att dessa 

individuella erfarenheter och upplevelser är subjektiva och därmed inte kan sägas vara lika 

för alla. På grund av att det finns subjektivitet i studien har det fenomenologiska perspektivet 
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varit mer lämpligt att använda i denna studie. Varför vi har valt att utgå ifrån konsulters 

erfarenheter och upplevelser av det tudelade belöningssystemets utformning och påverkan 

på motivationen beror på att det är konsulter som kan exponeras för det tudelade 

belöningssystemet och det är därmed konsulterna som har kunnat hjälpa oss att öka vår 

förståelse för fenomenet.  

På grund av att vi utgår ifrån konsulters erfarenheter och upplevelser av fenomenet har 

studien även ett tolkningsperspektiv, eftersom ett sådant perspektiv enligt Jacobsen (2002) 

innebär att det inte finns en enda verklighet som är lika för alla individer. Vi menar att de 

olika konsulterna har olika uppfattningar av det tudelade belöningssystemet. Vidare 

förklarar Jacobsen (2002) att individers tolkningar av ett fenomen är centralt för detta 

perspektiv, vilket lämpar sig i vår studie då vi fokuserar på konsulters erfarenheter och 

upplevelser av det tudelade belöningssystemet, och därmed deras tolkningar av fenomenet.  

3.4 Tillvägagångssätt 

I studien har vi utgått ifrån tidigare forskning inom området motivation för 

kunskapsarbetare och området belöningssystem för att hitta en kunskapslucka som vi kan 

studera och därmed bidra med ny kunskap till området. Enligt Bryman (2016) innebär ett 

deduktivt tillvägagångssätt att forskaren utgår ifrån befintlig teori som därefter ställs i 

relation till ett empiriskt material. Ett induktivt tillvägagångssätt innebär istället att 

forskaren drar en slutsats av sitt empiriska material som samlats in och bidrar med det till 

det teoretiska området (Bryman, 2016). I vår studie har vi utgått ifrån tidigare forskning och 

vi har bildat oss en uppfattning av det teoretiska området. I tidigare forskning har vi bland 

annat funnit att det finns vissa utmaningar med belöningssystem och vi menar att dessa 

utmaningar förstärks när de dessutom kommer från två olika håll. Vi har sedan skapat en 

teoretisk referensram som har fördjupat det som vi har diskuterat i den tidigare forskningen. 

Vi har satt detta i relation till ett insamlat empiriskt material för att undersöka hur ett tudelat 

belöningssystem påverkar en konsults motivation och hur det kan utformas för att förstärka 

motivationen hos en konsult. På grund av att vi har ändrat vår teoretiska referensram utifrån 

vårt insamlade empiriska material för att bättre anpassa vår teoretiska referensram med 

empirin har vi använt oss av ett iterativt tillvägagångssätt, som är ett tredje tillvägagångssätt 

utöver induktion och deduktion. Ett iterativt tillvägagångssätt innebär att forskaren går fram 

och tillbaka och jämför teori med empiri (Bryman, 2016), vilket vi har gjort genom att vi har 

anpassat vår teoretiska referensram utefter vårt insamlade datamaterial. Vi har sedan dragit 

en slutsats av vårt teoretiska och empiriska material som vi samlat in och bidragit med det 

till det teoretiska området.  

Vi har valt att definiera kundnöjdhet utifrån konsulternas definition av kundnöjdhet, 

eftersom det är konsulterna som ska vilja skapa kundnöjdhet. Däremot insåg vi, när vi hade 
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samlat in vårt empiriska material, att vissa belöningar motiverade konsulterna till att vilja 

stanna kvar på ett konsultbolag, det vill säga fortsätta arbeta för ett visst konsultbolag. Vi har 

försökt koppla ihop motivationen till att vilja skapa kundnöjdhet och motivationen till att 

vilja arbeta för ett konsultbolag i analysen, eftersom motivationen i studiens syfte är att vilja 

skapa kundnöjdhet. Vi anser att om konsulten vill fortsätta arbeta för konsultbolaget, vill 

konsulten fortsätta att skapa kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget. Vi ser därmed en 

koppling mellan motivationen till att vilja skapa kundnöjdhet och motivationen till att vilja 

stanna kvar på ett konsultbolag.  

3.4.1 Insamling av tidigare forskning och teorier 

När vi sökte information om tidigare forskning och teorier sökte vi genom Linköpings 

universitets biblioteks databaser, vilka var UniSearch, Scopus och Libris. När vi samlade in 

informationen om tidigare forskning undersökte vi bland annat vad som redan finns forskat 

om konsulter för att kartlägga den tidigare forskningen inom området. Detta gjorde vi genom 

att söka efter olika typer av konsulter, som till exempel managementkonsulter, IT-konsulter 

och ingenjörskonsulter. Vi gjorde detta för att se hur deras arbetssituation ser ut. Då vi såg 

att en konsult ofta arbetar i projektsammanhang valde vi att se vad denna arbetsform innebär 

och vad för utmaningar den kan leda till. På grund av att vi ville undersöka hur en konsult 

kan motiveras sökte vi efter hur en kunskapsarbetare motiveras, vilket vi gjorde genom att 

titta på tidigare forskning om motivation av kunskapsarbetare. När vi insåg att en 

konsultchef kan behöva motivera en konsult på distans när konsulten arbetar med projekt 

ute hos en kund och att det inte alltid är en prioritet för en konsultchef att motivera en konsult 

samt att en kund kan ha ansvaret att direkt övervaka konsulten, insåg vi att detta kan ses som 

ett tudelat belöningssystem, eftersom belöningar enligt Cacioppe (1999) kan styra anställdas 

beteenden. Därefter sökte vi efter olika typer av belöningar och olika utmaningar med att 

utforma ett belöningssystem, eftersom vi ville hitta något problematiskt med det tudelade 

belöningssystemet. På grund av att det finns olika utmaningar med att utforma ett 

belöningssystem och att det kan vara en utmaning att styras av två chefer menar vi att dessa 

utmaningar förstärks när de dessutom kommer från två olika håll och vi försökte därmed 

skapa ett problem med det tudelade belöningssystemet.  

När vi hade hittat olika utmaningar vid utformning av ett belöningssystem sökte vi efter olika 

teorier om motivation, belöningssystem och projekt, eftersom syftet med studien är att 

undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att motivera en konsult som 

arbetar i ett projektsammanhang. Vi har valt att undersöka konsulter i projektsammanhang 

eftersom en sådan arbetsform förekommer för en konsult. När konsulten är anställd på ett 

konsultbolag och samtidigt arbetar med ett projekt på ett kundföretag, menar vi att konsulten 

kan exponeras för ett tudelat belöningssystem och därmed är det lämpligt att genomföra 

studien i ett projektsammanhang. Vi valde att titta på teorier om motivation eftersom 
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motivation kan vara ett resultat av att belöningar ges och belöningar leder till ett visst 

beteende. Vi tittade på olika teorier om belöningssystem för att se vad för typer av belöningar 

som finns, för att kunna besvara forskningsfrågorna om hur konsultens motivation påverkas 

av det tudelade belöningssystemet och hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

förstärka motivationen hos en konsult. Därefter tittade vi bland annat på vad olika belöningar 

kan leda till för effekter, för att se vilka belöningar som kan leda till fördelaktiga effekter och 

därefter fråga konsulter om de får dessa belöningar. Vi frågade sedan konsulter hur dessa 

belöningar och andra belöningar som de får av både konsultbolaget och kundföretag 

påverkar motivationen till att vilja skapa kundnöjdhet, för att kunna undersöka hur ett 

tudelat belöningssystem påverkar konsultens motivation.  

För att kunna ställa den teoretiska referensramen mot ett empiriskt material samlade vi in 

datamaterial genom intervjuer. På grund av att det finns en brist i tidigare forskning om det 

tudelade belöningssystemet har studien ett omfattande empirikapitel för att ge läsaren en 

djupare förståelse av konsultrollen och konsultens upplevelser av det tudelade 

belöningssystemet och för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning av studiens 

resultat.  

3.4.2 Datainsamlingsmetod 

För att ta reda på hur ett tudelat belöningssystem påverkar en konsults motivation och hur 

det kan utformas för att förstärka motivationen, har vi genomfört semistrukturerade 

intervjuer med åtta konsulter. Två av intervjuerna tog ungefär 40 minuter vardera och 

resterande sex intervjuer tog ungefär 60 minuter vardera. På grund av att intervjuerna tog 

ungefär 40 till 60 minuter att genomföra hann vi gå in på djupet med varje konsult. Enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär en semistrukturerad intervju att det finns en 

intervjuguide som har förutbestämda intervjufrågor, men som tillåter att ytterligare frågor 

tas upp om intervjupersonen tar upp andra intressanta delar utöver de förutbestämda 

frågorna i intervjuguiden. Denna intervjuform har varit lämplig för vår studie eftersom den 

har tillåtit intervjupersonerna att tala mer fritt och dela med sig av mer information än vad 

som täcks av de redan förutbestämda frågorna. Detta beror på att intervjufrågorna har varit 

öppna, vilket gör att vi har kunnat få en större förståelse för det tudelade belöningssystemet. 

En anledning till att vi inte har använt oss av enkäter är att dessa inte skulle ge oss en 

möjlighet till att ställa spontana följdfrågor, vilket vi anser inte ger oss en chans till att få ett 

djup och därmed öka vår förståelse för det tudelade belöningssystemet. En semistrukturerad 

intervju ger utrymme för att en diskussion kan uppstå, vilket vi anser har kunnat bidra till en 

mer fyllig empiri, vilket inte skulle ha varit fallet om vi hade använt oss av enkäter.  

Vi anser även att en fokusgrupp som metod inte hade hjälpt oss att uppfylla studiens syfte 

eftersom en sådan metod innebär att personer intervjuas i grupp och får diskutera ett tema 
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(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vi menar att vid en sådan intervjuform finns risken att 

intervjupersonerna inte öppnar upp sig och att de påverkas av varandras svar, vilket skulle 

kunna leda till att vi inte får ta del av just deras egna erfarenheter oberoende av andras svar, 

av det tudelade belöningssystemet.  

I början av intervjuerna har vi frågat intervjupersonerna om vi får använda oss av 

ljudupptagning under intervjuns gång (Justesen & Mik-Meyer, 2011), för att kunna citera 

konsulterna, men även för att inte riskera att vi missar deras svar. Varför vi har valt att citera 

intervjupersonerna beror på att vi därmed låter läsaren ta del av delar av intervjupersonernas 

direkta svar och läsaren kan därmed göra egna tolkningar av vårt resultat.  

Enligt Trost (2010) är det viktigt att vi som intervjuare försöker få intervjupersonerna att 

känna sig trygga under intervjun. Därmed har vi låtit konsulterna bestämma var intervjun 

ska genomföras, så att den sker på en plats där intervjupersonerna känner sig trygga till att 

öppna upp sig. Det är även viktigt att intervjun sker på en plats som förhindrar eventuella 

störningar från omgivningen (Trost, 2010), vilket gör att våra intervjuer har skett i ett avskilt 

rum. Då konsulterna har velat att intervjun sker på arbetsplatsen på konsultbolaget eller på 

ett kundföretag har vi varit medvetna om att denna omgivning kan påverka deras svar genom 

att de känner en viss tillhörighet till organisationen eller en rädsla av att vara övervakade, 

och därmed vill att företaget ska se bra ut utåt. Genom att vi har genomfört intervjuerna i ett 

avskilt rum anser vi däremot att vi har kunnat reducera denna risk genom att ingen annan 

än vi har hört intervjupersonens svar.  

Enligt Bryman (2016) finns det något som kallas intervjuareffekten, vilket innebär att vi som 

intervjuare kan påverka en intervjupersons svar genom våra karaktärsdrag, till exempel att 

vi är kvinnor, att vi har en viss etnisk bakgrund eller en viss social bakgrund. För att minimera 

intervjuareffekten har vi försökt få intervjupersonerna att känna sig trygga och bekväma med 

oss och med vår studie, genom att de har fått bestämma intervjuplats och genom att vi har 

gett en grundlig presentation av oss själva och av studien. Vi var även neutrala i vår roll som 

intervjuare och försökte därmed inte påverka intervjupersonernas svar genom sättet som vi 

formulerade våra frågor på. Våra frågor har därför varit mer öppna och breda, vilket gör att 

de är mer neutrala och ger utrymme för intervjupersonen att själv formulera sina svar utan 

en påverkan från oss.  

På grund av att en intervjuares karaktärsdrag kan påverka en intervjupersons svar har endast 

en av oss ställt de förutbestämda frågorna under intervjun. Detta har gjorts för att vår slutsats 

inte ska påverkas av intervjuarens karaktärsdrag. Däremot var båda författarna till studien 

närvarande under intervjun för att vi båda skulle kunna ställa spontana följdfrågor, eftersom 

vi anser att vår förståelse för fenomenet har kunnat öka på så sätt.  
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3.4.3 Urval 

För att besvara studiens syfte har vi intervjuat åtta konsulter. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) utgår kvantitativa och kvalitativa undersökningar inte från samma utgångspunkter 

när det gäller att nå upp till den representativitet som krävs. Enligt författarna är det viktigt 

att vi vid kvalitativa studier visar hur vi har fått tag på våra intervjupersoner för att stärka 

studiens trovärdighet och att vi visar att studiens slutsats inte endast är ett resultat av just de 

intervjupersoner som vi har intervjuat. För att få tag på lämpliga konsulter att intervjua till 

vår studie, letade vi upp olika konsultbolag som har anställda konsulter. Vi kontaktade 

därefter konsultbolagen genom att antingen direkt skicka ut ett e-postmeddelande eller ringa 

dem och därefter skicka ut ett e-postmeddelande om de var intresserade av studien. För att 

vi skulle försäkra oss om att få tag på lämpliga konsulter så att vi kunde uppfylla studiens 

syfte om det tudelade belöningssystemet, berättade vi om studiens syfte i meddelandet och 

var noggranna med att det var fråga om en konsult som är anställd på ett konsultbolag och 

som har erfarenhet av att utföra ett arbete på ett kundföretag. Genom att konsulten är 

anställd på ett konsultbolag och har erfarenhet av att arbeta med ett projekt på ett 

kundföretag kan konsulten därmed exponeras för ett tudelat belöningssystem. Det var 

därmed viktigt för oss att konsulten har en arbetsgivare och inte är en egenföretagare som 

inte har möjligheten att mottaga belöningar från två parter. Tre av konsulterna kontaktade 

vi genom ett av deras kundföretag genom att vi kände till att företaget hade tillfälliga 

konsulter och frågade kundföretaget om de hade konsulter som var tillgängliga för att ställa 

upp på en intervju. Vi var även här tydliga med att det var viktigt att konsulterna är anställda 

på ett konsultbolag och inte är egenföretagare.  

Valet av konsulter har varit ett ändamålsenligt urval, som enligt Bryman och Bell (2015) 

innebär att de utvalda enheterna tros kunna bidra till att besvara de forskningsfrågor som 

undersöks i studien. I vår studie är enheterna konsulter som är anställda på ett konsultbolag 

samtidigt som de har erfarenhet av att arbeta med projekt på ett kundföretag, vilket gör att 

de kan exponeras för ett tudelat belöningssystem och kan därmed hjälpa oss att besvara våra 

forskningsfrågor. När vi hade valt konsultbolag som har anställda konsulter som var positiva 

till att delta i undersökningen, var det företaget som bestämde vilka vi skulle intervjua, vilket 

är vanligt vid studier enligt Ahrne och Svensson (2015). Vi var däremot noggranna med att 

det var viktigt att konsulterna uppfyller kriteriet om att vara anställda på ett konsultbolag 

samtidigt som de har erfarenhet av att arbeta med projekt på ett kundföretag, vilket gör att 

företagets val av intervjupersoner kan anses ha uppfyllt vårt kriterium för en intervjuperson 

då företaget tagit hänsyn till detta kriterium. Som tidigare nämnts valdes tre 

intervjupersoner ut genom att vi kontaktade ett av deras kundföretag, och då baserades 

urvalet på att de var tillgängliga för intervju, samtidigt som det var ett ändamålsenligt urval 
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då de uppfyllde vårt kriterium om att vara anställda på ett konsultbolag och utföra arbete på 

ett kundföretag.  

En nackdel med att bli tilldelade intervjupersoner kan vara att företaget väljer ut konsulter 

som kommer att framställa företaget på ett positivt sätt och undvika att diskutera eventuella 

negativa effekter av belöningssystemen. För att försöka minimera denna risk har vi försökt 

få intervjupersonerna att utveckla sina svar så att vi förstod svaren. I fall då intervjupersonen 

endast talat om positiva effekter med ett belöningssystem ställde vi frågor om varför det är 

positivt. Vi bad även intervjupersonen motivera sina svar i de fall det fanns negativa effekter 

av ett belöningssystem.  

3.4.4 Intervjuguide 

Trost (2010) menar att det är fördelaktigt att vi bifogar vår intervjuguide i studien och att vi 

diskuterar intervjuguiden. Vi har därför bifogat intervjuguiden och vi diskuterar innehållet i 

detta avsnitt. Som tidigare nämnts menar Justesen och Mik-Meyer (2011) att en 

semistrukturerad intervju innebär att det finns förutbestämda intervjufrågor, samtidigt som 

avvikelser får ske från intervjuguiden. När vi utformade vår intervjuguide försökte vi se till 

att de förutbestämda frågorna täckte studiens syfte och forskningsfrågor, samtidigt som vi 

tänkte att det skulle vara möjligt att vi ställde spontana följdfrågor som var kopplade till 

intervjupersonens svar, om intervjupersonen hade nya och intressanta synpunkter. Detta 

gjorde vi för att vår förståelse för fenomenet, det vill säga det tudelade belöningssystemet, 

skulle öka. För att vi skulle få bakgrundinformation om konsulterna och för att vi skulle 

kunna se om denna bakgrund påverkar studiens resultat ställde vi bland annat frågor 

gällande vilken typ av konsulttjänst konsulten har och hur länge konsulten har arbetat som 

konsult. För att kunna besvara forskningsfrågan om hur konsultens motivation påverkas av 

det tudelade belöningssystemet ställde vi bland annat frågor om vilka belöningar konsulten 

får, både från konsultbolaget och från kundföretag, och hur belöningarna påverkar 

motivationen. Vi såg även till att vår intervjuguide består av ett antal frågor med fokus på 

konsulternas uppfattningar av de två belöningssystemen och deras uppfattningar av de två 

systemen som ett system, det vill säga ett tudelat belöningssystem. För att kunna besvara den 

andra forskningsfrågan, det vill säga hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

förstärka motivationen hos en konsult, studerade vi belöningssystemens påverkan på 

konsulternas motivation och frågade bland annat vilka belöningar konsulterna särskilt 

motiveras av. Då arbete i projekt är vanligt förekommande för konsulter valde vi att inkludera 

förutbestämda frågor gällande denna arbetsform, för att se vad denna kontext har för 

betydelse för deras arbetssituation.   

I intervjuguiden har vi skrivit ”det dubbla belöningssystemet” istället för ”det tudelade 

belöningssystemet”, eftersom syftet med studien från början var att undersöka ett dubbelt 



 

29 

belöningssystem. På grund av att studien har ett iterativt tillvägagångssätt märkte vi under 

studiens gång att det var fråga om ett tudelat belöningssystem. Det beror på att Fayol (2008) 

hävdar att en individ bör styras av endast en chef, vilket innebär att vi insåg att 

belöningssystemet är splittrat snarare än dubbelt. Det som intervjupersonerna har diskuterat 

kring det dubbla belöningssystemet menar vi inte påverkas av att vi nu kallar det för det 

tudelade belöningssystemet, eftersom intervjupersonerna diskuterade hur belöningar från 

konsultbolaget och belöningar från kundföretag tillsammans påverkar deras motivation, 

vilket fortfarande gäller i studien.  

3.5 Analysmetod 

Enligt Bryman och Bell (2015) kan analysering av data ske genom datareducering. Enligt 

författarna innebär datareducering att vi reducerar mängden insamlat material så att 

materialet blir mer begripligt och hanterbart. Vid en kvalitativ studie menar författarna att 

datareducering kan ske genom att det insamlade materialet kategoriseras till exempelvis 

olika teman. Vi började med att sortera vårt insamlade material genom en initial sortering, 

som enligt Ahrne och Svensson (2015) innebär att vi kommenterar vårt material öppet och 

spontant. Vi har därmed försökt hitta teman i vårt transkriberade material utan att låta det 

påverkas av vårt teoretiska material. De mönster som upptäcktes i den initiala sorteringen 

sorterade vi sedan mer fokuserat. Att sorteringen är fokuserad innebär att när vissa delar 

återkommer kan en viss typ av kod användas för dessa (Ahrne & Svensson, 2015). Vi 

kategoriserade därmed vårt insamlade datamaterial utifrån studiens forskningsfrågor, som i 

sin tur är utformade med stöd av tidigare forskning. För att ta reda på hur det tudelade 

belöningssystemet påverkar en konsults motivation tittade vi på de olika belöningar som 

konsulterna får från konsultbolaget och kundföretag, och kategoriserade dem efter 

finansiella och icke-finansiella belöningar. De olika kategorierna har utformats efter studiens 

teoretiska referensram. Vi tittade därefter på hur de olika belöningarna påverkar en konsults 

motivation, till exempel om belöningarna har en positiv påverkan på konsultens motivation. 

För att undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att förstärka 

motivationen hos en konsult tittade vi bland annat på hur de olika belöningarna påverkar en 

konsults motivation och vad olika teorier säger om belöningarnas effekter.  

3.6 Kvalitetssäkring 

Det är viktigt att vår studie är trovärdig eftersom den är ett bidrag till forskningen inom 

områdena belöningssystem för kunskapsarbetare och dubbelt ledarskap. Vi kommer därmed 

att diskutera studiens validitet och reliabilitet, som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är 
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vanliga kvalitetskriterier vid kvalitativa undersökningar. Vi kommer även att diskutera 

generalisering för att diskutera hur vi har fått vårt material att bli generaliserbart.  

3.6.1 Validitet 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) handlar validitet om att vi svarar på studiens 

forskningsfrågor i studiens resultat. Genom att vi utformade studiens intervjuguide utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor så att intervjupersonerna skulle diskutera dessa och så 

att vi skulle kunna presentera dessa i studiens resultat, försäkrade vi oss om att vi uppfyller 

validitet i studien. Här var det även viktigt att intervjupersonerna är konsulter som är 

anställda på ett konsultbolag och som har erfarenhet av att utföra arbete på ett kundföretag, 

så att de kan ha erfarenhet av ett tudelat belöningssystem och därmed kunna ge svar på de 

intervjufrågor som vi utformat utifrån studiens syfte och forskningsfrågor.  

Att öka validiteten i en studie kan enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) även ske genom 

triangulering. Triangulering handlar om att vi ser på ett fenomen utifrån flera olika 

utgångspunkter, för att försäkra att den slutsats vi dragit av fenomenet inte är ett resultat av 

ett mätfel som vi har gjort. Vi har därmed intervjuat konsulter från ett antal olika 

konsultbolag och som har arbetat hos olika kundföretag, för att kunna analysera fenomenet, 

det tudelade belöningssystemet, utifrån olika utgångspunkter. 

Eftersom denna studie undersöks utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är det enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) lämpligt att ta hänsyn till respondentvalidering. Samtidigt 

menar Bryman och Bell (2015) att respondentvalidering är vanligt vid kvalitativa studier. 

Enligt Bryman och Bell (2015) är syftet med respondentvalidering att forskarens slutsatser 

godkänns. Enligt författarna kan respondentvalidering bland annat ske genom att vi låter 

intervjupersonerna se vår beskrivning av vad som sagts under intervjun. Vi har därmed gett 

intervjupersonerna möjligheten att ta del av vår transkribering av deras intervju, för att 

intervjupersonerna på så sätt ska kunna komma med synpunkter om eventuella 

korrigeringar. Vissa intervjupersoner menade att de endast läste igenom början av 

transkriberingen och menade att de inte kunde fortsätta på grund av tidsbrist, men att det 

ändå var okej att vi använde oss av materialet. Andra intervjupersoner har inte hört av sig 

efter att vi har skickat det transkriberade materialet och en intervjuperson har inte velat ha 

materialet skickat till sig, men menade att det ändå var okej att vi använde oss av det. Vi är 

medvetna om att detta har kunnat påverka vår validitet negativt, men eftersom 

intervjupersonerna står bakom det som har sagts under intervjun genom att samtliga 

intervjupersoner efter intervjun muntligt sagt att vi får använda oss av materialet som 

framkommit under intervjun, menar vi att vi kan använda oss av det transkriberade 

materialet och att studien fortfarande kan anses vara trovärdig.  
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3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar istället om att vi bör förklara studiens metoder så tydligt att andra 

forskare kan genomföra studien på nytt och dra liknande slutsatser av studien (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Vi har därmed tydligt redogjort för hur vi har gått tillväga för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor, så att läsaren förstår hur och varför vi har dragit våra 

slutsatser och för att läsaren ska kunna göra en upprepning av studien och få liknande 

resultat.  

3.6.3 Generaliserbarhet 

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att vid kvalitativa studier är det svårt att uppnå 

statistisk generaliserbarhet baserat på de intervjupersoner som en forskare valt att studera. 

Författarna menar därmed att det för oss som genomför en kvalitativ studie är lämpligt att 

ta hänsyn till en generaliserbarhet som kallas analytisk generaliserbarhet. En sådan 

generaliserbarhet kan enligt författarna innebära att vi gör en jämförelse av det resultat som 

vi kommer fram till i studien med annan teori. Därmed har vi undersökt om det resultat vi 

kommit fram till stämmer överens med tidigare teorier.  

3.7 Källkritik 

I studien har vi använt oss av vetenskapliga artiklar och vetenskapliga böcker från Linköpings 

universitets biblioteks databaser för att skapa tillförlitlighet i studien. För artiklar och böcker 

som har använts i inledningen, den teoretiska referensramen och metodavsnittet har vi tittat 

på den norska databasen Publiseringskanaler för att urskilja godkända journaler och förlag. 

Enligt denna databas innebär rankingnumret ett att journalen och förlaget är vetenskapliga, 

medan rankingnumret två innebär att journalen och förlaget är ledande vetenskapliga inom 

ett område. I inledningen och i den teoretiska referensramen har vi använt oss av en 

doktorsavhandling från Göteborgs universitet, där Göteborgs universitet som förlag inte 

finns med på Publiseringskanaler. Varför vi ansåg att denna doktorsavhandling ändå är 

relevant att ta med beror på att den finns publicerad på Libris. För att en doktorsavhandling 

ska få publiceras på Libris måste den vara godkänd och därmed anses doktorsavhandlingen 

av Wallgren (2011) vara trovärdig. Vidare finns inte heller journalen i vilken Spitzers (1995) 

artikel finns, publicerad på Publiseringskanaler, men den journalen finns publicerad på 

Business Source Premier, vilket innebär att den inte klassificeras som en bluffjournal och vi 

har därför valt att inkludera den.  

Genom att konsulterna kommer från ett antal olika konsultbolag och har erfarenhet av att 

arbeta på olika kundföretag är det troligt att vissa av dem får olika belöningar, vilket gör att 

besvarandet av forskningsfrågorna inte endast har påverkats av ett konsultbolags 
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belöningssystem och ett kundföretags belöningssystem, utan det tudelade belöningssystemet 

som fenomen har belysts från olika utgångspunkter.  

Vi är medvetna om risken att konsulterna har velat framställa konsultbolaget och 

kundföretag så bra som möjligt och därmed inte velat dela med sig av mindre bra 

erfarenheter av det tudelade belöningssystemet, vilket kan vara en nackdel för vår studie. För 

att reducera denna risk har vi under intervjun ställt följdfrågor och bett konsulterna att 

utveckla sina svar för att vi ska få en större förståelse för deras svar och deras argument för 

svaren.  

3.8 Etiska aspekter 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt att vi som intervjuare tar hänsyn till 

etiska aspekter. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det ett individskyddskrav som kan delas 

in i fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Genom att vi har informerat intervjupersonerna om studiens syfte har 

vi uppfyllt informationskravet. Vi har även uppfyllt samtyckeskravet genom att 

intervjupersonerna själva har fått bestämma om de vill delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att intervjupersonerna är anonyma i studien och 

genom att vi förvarar deras personuppgifter så att ingen obehörig har tillgång till dem. Vi har 

även uppfyllt nyttjandekravet genom att det material som vi har fått in genom individuella 

intervjuer endast har använts för studiens syfte.  

 

  



 

33 

4 Empiri  

I detta kapitel beskriver vi det empiriska materialet som framkommit genom intervjuer 

som vi genomfört med åtta konsulter. Kapitlet presenterar varje konsult var för sig för att 

läsaren ska få en tydligare bild av konsultrollen och konsultens upplevelser av det tudelade 

belöningssystemet för respektive konsult och för att läsaren ska kunna bilda sig en egen 

uppfattning av studiens resultat. För att intervjupersonerna ska kunna vara anonyma i 

studien benämns samtliga intervjupersoner som ”han” oberoende av intervjupersonens 

juridiska kön.  

4.1 Konsult A 

4.1.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult A har arbetat som konsult i tre år. Hur länge ett projekt hos en kund pågår varierar, 

och han är sällan med från början till slut i ett projekt. För konsult A sker projektarbeten 

alltid i grupp samtidigt som han själv ibland får ha ansvar för att driva projektet. Han 

diskuterar situationen av att vara anställd på ett konsultbolag och samtidigt utföra arbete på 

ett kundföretag som att det viktiga är att göra kunden nöjd. Konsult A menar att: ”Om jag 

har en nöjd kund och en missnöjd konsultchef då kan jag alltid byta konsultchef”. 

Kundnöjdhet innebär för konsult A att kunden uppskattar att konsulten befinner sig hos 

kunden och arbetar där. Konsult A förklarar att situationen av att arbeta med tillfälliga 

projekt hos olika kunder kan ha sina fördelar och nackdelar. Han menar att han är glad när 

vissa arbeten hos kund tar slut eftersom de är mindre roliga att genomföra, samtidigt som 

det kan vara tråkigt när andra arbeten tar slut. Konsult A diskuterar att det finns utmaningar 

med att arbeta med projekt hos kunder. En av dessa utmaningar är att det finns ett behov av 

att lyckas skapa ett förtroende hos kunden. Han menar även att det är viktigt att han lyckas 

uppfylla den uppgift som han fått tilldelad. En annan utmaning är att kunder inte alltid 

tillhandahåller de resurser som konsulten upplever att han behöver för att utföra ett arbete 

på ett bra sätt och konsulten menar att han ofta börjar arbeta med projekt som redan är igång. 

Konsulten förklarar att en nackdel med att ett projekt redan är igång är att han inte har 

information om vad som har hänt tidigare. Vidare diskuterar konsult A att han för det mesta 

känner sig som en utomstående när han arbetar hos kunder och han menar att det är viktigt 

att ett kundföretag kan få en konsult att känna sig inkluderad i kundföretaget.  
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4.1.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult A lön, vilket han inte ser som en belöning. Han upplever att 

en lön är ett resultat av att han säljer sin tid, men samtidigt förklarar konsulten att en lön är 

motiverande för honom för att vilja skapa kundnöjdhet. Konsult A diskuterar att det skulle 

vara motiverande för honom om lönen bestod av en rörlig del, där han på så sätt skulle kunna 

få mer betalt om han befann sig hos en kund än om han stod utan uppdrag. Därmed menar 

konsult A att situationen av att endast få en fast månadslön från konsultbolaget inte är att 

föredra, eftersom kombinationen av en rörlig och en fast lön skulle vara mer motiverande för 

honom. Vidare menar konsult A att det är viktigt att ett konsultbolag har förmågan att 

leverera det företaget har lovat konsulten, som till exempel att erbjuda utbildningar.  

Vidare diskuterar konsult A att konsultbolaget i dagsläget inte erbjuder så bra utbildningar 

och att det skulle vara motiverande för honom om konsultbolaget erbjöd utbildningar som 

konsulten upplever har ett värde för honom. Däremot anser konsult A att uppdrag ute hos 

kund kan vara utvecklande i sig, där han menar att utveckling är det som motiverar honom. 

Han anser att det för honom är viktigt att utvecklas i längden. Konsulten menar att det är 

viktigt att ett konsultbolag kan sälja in bra uppdrag, eftersom han kan utvecklas då, vilket är 

motiverande. Konsult A kan få feedback från konsultbolaget om kunden har hört av sig till 

konsultbolaget och framhävt kommentarer om konsultens prestation.  

Vad gäller belöningar från kundföretag menar konsult A att han kan få feedback, där 

feedbacken brukar ges direkt efter att en prestation har utförts, och mer ansvar genom att 

han ibland kan få utföra arbetsuppgifter på egen hand. Konsult A förklarar att feedback från 

kundföretag är motiverande för honom eftersom det ger honom en möjlighet till att 

utvecklas. Samtidigt menar konsult A att mer ansvar är det som särskilt motiverar honom till 

att vilja skapa kundnöjdhet eftersom: ”… man kommer till en viss punkt där man gjort allt 

annat, eller på ungefär samma nivå i alla fall liksom, och det enda sättet att komma vidare 

då är att ta mer ansvar”. Något som konsult A motiveras och drivs av är att försöka göra 

kunden nöjd.  

Konsult A diskuterar även att varken konsultbolaget eller kundföretag lägger ned tid på att 

ta reda på vilka typer av belöningar han som individ motiveras av. Vidare menar konsult A 

att varken konsultbolaget eller kundföretag erbjuder teambaserade belöningar. Något som 

konsult A skulle vilja förändra med belöningssystemen från kundföretag är att ett 

kundföretag bör få konsulten att känna sig inkluderad i kundföretaget, något som konsulten 

inte alltid har upplevt varit fallet när han arbetat hos kunder. Vidare motiveras konsult A av 

möjligheten till att erbjudas en anställning hos en kund, då han menar att ”Det är ju rätt ofta 

att konsulter går in och plockar en chefsroll eller ansvarspositioner eller vad det nu är. Så 

det är väl i så fall kanske sådana utsikter man tittar lite efter”.  
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När konsult A diskuterar sina tankar kring det tudelade belöningssystemet förklarar han att 

han inte riktigt har sett belöningar från konsultbolaget och belöningar från kundföretag som 

ett tudelat belöningssystem. Något som konsulten motiveras av är att han kan styra sin lediga 

tid, det vill säga att kunna bestämma när han kan vara ledig. Detta kan han göra genom att 

spara ihop lediga timmar i vad han kallar en timbank. Vidare menar konsult A att det för 

honom i första hand handlar om att göra kunden nöjd och att det alltid är motiverande för 

honom att få mer ansvar och erkännande från kund. Konsult A beskriver det såhär:  

”… det är alltid mer motiverande att få mer ansvar eller erkännande från kund, 

tycker jag. På något sätt så hamnar alltid lojaliteten hos kunden och inte 

konsultbolaget, det är ju ändå den vardag som man lever i på något sätt”.   

4.2 Konsult B 

4.2.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult B har arbetat som konsult i ungefär sex år. Enligt konsult B brukar ett projekt 

vanligtvis pågå mellan ett halvår till ett år, men kan ibland även pågå i ungefär fem år. Om 

han utför projekt på egen hand eller i grupp beror på ett projekts storlek. Vid mindre projekt 

brukar han oftast driva projektet på egen hand, men kan ha möten tillsammans med andra 

avdelningar på kundföretaget. Om ett projekt däremot är stort brukar det ske i grupp, där det 

finns en projektledare som är tillsatt för att driva projektet. När konsult B diskuterar 

situationen av att vara anställd på ett konsultbolag och behöva göra konsultchefen nöjd, 

samtidigt som han arbetar hos kunder som han ska göra nöjda, menar konsulten att dessa 

går hand i hand eftersom en nöjd kund leder till en nöjd konsultchef. Konsulten menar att 

han vid långa uppdrag inte tänker på konsultchefen, utan han känner att han arbetar på den 

plats han befinner sig på, eftersom han upplever att han har sina faktiska kollegor där. Han 

definierar kundnöjdhet som att kunden är glad och att konsulten utför det arbete som han är 

ålagd att göra.  

Konsult B anser att situationen av att arbeta med tillfälliga projekt hos kunder kan innebära 

både fördelar och nackdelar. Han menar att det ibland kan vara positivt att veta vad han ska 

göra under en viss period, men att det samtidigt kan vara skönt att projekt byts ut om ett 

projekt börjar bli långtråkigt. När konsult B arbetar med ett projekt hos en kund brukar han 

inte känna sig som en utomstående då han menar att det vanligtvis förekommer någon form 

av introduktion för att han ska kunna komma in i arbetet och för att han ska kunna komma 

in i en grupp, samtidigt som det förekommer att han får vara med på vissa möten som sker 

på kundföretag. Vidare menar konsulten att det inte brukar uppstå problem med att kunden 
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inte tillhandahåller tillräckligt med resurser, eftersom det vid arbete hos kunden oftast räcker 

med att kunden tillhandahåller arbetsplatser som har datorer och dylikt.  

4.2.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult B lön och feedback om konsultchefen har talat med 

uppdragschefen. Konsult B menar att han tycker att det är bra att han har en fast lön och 

skulle tycka att det var jobbigt om hans lön var rörlig och berodde på kundnöjdhet. När årliga 

förhandlingar sker om löneökningar fördelar konsultchefen löneökningarna till de konsulter 

som han är nöjd med, men det är inget som konsult B motiveras av då han förklarar att 

löneökningen inte är fråga om några större summor pengar. Samtidigt menar konsulten att 

hans motivation inte påverkas av den feedback som han får från konsultchefen eftersom han 

oftast redan har fått feedbacken från kunden och därmed redan vet om kunden är nöjd eller 

inte. Om det är något som konsult B skulle ändra med belöningssystemet från konsultbolaget 

skulle det vara att konsultbolaget delar ut bonusar.  

Från kundföretaget brukar konsult B få feedback, där han menar att han motiveras av positiv 

feedback:  

”Det är ju såklart roligare att jobba om de säger att de är nöjda och så, än om de 

skulle gå och muttra vad långsamt det går eller något sådant där. Då skulle man ju 

inte känna sig lika motiverad såklart”.  

Från kundföretag får konsult B inte monetära belöningar, vilket är något som han skulle vilja 

ändra på då han menar att han skulle vilja att kundföretag ger ut ekonomiska bonusar till en 

konsult. Konsult B förklarar att han motiveras mer av materiella belöningar som till exempel 

pengar än belöningar som mer ansvar och positiv feedback, eftersom han menar att dessa är 

mer verkliga. Däremot, det som konsult B motiveras mest av för att vilja skapa kundnöjdhet 

är att lyckas med en uppgift som han fått tilldelad och att utföra uppgiften så bra som möjligt.  

Konsult B menar att belöningen mer ansvar kan bero på ett projekts längd då han menar att: 

”… mer ansvar och få ta hand om större projekt kanske då, då kanske de inte ger det 

till någon som bara varit där ett kort tag, som de inte känner så noga. Så sådana 

grejer kan man ju få mer av om man har varit där lite längre, så att de vet vem man 

är och att man klarar det”. 

Konsult B menar att vissa belöningar ligger nära i tiden med dess att han har utfört en 

prestation, medan andra ligger långt bort i tiden. Den feedback som konsulten får från ett 

kundföretag brukar ges direkt efter att en prestation har utförts, medan konsulten får sin lön 

från konsultbolaget månadsvis. Löneförhandlingar, som påverkas av konsultens prestation 

hos kunder, sker istället en gång om året. Den feedback som konsulten får från konsultchefen 

ges inte direkt utan den ges vid olika kontorsmöten.  
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Vidare menar konsult B att han upplever att varken konsultbolaget eller kundföretag tar sig 

tid till att ta reda på vilka belöningar konsulten som individ motiveras av. Samtidigt förklarar 

han att kundföretag som hyr in en konsult som ska arbeta med en viss uppgift, brukar 

förutsätta att en konsult redan är motiverad. Konsult B förklarar vidare att konsultbolaget 

inte ger ut teambaserade belöningar till konsulterna, eftersom konsulterna inte brukar arbeta 

hos en kund som ett team. Däremot brukar konsultbolaget hålla i månadsmöten, men detta 

är något som inte motiverar konsult B, då han menar att: 

”Det är inte så att man skulle jobba hårdare eller sitta och lata sig bara för att man 

inte har haft något uppmuntrande möte, utan det blir ju mer som en extragrej, det är 

ju mer för att ha trevligt med kollegorna någon gång sådär”. 

Ibland förekommer det att konsulten får vara med i gruppaktiviteter som ett kundföretag 

tillhandahåller, men han menar att detta inte är något som motiverar honom eftersom dessa 

gruppaktiviteter inte har något med hans prestation att göra. Han menar att dessa 

gruppaktiviteter förekommer i alla fall och är därför inte motiverande för honom. Istället är 

en hög lön från konsultbolaget motiverande för honom. Konsult B menar att han vill ha en 

så hög lön som möjligt, men att han ändå alltid kommer att prestera så bra som möjligt.  

Konsult B menar att när han arbetar med nya arbetsuppgifter hos en kund, där han inte har 

kunskap om arbetsuppgifterna sedan tidigare, erbjuder kunden extra tid för att konsulten 

ska lära sig, vilket konsult B utvecklas av och motiveras av. Om sådana utmaningar uppstår 

hos kund menar konsulten att han föredrar att få mer tid och hjälp från kunden istället för 

att belastas med mer ansvar. Från konsultbolaget kan konsulten erbjudas olika kurser om 

konsulten ska börja arbeta hos en ny kund som exempelvis har ett nytt datasystem som 

konsulten inte har arbetat med sedan tidigare. Det händer även att kunden erbjuder 

utbildningar. Att bli upplärd av kunden ser konsult B som en belöning eftersom det tyder på 

att kunden satsar resurser på konsulten. Om en utbildning är direkt kopplad till kundens 

specifika verksamhet står kunden för kostnaden för utbildningen. Om utbildningen däremot 

är mer generell och konsulten kan ha nytta av den vid arbete hos andra kunder, betalar 

konsultbolaget en viss del av kostnaden för utbildningen. Konsult B menar att han motiveras 

av dessa utbildningar eftersom han genom dem får lära sig något nytt. Samtidigt menar han 

att han motiveras av utbildningar som han kan ha praktisk nytta av hos kunder.  

När konsult B diskuterar sina upplevelser kring det tudelade belöningssystemet menar han 

att: 

”… i princip så är det ju lite upp till att det mest mentala mer kommer ju mest från 

den personen man jobbar åt, hos kunden, och den ekonomiska betalningen får man 

ju från konsultfirman. Så det är ju i grunden att problemet är om de inte synkar, det 

kan ju vara problemet med om konsultchefen inte riktigt vet vad man håller på med 

eller hur mycket, att han inte skulle ha koll på hur mycket ansvar eller hur hårt man 



 

38 

har jobbat eller sådana grejer. Om han inte kollar och stämmer av ordentligt innan 

han ska göra någon bedömning inför lönesamtal till exempel eller något, det skulle 

ju kunna vara en dålig grej, men det hoppas man ju att de har lite koll på…” 

Konsult B menar därmed att det är viktigt att konsultbolaget är insatt i konsultens prestation 

hos kunden så att en rättvis bedömning kan göras av de belöningar som ska delas ut, till 

exempel löneförhandlingen som han diskuterar. Han menar därmed att det tudelade 

belöningssystemet kan vara problematiskt om konsultchefen inte har koll på konsultens 

prestation och därmed delar ut en belöning som inte är baserad på konsultens faktiska 

prestation. Samtidigt menar konsulten att han föredrar att få positiv feedback från 

kundföretag snarare än från konsultbolaget eftersom det är kundföretag han arbetar med i 

praktiken. Han förklarar att för att feedback ska vara motiverande ska feedbacken komma 

från kunden. 

4.3 Konsult C 

4.3.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult C har arbetat som konsult i 17 år. De projekt som konsult C arbetar med hos kunder 

brukar sträcka sig mellan ett till tre år och konsult C menar att projekt alltid sker i grupp. 

Konsulten förklarar att situationen av att vara anställd på ett konsultbolag och behöva göra 

konsultchefen nöjd samtidigt som han arbetar hos kunder som ska göras nöjda är fördelaktig 

eftersom han därmed kan ha en ganska fri roll och har möjligheten att förflytta sig internt i 

en kunds organisation. Detta menar han inte hade varit fallet om han hade varit anställd på 

kundföretaget. Konsult C motiveras av att projekt är tillfälliga eftersom han därmed kan 

arbeta med något annorlunda när ett projekt tar slut.  

Enligt konsult C finns det alltid restriktioner hos kunder i form av begränsade pengar och 

begränsad tid, där det gäller att försöka hantera situationen och möta kundernas behov:  

”… det handlar om att hitta någon slags kompromissväg som ändå fungerar och som 

levererar det kunden egentligen behöver. För ofta, när jag kommer in och jobbar i ett 

uppdrag så tror man att man behöver någonting men sedan visar det sig efter lite 

diskussion och så vidare att det är nog inte alls det som man egentligen vill ha, utan 

det är nog det andra man vill ha”. 

För konsult C innebär kundnöjdhet att inte bara den som köpt hans tjänst är nöjd utan att 

även andra intressenter är nöjda, som till exempel aktieägare. Vidare menar konsult C att 

han brukar känna sig som en utomstående hos ett kundföretag, där han bland annat inte 

inkluderas på avdelningsmöten. Detta är däremot något som inte minskar hans motivation 
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då han menar att han är van vid att arbeta på det sättet. Att inte inkluderas fullt ut i 

kundföretag menar han är en del av konsultrollen. Vidare menar konsult C att han föredrar 

och motiveras av att börja arbeta med ett projekt när projektet sätter igång eftersom det kan 

vara svårt att påverka projektet om han kommer in i ett sent läge. 

4.3.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult C lön och löneökningar som beror på hans prestation. 

Löneökningarna baseras på den feedback som konsultchefen får från kundföretag om 

konsultens prestation. Konsult C menar däremot att löneökningar inte är något som 

motiverar honom särskilt mycket, då han förklarar att: ”… jag har ju kommit till ett läge 

liksom i livet där jag jobbat som konsult ganska länge, så lönen är inte liksom den främsta 

drivkraften för mig längre”. Istället menar han att det är kundens feedback som är viktig för 

hans motivation. Om han däremot inte hade fått någon löneökning ett år hade det påverkat 

honom negativt och han förklarar att det skulle vara motiverande på den negativa sidan 

eftersom han då hade försökt öka sin prestation.  

Enligt konsult C är det en belöning från konsultbolaget att få vara en del av konsultbolaget. 

Konsulten menar att det för hans motivation inte är tillräckligt att han endast arbetar med 

projekt på kundföretag utan det är även viktigt att han har en roll att fylla i konsultbolaget, 

till exempel genom att arbeta med kompetensutveckling inom konsultbolaget, så att 

konsultbolaget inte bara blir en formell arbetsgivare. Vidare menar han att konsultbolaget 

erbjuder generella utbildningar genom en kursvecka två gånger om året. Han förklarar att 

utbildningarna inte bara bidrar till kompetensutveckling, utan de innehåller även en social 

aspekt genom att han får lära känna sina kollegor, vilket gör att dessa utbildningar motiverar 

honom. Däremot anser han att dessa utbildningar var mer motiverande för honom i början 

av hans karriär. Han förklarar att då han har arbetat som konsult i ett antal år är 

nybörjarutbildningar inte givande för honom och han förklarar att det sällan finns bra 

vidareutbildningar. Han föredrar därför att utvecklas genom att diskutera med kollegor som 

arbetar med liknande arbetsuppgifter. Däremot menar han att utbildning som belöning är 

bra eftersom det stimulerar kompetensutveckling och visar att konsultbolaget värderar 

utbildning och kompetens bland sina konsulter.  

Vidare är det motiverande för konsult C om det finns en lyhördhet och följsamhet i 

konsultbolaget, där han menar att om han inte trivs med ett uppdrag och vill att nästa 

uppdrag ska vara annorlunda är det viktigt att konsultchefen hjälper honom med det. Hans 

nuvarande konsultbolag erbjuder även pensionsavtal, kollektivavtal och liknande säkerheter 

i arbetet. Dessa anser konsulten utgör en kvalificerande faktor för att han ska vilja arbeta på 

ett specifikt konsultbolag.  
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Något som konsult C skulle vilja förändra med belöningssystemet från konsultbolaget är att 

bolaget bör börja erbjuda bonusar som främjar beteenden som är bra för bolagets utveckling 

på lång sikt, till exempel genom att driva individer till att fortsätta utvecklas. 

Från kundföretag får konsult C belöningar som till exempel positiv feedback när han utför 

ett bra arbete, vilket han menar är den belöning som han motiveras mest av ute hos kund. 

Feedback är viktigt för konsult C eftersom det utan feedback inte är motiverande att gå till 

arbetet. Vidare brukar han även få mer ansvar genom fler arbetsuppgifter hos kunden, vilket 

han menar är motivande för honom eftersom han därmed får ett större handlingsutrymme 

och en friare roll som konsult. Från kundföretag får konsulten även utbildningar som är en 

förutsättning för att han ska kunna utföra ett arbete hos kunden. Dessa utbildningar från 

kundföretag anser konsult C inte är motiverande eftersom de endast är kopplade till ett 

specifikt uppdrag och de ses mer som en förutsättning för att konsulten ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter.   

Något som konsult C skulle vilja förbättra med ett belöningssystem från kundföretag är att 

kundföretagen bör börja skicka ut enkäter angående konsultens prestation och bemötande i 

ett projekt till de intressenter som har berörts av projektet. Dessa parter får ranka konsultens 

prestation, bemötande och dylikt, vilket konsulten sedan får feedback på. Detta motiverar 

konsulten eftersom han därmed får mer strukturerad feedback från kunden på vad som har 

fungerat bra och på vad han borde förbättra. Att inte bara få feedback från konsultköparen 

utan även från andra intressenter, menar konsult C är viktigt eftersom konsultköparen inte 

alltid är den som konsulten faktiskt arbetar med. Att använda sig av ett sådant 

feedbacksystem är något som konsult C har stött på tidigare hos ett kundföretag och han 

menar att fler företag borde använda sig av det. Något som konsult C särskilt motiveras av 

för att vilja skapa kundnöjdhet är att få arbeta med projekt som är spännande och 

utmanande, eftersom ett uppdrags karaktärsdrag är viktiga för hans motivation. 

Det som skiljer korta projekt från långa projekt är enligt konsulten att längre projekt leder 

till möjligheten att relationer skapas och att en social kontext uppstår. Han menar att om ett 

kundföretag erbjuder honom att vara med på en gruppaktivitet brukar han vara med på det 

om aktiviteten är intressant för honom, som till exempel after work. 

Konsult C menar att han kan få belöningar som både är nära och långt bort i tiden från det 

att han har utfört en prestation, beroende på vilken typ av belöning det är fråga om. Feedback 

är en belöning som han brukar få omgående, medan ett större ansvar på grund av att han har 

utfört ett bra arbete är en belöning som brukar komma längre fram i tiden. Löneökningarna 

får han också längre fram i tiden då löneförhandlingarna sker en gång om året. Kunden ger 

återkoppling om konsultens prestation ett par gånger om året till konsultchefen, som därefter 

ger en feedback till konsulten, vilket gör att det blir en långsam feedbackloop från 
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konsultbolaget. Därmed föredrar konsult C feedbacken från kundföretag eftersom den 

feedbacken är mer omgående.  

Vidare menar konsulten att konsultbolaget inte tar sig tid till att ta reda på vilken belöning 

han som individ motiveras av, men han förklarar att  det viktiga är att ett konsultbolag ger ut 

belöningar som visar vilken riktning företaget ska gå i och vilka beteenden som är viktiga 

framöver, istället för att konsultbolaget ger ut belöningar som är baserade på vad konsulterna 

individuellt motiveras av. Inte heller kunder tar reda på vad konsulten som individ motiveras 

av och därmed baserar sina belöningar på det, eftersom många kunder enligt konsulten vill 

ha en duktig konsult som är självgående och tar egna initiativ.  

Konsult C får inga teambaserade belöningar från konsultbolaget eftersom han vanligtvis 

representerar konsultbolaget på egen hand och är därmed ensam konsult från konsultbolaget 

ute hos kund. På grund av att det är viktigt för konsulten att ha en roll att fylla på 

konsultbolaget menar han att ett sätt att fylla denna roll kan vara att en grupp konsulter från 

konsultbolaget tillsammans arbetar hos en kund. Från kundföretag brukar konsult C få 

teambaserade belöningar när delprojekt är avslutade och när gruppmedlemmarna nått 

framgångar, genom att gruppmedlemmarna till exempel firar tillsammans. Detta är däremot 

något som konsult C inte motiveras av då han menar att det inte riktigt belönar beteenden 

och att han föredrar feedback på sin faktiska prestation:  

”… nu blir det ofta så att okej, då kommer vi till den där milstolpen och det blev lite 

senare än så, men då okej, då firar vi med en liten tårta och kaffe och sådär. Så det 

blir lite formalia på något sätt, så det känns mera som att vi bockar av det i 

projektplanen snarare än att man faktiskt ger en riktig feedback till den prestationen 

som har gjorts då”. 

Konsult C menar att det inte är viktigt om det är fråga om teambaserade belöningar eller 

individbaserade belöningar, utan det viktiga är formen på belöningen och att den är kopplad 

till faktisk prestation. Konsult C föredrar därmed direkt feedback på sin prestation.  

När konsult C diskuterar de två belöningssystemen som ett tudelat belöningssystem förklarar 

han att det uppstår två lojaliteter. En lojalitet är mot konsultbolaget och den andra lojaliteten 

är mot kundföretaget. För att han ska må bra i den här dubbla lojaliteten menar han att det 

är viktigt att de två belöningssystem hänger ihop och inte går emot varandra:  

”… att konsultbolaget på något sätt har ett belöningssystem som stimulerar saker 

som inte gör att man gör ett bra jobb ute hos kund, det skulle inte kännas bra på 

något sätt. Det vill säga att man förväntas lägga mera tid än vad som faktiskt krävs 

så att man får högre intäkt eller något sådant”. 

Konsult C menar att det är viktigt att konsultbolaget och kundföretaget belönar samma typ 

av beteende, genom att om kundföretaget uppfattar att han har gjort ett bra arbete bör det 
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även uppfattas som ett bra arbete av konsultbolaget. Han menar även att det är viktigt att 

konsultchefen tar reda på hur väl konsulten har presterat hos kunden och därmed ger en 

rättvis belöning utifrån konsultens prestation. Ett exempel är att om kundföretaget ger en 

positiv feedback angående konsultens prestation till konsultchefen bör detta speglas i de 

belöningar som konsultchefen ger till konsulten:  

”… för om kunden säger någonting, att det här har ju varit jättebra och så vidare och 

jag vet att den informationen har kommit min konsultchef tillgodo, så är det ju 

jätteviktigt att det speglas sedan också i vad som händer sedan med löneutveckling 

och den feedbacken som jag får där då. För om det inte stämmer då, ja då känns det 

ju inget bra på något sätt. Så det måste hänga ihop då, belöningssystemen på något 

sätt. De måste vara konsekventa hela vägen”. 

På grund av att det är viktigt att belöningssystemen hänger ihop förklarar han att han 

motiveras lika mycket av båda belöningssystemen. När konsulten diskuterade lojaliteten mot 

konsultbolaget och kundföretaget menade han att dessa lojaliteter inte är de enda som 

existerar. En tredje lojalitet är en lojalitet som han har mot sig själv och sitt varumärke, vilken 

bygger på att konsulten tar sig an projekt som han kan stå bakom och som stärker hans 

varumärke.  

4.4 Konsult D 

4.4.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult D har arbetat som konsult i sju år. De projekt som konsult D brukar arbeta med hos 

kunder brukar sträcka sig mellan tre veckor och många år. Projekt som sker ute hos kunder 

sker vanligtvis i grupp. Konsulten menar att situationen av att vara anställd på ett 

konsultbolag och behöva göra konsultchefen nöjd samtidigt som arbete sker hos kund, som 

också ska göras nöjd inte upplevs vara särskilt problematisk eftersom kunden alltid är i fokus, 

då det är kunden som ser det arbete som konsulten gör. Konsulten förklarar att det därmed 

är viktigt att göra kunden nöjd, där kundnöjdhet för konsulten innebär att konsulten kan 

tillföra den kompetens som kunden själv inte har och hjälpa kunden att lösa det som kunden 

inte kan lösa själv. Konsult D menar att det inte alltid handlar om att exakt göra det kunden 

säger, utan snarare att leda kunden i rätt riktning så att kunden i efterhand kan bli nöjd.  

Att arbeta med projekt som är tillfälliga menar konsult D kan ha sina fördelar och nackdelar. 

Det som är fördelaktigt med tillfälliga projekt är att konsulten inte behöver ta ett helt ansvar 

för projekten utan behöver endast göra det som han är bra på och sedan lämna projektet, 

vilket är befriande för konsulten. En nackdel är att tillfälliga projekt kan vara frustrerande 
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eftersom konsulten på grund av tillfälligheten inte kan följa det resultat som projektet 

faktiskt leder till. En utmaning med projektarbeten hos kund är att konsulten upplever att 

han måste prestera bättre än de anställda på kundföretaget: ”… en utmaning är ju att du är 

ju inte anställd där, du har ju inte den tryggheten hos en kund. Du måste göra ett, ett bättre 

jobb helt enkelt än om du skulle vara anställd där”. En annan utmaning är att när konflikter 

uppstår hos kund upplever konsulten att han måste hantera konflikterna på ett professionellt 

sätt, vilket konsulten upplever kan vara svårt.   

Vidare förklarar konsulten att kunden inte alltid tillhandahåller de resurser som han behöver 

för att utföra ett bra arbete hos kunden. Samtidigt ställer konsulten inte de kraven på kunden 

eftersom kunden inte alltid vet vad som krävs för arbetet. Konsulten menar att det ligger i 

rollen som konsult att vara expert och därmed be kunden om de resurser som krävs. 

Konsulten förklarar även att han ibland kan känna sig som en utomstående hos en kund, men 

att detta endast påverkar motivationen negativt vid långa projekt, eftersom konsulten menar 

att han och kunden ändå inte hinner skapa en känslofylld relation på en kortare tid. Konsult 

D diskuterar även att det kan vara svårt att komma in i ett projekt som redan är igång om 

konsulten upplever att tidsramarna är för snäva och att kravspecifikationen inte är skriven 

på ett bra sätt.  

4.4.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult D lön och löneökningar samt en dator, programvaror och en 

mobiltelefon som konsulten kan nyttja även utanför arbetsplatsen. Konsult D menar att 

löneökningarna är baserade på individuell prestation och de är motiverande för honom 

eftersom han jobbar för att kunna hålla en god levnadsstandard: ”Jag jobbar inte för att 

jobba, jag jobbar för att leva”.  Vidare menar konsulten att han motiveras av att 

konsultbolaget erbjuder en dator, programvaror och en telefon, eftersom konsulten annars 

hade behövt införskaffa dessa på egen hand. Andra belöningar som konsult D får från 

konsultbolaget är bland annat sociala arrangemang som företaget håller i, till exempel 

företagsfester. Konsulten menar att han motiveras av dessa sociala arrangemang eftersom 

dessa bidrar till en tillhörighet till och gemenskap på arbetsplatsen. Vidare får konsult D även 

feedback från konsultchefen, vilket konsulten menar påverkar motivationen positivt om han 

förstår och håller med konsultchefen om feedbacken. Feedback från konsultchefen får 

konsult D omgående.  

En belöning som konsult D inte får av konsultbolaget men som han önskar att konsultbolaget 

erbjöd är kompetensutveckling, då konsulten menar att avsaknaden av kompetensutveckling 

gör att risken finns att konsulten känner att han står still och inte utvecklas. Det är viktigt att 

ett konsultbolag erbjuder kompetensutveckling eftersom det annars finns en risk att 

konsulten söker sig till andra konsultbolag. Konsulten menar även att konsultbolaget skulle 
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kunna bli bättre på att arbeta med gruppdynamikfrågor genom att konsulterna får lära känna 

sig själva i en grupp och lära sig hantera konflikter i en grupp.    

De belöningar som konsult D får från kundföretag är att få följa med på julfester, möjligheten 

till kompetensutveckling genom att konsulten arbetar hos olika kunder och möjligheten till 

att utöka sitt nätverk. Konsult D uppskattar de julfester som han får vara med på, men menar 

att han motiveras av möjligheten till kompetensutveckling och möjligheten till att kunna 

utöka sitt nätverk. Konsulten förklarar att varje ny kund tillför ny kunskap, vilket gör att 

konsulten kan ta till sig den kunskap som han får hos kunden: ”… det är nya metoder som 

man ser funkar, funkar inte, och man plockar liksom det bästa hela tiden”. Konsulten 

förklarar att ett större nätverk är motiverande eftersom det innebär en trygghet för honom 

ifall han skulle förlora sitt arbete, eftersom han genom nätverket har betydligt fler kontakter 

än vad han skulle ha om han vore fast anställd på en arbetsplats. Vidare menar konsulten att 

kundföretag ibland erbjuder feedback, där feedbacken inte är formell utan sker snarare 

genom en avslappnad diskussion. Konsulten förklarar att genom att han lär känna kunden 

märker han om kunden gillar hans arbete. Han diskuterar att han motiveras av feedback från 

kunden, men att det inte är ett krav att han får feedback från kunden eftersom det är en 

tillräcklig belöning att kunden visar att han eller hon vill ha kvar konsulten:  

”… för jag vet att de betalar mer för mig än vad de gör för någon som är anställd, och 

då vet jag att så länge jag är kvar så är de nöjd med, nöjda med mitt jobb, och då ser 

jag det som en, ett erkännande i sig”. 

Konsult D förklarar att om en konsult är omotiverad när han arbetar med ett projekt hos en 

kund är det bra om kundföretaget kan se till att konsulten får varierande arbetsuppgifter, 

samtidigt som det är viktigt att konsulten blir sedd av kunden. Det som konsult D särskilt 

motiveras av för att vilja skapa kundnöjdhet är vetskapen om att han tillför någonting, vilket 

han kan veta om han ser på kunderna att de är glada och nöjda.  

Vidare menar konsult D att det är frustrerande att varken konsultbolaget eller kundföretag 

erbjuder utbildningar. Konsulten tror att om konsultbolaget började erbjuda kurser inom 

gruppdynamik och ledarskap, skulle konsulten kunna lära sig att hantera utmaningar som 

uppstår hos kunder och kunna arbeta med vilka människor som helst.  

Vidare diskuterar konsult D att konsultchefen brukar fråga kunden om konsultens prestation 

och ibland förmedla feedbacken till konsulten. Denna återkoppling menar konsulten 

däremot inte är detaljerad utan det är mer fråga om en allmän återkoppling ifall kunden är 

nöjd. Konsulten får inte se de utvärderingar som kunden fyller i, vilket är något konsulten 

skulle vilja ta del av. Kundens feedback på konsultens prestation kan ha en viss påverkan på 

löneförhandlingen, som sker en gång om året. Konsult D menar att han motiveras av att 

kunden har en påverkan på lönesättningen eftersom konsultens faktiska prestation därmed 

syns i löneutvecklingen.  
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Vidare diskuterar konsult D att varken konsultbolaget eller kundföretag ger ut belöningar 

som är anpassade efter konsultens individuella önskemål. Konsulten menar att risken finns 

att han tittar efter andra arbetsplatser när konsultbolaget inte erbjuder belöningar som är 

anpassade efter hans individuella önskemål.  

Vidare menar konsult D att konsultbolaget brukar anordna två resor per år som konsulterna 

kan åka iväg på. Konsulten ser inte dessa resor som en teambaserad belöning eftersom de 

inte ges ut beroende på om en grupp har presterat väl eller inte, utan de beror snarare på 

konsultbolagets ekonomi. Fastän konsult D inte ser dessa resor som en teambaserad belöning 

och samtidigt som han menar att de inte är anpassade efter hans individuella behov menar 

han att de påverkar hans motivation positivt eftersom de innebär att han får ta del av roliga 

aktiviteter med de andra på konsultbolaget. Från kundföretag brukar konsulten och övriga 

projektmedlemmar istället få tårta när ett projekt är avslutat och feedback, vilket konsult D 

upplever är anpassat efter gruppens behov snarare än konsultens individuella behov. 

Konsulten menar att han motiveras av att kundföretag ger teambaserad feedback eftersom 

denna feedback leder till att bra prestationer diskuteras och att detaljer kommer upp till ytan. 

Konsulten anser att teambaserade belöningar skulle vara fördelaktiga för konsultbolaget att 

ge ut, eftersom de leder till att individer arbetar i grupp samt stöttar och hjälper varandra.  

När konsult D diskuterar det tudelade belöningssystemet menar han att det inte är det 

tudelade i sig som är motiverande för honom utan att: ”… är jag ute hos kund så motiveras 

jag av kunden, allra främst. Det blir nog att man släpper det egna företaget litegrann. Så 

är det”. Konsulten förklarar att kundens belöningar är mer motiverande än de belöningar 

han får från konsultbolaget, eftersom det är för kunden konsulten faktiskt arbetar.  

4.5 Konsult E 

4.5.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult E har arbetat som konsult i fem år och menar att ett projekt hos en kund kan pågå 

mellan två veckor till ett halvår, där projektarbeten ofta sker i grupp. Det som gör att konsult 

E trivs som konsult, där konsultrollen innebär att han är anställd på ett konsultbolag och 

behöver göra konsultchefen nöjd, samtidigt som han arbetar hos kunder som också ska göras 

nöjda, är att han gillar att sätta sig in i nya problem och gillar att ta sig an utmaningen med 

olika problemställningar från många olika branscher. Han menar att problemen och 

lösningarna kommer från kundens sida och är intressanta. Från arbetsgivaren menar han att 

han istället får en bra grund för att kunna arbeta varierat mot olika typer av kunder.  
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Konsult E diskuterar att det finns både fördelar och nackdelar med att projekt endast är 

tillfälliga. Fördelarna är att arbetet är varierande och sker i nya områden samt att konsulten 

får lära sig om nya branscher och använda ny teknik. Konsulten förklarar att nackdelen är att 

han kan upptäcka problem som han inte hinner lösa under projektets begränsade tidsram. 

En utmaning som konsult E upplever uppstår vid arbete hos kund är att kunder ofta vill ha 

en förutbestämd tidsram på hur många timmar ett projekt kommer att ta, där konsult E 

menar att det är svårt att göra en sådan exakt bedömning. Konsulten menar att detta är 

frustrerande eftersom han anser att alla parter förstår att det inte går att hålla sig till en 

förutbestämd tidsram för ett projekt, men ändå vill kunden ha en uppskattad tidsram som 

kunden kan hålla konsultbolaget fast vid: 

”… jag antar att det är för att de vill ha någon slags typ såhär många timmar, senare 

kommer vi ha en färdig produkt har de lovat och då kan vi liksom tjaffsa om det ifall 

det inte är så, men det är också, det blir lite såhär från konsultbolagets sida blir det 

förmodligen så att de vet att det inte kommer att vara, att det inte kommer stämma, 

men för att få vissa gig så kanske man ger en tidsuppskattning ändå”.  

En annan utmaning är att kunder kan ha svårt att förbereda material och resurser i tid, vilket 

konsult E menar är en typisk anledning till att projekt brukar ta längre tid än vad som var 

planerat. Detta är däremot något som inte gör honom omotiverad till att arbeta eftersom han 

är van vid att kunden inte har samma kunskap som han, vilket gör att han inte kan ställa 

vissa krav på kunden. En annan utmaning är att konsulten sällan får vara med och ge 

feedback på en produkt som han har designat, vilket han tycker sänker motivationen 

eftersom han därmed upplever att kunden inte litar på hans professionella omdöme. Vidare 

menar konsult E att när han arbetar med en kund befinner han sig inte hos kunden under en 

lång period, vilket gör att han inte ser det som en utmaning att han är en utomstående hos 

en kund.  

4.5.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult E lön och löneökningar, där han kan påverka sin lön vid ett 

årligt lönesamtal. Då konsult E har en grupp individer som han är ledare för i konsultbolaget, 

baseras hans löneutveckling dels på hans prestation hos kunder och dels på hans prestation 

och engagemang i konsultbolaget genom att han bör bidra till en god stämning i 

konsultbolaget och engagera sig i de aktiviteter som konsultbolaget erbjuder. Han påstår att 

om han tar vissa smarta beslut och ställer upp när det krävs vid arbete på ett kundföretag, 

kommer han själv kunna motivera kring det på ett lönesamtal, vilket gör att han blir mer 

positivt inställd till att göra någonting. Han menar även att han får kollektivavtalsmässiga 

förmåner så som pension. Konsult E förklarar att han även brukar få positiv feedback av 

konsultbolaget ifall han har gjort bra ifrån sig och mött andra parters förväntningar. Även 
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den feedback som han får från konsultbolaget beror på kundföretagets feedback på hans 

prestation. Han föredrar däremot mer att få feedback från kunder kring vad som har fungerat 

bra och dåligt och menar att feedback från konsultchefen endast är ett alternativ till feedback 

från kundföretag. Sedan brukar konsultbolaget även erbjuda olika aktiviteter för att hålla 

ihop stämningen i konsultbolaget: 

”… eftersom det är inte så att man träffar alla sina kollegor varje dag utan att då vill 

de skapa tillfällen där man kan ses och umgås, så det kan vara att man reser iväg 

eller har konferens eller, även så brukar vi försöka hitta på, ja såhär brädspelskvällar 

eller after works och sådana saker bara för att hitta tillfällen att umgås”.  

Just nu är löneökning som belöning väldigt motiverande för konsult E. Han tror däremot att 

löneökningens betydelse för motivationen kommer att avta när han känner att han kan täcka 

de utgifter som han vill ha. Även om feedback är viktigare att få från kunder än från 

konsultbolaget är feedback från konsultbolaget motiverande för konsult E eftersom han 

genom feedbacken känner att han har stöd från konsultbolaget i att han presterar väl, även i 

de fall som konsulten och kunden inte kommer överens. Han menar däremot att 

användarfeedback från den som använder produkten har ett större värde för honom att få, 

eftersom han gör användarcentrerade lösningar åt kundföretag. Han menar att det som mest 

visar på att han har gjort ett bra arbete är när människor uppskattar och använder den 

produkt som han har skapat. Konsult E menar att aktiviteterna som konsultbolaget erbjuder 

spelar en stor roll för hans vilja att stanna kvar på ett konsultbolag: ”… jag tycker att det är 

viktigt att det känns som att företaget investerar lika mycket tid och vilja i mig som jag 

investerar i företaget ”. Han förklarar att aktiviteterna hjälper honom att hålla inspirationen 

uppe och att lyckas prestera bättre i projekt. Att konsultbolaget erbjuder dessa aktiviteter 

tror konsult E bidrar till att han inte letar efter andra konsultbolag: ”… lyckas man bra med, 

med sidoaktiviteterna och sådant där och liksom med kulturen så tror jag att man tittar 

mycket mindre på alternativ på arbetsmarknaden”.  

Något som konsult E skulle vilja ändra med belöningssystemet från konsultbolaget är att han 

skulle vilja att konsultbolaget inte har ett förutbestämt antal semesterdagar, utan att 

konsultbolaget istället litar på att konsulten presterar väl och därmed har tillgång till så 

många semesterdagar som han behöver. Något annat som konsult E önskar från 

konsultbolaget är att konsultbolaget bör erbjuda organiserade möjligheter till att vara kreativ 

i team även utanför kundprojekt, för att konsulterna ska kunna göra någonting av de idéer 

som de har. Konsult E menar att detta skulle kunna ske genom att konsulterna får möjlighet 

att arbeta med interna projekt på konsultbolaget.  

Från kundföretag får konsult E belöningar som att bli bjuden på lunch vid enstaka tillfällen 

och feedback. Han menar att under ett projekts gång brukar möten hållas där han får 

feedback och där förändringar av produkten kan ske. Denna feedback som han får under ett 
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projekts gång brukar ske omgående. Efter att en produkt har lanserats menar konsulten att 

feedback på hur produkten tas emot på marknaden inte brukar erbjudas i någon stor 

utsträckning då kunden vid detta tillfälle istället vill fokusera på sina kunder. Att få feedback 

från kunden är motiverande för konsult E då han menar att det är kul att få uppskattning när 

någonting går bra och när någonting har fungerat bättre än tidigare, eftersom det hjälper 

honom att ta bättre beslut i framtiden. Den feedback som han kan få efter att ett projekt är 

avslutat kan dröja i flera månader, där feedbacken vanligtvis kommer från säljavdelningen 

på konsultbolaget. Att bli bjuden på lunch är något som han uppskattar, men han menar att 

även konsultbolaget brukar stå för lunchen ibland, vilket gör att ”… det brukar balansera ut 

sig rätt så mycket så att det är mer en sådan här gest som man turas om att göra snarare”.  

Något som konsult E skulle vilja förbättra med ett belöningssystem från kunder är att han 

skulle vilja att kunder började bjuda med honom på lanseringar av de produkter som han har 

arbetat med. Han förklarar att det skulle vara intressant att få vara med på lanseringen 

eftersom han därmed skulle få en chans att få respons och feedback av produkten från 

slutkunden. Han menar att detta skulle innebära ett ordentligt projektavslut. Han förklarar 

att om han fick vara med på en lansering skulle detta öka känslan av att han var med och 

bidrog till utvecklingen av produkten och att kundföretaget inte på egen hand har utvecklat 

produkten.  

Den belöning som särskilt motiverar konsult E för att han ska vilja skapa kundnöjdhet är 

kundnöjdhet i sig, där han menar att han drivs av att människor är nöjda och uppskattar det 

arbete han har gjort och att det är viktigt för honom att förändra en del av samhället genom 

lösningar som förbättrar vardagen för människor. Detta gör att det är viktigt för honom att 

få feedback på att kunden faktiskt är nöjd. För konsult E innebär kundnöjdhet att han kan 

möta kundens grundkrav samtidigt som han levererar något utöver det, det vill säga levererar 

ett resultat som överstiger kundens förväntningar.   

När konsult E diskuterar ifall han upplever att konsultbolaget tar sig tid till att ta reda på vad 

han som individ motiveras av påstår han att i många fall är det en viss typ av individer som 

söker sig till ett specifikt arbete och att dessa individer ofta brukar motiveras av liknande 

belöningar. Han menar att det därmed är vanligare att konsultbolaget vet vad som ungefär 

fungerar för majoriteten snarare än att de aktivt tar reda på vad varje individ motiveras av. 

Han menar att han oftast uppskattar dessa belöningar. Kundföretag brukar inte ta reda på 

vad han som individ motiveras av, vilket han tycker är tråkigt eftersom han påstår att kunder 

kan få ett bättre resultat om de arbetar på sätt som gör att konsulten känner att han arbetar 

på bästa vis och efter bästa förutsättningar. Konsulten menar att han kan prestera på bästa 

vis om arbeten i mindre utsträckning sker efter förutbestämda tidsuppskattningar och istället 

är mer flexibla.  
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Från kundföretag brukar konsult E inte får några teambaserade belöningar. Enligt konsulten 

brukar konsultbolaget erbjuda gemensamma aktiviteter, som erbjuds till hela kontoret. Han 

påstår att om endast en liten grupp i konsultbolaget har presterat väl, brukar ändå hela 

kontoret ta del av belöningen. Enligt konsulten är gruppaktiviteterna bra eftersom de ger en 

möjlighet för gruppen att bli starkare. Gruppaktiviteterna brukar vara anpassade efter en hel 

grupps behov genom att det ska finnas någonting för alla, samtidigt som det ibland 

förekommer att individer får välja bland vissa aktiviteter som konsultbolaget erbjuder: ”… 

det är svårt att anpassa någonting på individnivå när man åker iväg 130 stycken, men det, 

de försöker, det, man uppfattar att de försöker, vilket är det viktigaste”.  

Han påstår att han motiveras mer av individbaserade belöningar som löneökningar än 

gemensamma aktiviteter, men att det är viktigt att han får båda dessa delar för att han ska 

vilja stanna kvar på ett konsultbolag.  

Varken konsultbolaget eller kundföretag brukar erbjuda utbildningar för personlig och 

professionell utveckling som belöning, men konsultbolaget kan ibland erbjuda konsulter 

chansen att få åka iväg på konferenser och bli inspirerade. Han berättar även att 

konsultbolaget har fått en ny chef som är angelägen om att konsulterna ska få möjligheten 

till vidareutbildningar. Konsulten menar att han skulle motiveras väldigt mycket om han fick 

utbildning som belöning: 

”… sedan så tycker jag att det är roligt att motivera andra och att dela med mig av 

kunskap till andra så att liksom, hade man haft en möjlighet där man regelbundet 

kunde liksom komma iväg och lära sig av saker och sedan vidareförmedla den 

kunskapen och sådär, så skulle det väga rätt tungt jämfört med det jobbet som man 

har nu, som det inte alltid har blivit så”. 

Vidare menar han att utbildningar även skulle kunna vara ett sätt för honom att hantera olika 

utmaningar som uppstår hos kunder, eftersom utbildningar enligt honom kan leda till 

förbättrade medarbetare som kan hantera olika utmaningar. En annan belöning som konsult 

E tror skulle kunna bidra till att han bättre kan hantera utmaningar hos kunder är att 

konsultbolaget började erbjuda belöningar i form av att tillhandahålla alla de resurser som 

han behöver för att utföra ett så bra arbete som möjligt hos kunder.  

När konsult E diskuterar det tudelade belöningssystemet påstår han att något som är positivt 

med att belöningar kommer från två olika håll är att han kan få direkt feedback från kunder, 

vilket är bra eftersom det därmed inte finns någon risk för omformuleringar av andra av 

kundens åsikter, utan han kan tolka kundens åsikter direkt. Konsulten motiveras mer av 

belöningssystemet från konsultbolaget än belöningssystem från kundföretag eftersom han 

får mycket större belöningar från konsultbolaget. Han menar samtidigt att det är viktigt för 

hans motivation att han får feedback från både konsultbolaget och kundföretag, eftersom det 
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är kunden som faktiskt har ett problem som han ska lösa, vilket gör att det inte bara räcker 

att konsultbolaget ger feedback till honom.  

4.6 Konsult F 

4.6.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult F har arbetat som konsult i fem år och enligt honom brukar ett projekt hos en kund 

pågå mellan tre månader till ett år ungefär. Vidare menar konsulten att projektarbeten hos 

kunder oftast sker i grupp. Konsult F upplever situationen av att vara anställd på ett 

konsultbolag där han ska göra konsultchefen nöjd samtidigt som han arbetar hos kunder som 

han också ska göra nöjda, som att det viktiga för honom är att göra kunden nöjd. För konsult 

F innebär kundnöjdhet att han försöker sätta sig in i kundens situation och försöker förstå 

kunden och sedan levererar en bra lösning. Vidare är det för kundnöjdheten viktigt att han 

är lyhörd och anpassar sig efter kunden eftersom förutsättningar förändras längs vägen och 

det i slutändan är kunden som bestämmer. En nöjd kund kommer enligt konsult F i sin tur 

att leda till nöjda konsultchefer. Det faktum att projekt som konsult F arbetar med hos 

kunder kan vara tillfälliga menar han inte spelar någon roll så länge projekten är intressanta 

för honom. Han motiveras av problemlösning och att arbeta fram bra lösningar.   

Enligt konsult F uppstår det utmaningar när han arbetar ute hos kunder i form av att 

kommunikationen mellan honom och kundföretag kan vara bristfällig och att det kan finnas 

en svårighet i att fastställa vad kundens faktiska behov är. Han menar att dessa utmaningar 

inte är omotiverande för honom så länge han vet vad som ska göras, vilka verktyg och vilken 

information som behövs och att han vet vem på kundföretaget han kan vända sig till: ”… förr 

eller senare hittar man rätt person som vet specifika uppgifter som man behöver för att 

kunna lösa dem och så syr man ihop saker och paket”.   

Vidare förklarar konsult F att kundföretag generellt sätt brukar tillhandahålla de resurser 

som han behöver för att utföra ett bra arbete. I de fall kunder inte tillhandahåller tillräckligt 

med resurser eftersom de inte vet hur konsulten ska lösa en uppgift, kan konsult F bli 

stressad. Vidare menar konsult F att han ibland kan känna sig som en utomstående när han 

arbetar ute hos kund, genom att han exempelvis inte inkluderas i möten eller företagsfester 

hos kunden. Känslan av att vara en utomstående påverkar däremot inte konsult F:s 

motivation negativt särskilt mycket, då han menar att han är i ett stadium i livet där han har 

barn och därmed anser att det inte är särskilt viktigt att vara med på alla företagsfester. 

Konsult F förklarar vidare att det inte är svårt att komma in i projekt som redan är igång, 

utan att det snarare underlättar hans arbete om ett projekt redan är igång. Han menar att det 
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är svårast att komma in i ett projekt som inte redan är igång eftersom det i ett sådant läge 

måste samlas in information om vad som behöver göras.  

4.6.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult F lön och löneökningar, där löneförhandlingar sker en gång 

per år. Andra belöningar som konsult F upplever att han får från konsultbolaget är positiv 

feedback: ”… en klapp på axeln, det där gjorde du bra och så”. Han menar att han får 

feedback ganska omgående, antingen i form av muntlig feedback eller i form av ett 

uppmuntrande e-postmeddelande. Från konsultbolaget kan han även få mer ansvar, vilket 

han kan uppskatta eftersom det för honom kan vara roligt. Han menar däremot att mer 

ansvar kan vara negativt genom att det kan innebära en belastning genom att han tar på sig 

för mycket arbete. Konsultbolaget brukar även erbjuda sociala arrangemang, som till 

exempel företagsfester, vilka inte är motiverande för honom eftersom de oftast inte utgörs av 

aktiviteter som han som individ uppskattar. Konsult F förklarar att han inte riktigt upplever 

att han får några belöningar från konsultbolaget utöver löneökningar: ”… jag känner ju, 

förutom den vanliga löneökningen att det är inga, inga sådana belöningssystem som finns 

här just nu”.  

Konsult F diskuterar att löneökningar inte påverkar hans motivation särskilt mycket, så länge 

han ser att han varje år får en enligt honom rimlig löneökning. Om han däremot inte skulle 

få en löneökning menar han att hans motivation skulle påverkas negativt. Feedbacken som 

han får från konsultbolaget menar han är viktig för hans motivation eftersom det för honom 

är viktigt att få ett erkännande för den prestationen han gör.  

Något som konsult F skulle vilja förbättra med belöningssystemet från konsultbolaget är att 

han skulle vilja att företaget förde in någon form av bonussystem, som dels baseras på 

företagets prestation och dels på den enskilda avdelningens prestation. Han menar att detta 

skulle motivera honom till att vilja stanna kvar på konsultbolaget och att incitamentet till att 

lämna konsultbolaget därmed skulle minska. Hur väl företaget presterar är något som 

konsult F inte lägger stor vikt på om han själv inte får ta del av framgången:  

”… så länge jag tycker att det är roligt att jobba här är jag kvar, annars så skulle jag 

inte ha några problem med att lämna företaget. Däremot om man på något sätt hade 

något bonussystem kanske man, det incitamentet skulle försvinna lite. Man drivs mer 

av sin egen förtjänst än om företaget går bra och sådär kanske”. 

En belöning som konsult F får av kundföretag är positiv feedback. Konsult F motiveras av 

positiv feedback eftersom han drivs av att göra människor nöjda. Något som konsult F skulle 

vilja förbättra med ett belöningssystem från kundföretag är att det är viktigt att kunder ser 

konsulter som individer och inte bara som resurser som hela tiden måste redovisa exakt vad 

det är de har gjort varje timme, eftersom detta inte är motiverande. Att bli behandlad som en 
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individ innebär för konsult F att kunden lyssnar på konsulten och väger in det konsulten har 

att säga. Konsulten menar däremot att de flesta kunder inte endast ser konsulter som en 

resurs, utan väger vanligtvis in det konsulten har att säga.  

Den belöning som konsult F särskilt motiveras av för att han ska vilja skapa kundnöjdhet är 

att han uppfyller kundens förväntningar och lite utöver förväntningarna samt att hans 

lösning hjälper kunden i kundens vardag. Han förklarar att det därför är viktigt att han får 

feedback från kundföretag eftersom det för hans motivation är viktigt att han får ett 

erkännande om att han har presterat väl.  

Vidare förklarar konsult F att de löneökningar som han får från konsultbolaget inte i stor 

utsträckning beror på kundföretags feedback av hans prestation, utan löneökningar speglas 

istället till stor del av en förutbestämd löneökningskurva. Vidare förklarar han att han inte 

vet om den feedback som han får från konsultbolaget faktiskt beror på kundföretagets 

feedback om konsultens prestation till konsultchefen: 

”Det är också ett problem, för jag får väldigt lite information om vilken information 

som utbyts mellan kundföretag och ledning i [konsultbolaget], så jag vet inte riktigt 

vad som pågår mer än försäljningsmässigt”. 

Vidare förklarar konsult F att konsultbolaget inte tar sig tid till att ta reda på vilka belöningar 

han som individ motiveras av. Han upplever att belöningarna på konsultbolaget är mer 

anpassade till yngre människor som uppskattar fester mer än vad han gör. Han skulle istället 

uppskatta belöningar som ges i form av aktiviteter och består av till exempel fjällvandring, 

som för honom innebär en upplevelse. Han upplever inte heller att kundföretag tar sig tid till 

att ta reda på vad han som individ motiveras av. Eftersom projekt som han arbetar med hos 

kunder brukar vara korta upplever konsult F att han inte vet på vilket sätt och varför 

kundföretag skulle vilja ta reda på vad han som individ motiveras av.  

När konsult F diskuterar om konsultbolaget ger ut teambaserade belöningar, förklarar han 

att de företagsfester som konsultbolaget brukar arrangera inte beror på en grupps prestation, 

utan de erbjuds till hela företaget, vilket gör att han inte ser det som en teambaserad 

belöning. Han menar att de arrangemang som konsultbolaget erbjuder inte motiverar honom 

eftersom de ofta sker efter arbetstid, vilket gör att han upplever att arrangemangen inte 

passar honom. Från kundföretag brukar konsult F få teambaserade belöningar som tårta och 

teambaserad feedback. Han menar att det endast är feedbacken som är viktig för hans 

motivation, eftersom han upplever att feedbacken är viktig för att han ska känna sig 

uppskattad. När konsult F diskuterar om han motiveras mest av individbaserade belöningar 

eller teambaserade belöningar menar han att individuella belöningar i form av löneökning 

upp till en rimlig nivå och feedback är viktigare för hans motivation än teambaserade 

belöningar, men att teambaserade belöningar är viktiga för samanhållningen och samarbetet 
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i en grupp. Att konsult F upplever att både löneökningar upp till en rimlig nivå och feedback 

är viktiga för hans motivation förklarar han såhär:  

”… det ena kan ju inte ersätta det andra riktigt. Såhär, om jag fick jättebra lön men 

aldrig får någon feedback så skulle det nog påverka mig, och tvärtom också. Får jag 

jättebra feedback och uppmuntran, men sedan inte ser det i lönen, så skulle det 

påverka mig också”.  

När konsult F diskuterar om han får personlig och professionell utveckling i form av 

utbildningar som belöning förklarar han att kundföretag kan erbjuda utbildningar ibland, 

men att det är konsultbolaget som bekostar utbildningarna. Dessa utbildningar som 

kundföretag kan erbjuda är utbildningar som krävs för att konsulten ska kunna utföra ett 

arbete hos kunden och konsulten menar att utbildningarna ibland leder till att han kan utföra 

ett bättre arbete hos kunden. När det gäller möjligheten till utbildningar från konsultbolaget 

menar konsult F att han själv måste motivera varför det är viktigt att han får en viss 

utbildning: 

”… under de senaste åren har jag inte gått någon utbildning och det är inte riktigt i 

[konsultbolagets] intresse att liksom sätta oss på utbildningar utan de vill bara få oss 

att göra uppdrag och projekt. Så det är upp till oss själva om vi känner att vi behöver 

gå någon utbildning”.  

Konsult F förklarar att han skulle motiveras om han fick utbildningar, eftersom de leder till 

kunskap som andra individer kanske inte har och att han får chansen att dela med sig av 

erfarenheter till andra. Utbildningarna är även viktiga eftersom han anser att han genom 

dem kan få kunskap som han behöver i sitt arbete.  

När konsult F diskuterar det tudelade belöningssystemet förklarar han att muntlig feedback 

är betydligt viktigare att få från kunder än från konsultbolaget, eftersom det är kunden som 

faktiskt är insatt i vad som ska göras och vad som har gjorts. Han upplever att det tudelade 

belöningssystemet för det mesta består av belöningarna muntlig feedback och löneökningar, 

men att det som i huvudsak påverkar hans motivation till att vilja skapa kundnöjdhet är att 

lösa komplicerade uppgifter, det vill säga arbetet i sig är motiverande för honom. Från 

konsultbolaget är det däremot, för hans motivation till att vilja stanna kvar på konsultbolaget, 

viktigt att han får löneökningar. 
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4.7 Konsult G 

4.7.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult G har 15 år erfarenhet av IT och har arbetat som konsult i några år. Enligt konsulten 

brukar ett projekt hos en kund sträcka sig över några månader och projektarbeten sker 

vanligtvis i grupp.  

När konsult G diskuterar situationen av att vara anställd på ett konsultbolag och behöva göra 

konsultchefen nöjd samtidigt som han arbetar hos kunder som också ska göras nöjda 

förklarar han att han ser en stor fördel i det. I hans roll som konsult kan han ta ett steg tillbaka 

när det uppstår ett problem i en grupp och behöver därmed inte engagera sig i allting, vilket 

han ser som en stor fördel med konsultrollen. Vidare menar konsult G att situationen av att 

arbeta med tillfälliga projekt hos kunder innebär att det sker snabba ändringar och att snabba 

beslut måste tas. Han anser däremot att detta är hanterbart eftersom det är så vardagen för 

en konsult ser ut. Att arbeta med tillfälliga projekt kan innebära nackdelen att han måste följa 

beslut som han själv inte håller med om, vilket kan vara påfrestande. En fördel med 

tillfälligheten i projekt är att arbetet är varierande, vilket konsult G uppskattar.   

En utmaning som uppstår vid arbeten ute hos kunder är enligt konsult G att komma ihåg att 

han är en konsult och agera därefter och därmed inte engagera sig alltför mycket i interna 

diskussioner: ”… att förstå att man är konsult, att tänka på att man är konsult och inte för 

mycket komma med i snacket kring, det kan ju vara lite sådant där, internsnacket liksom. 

Att man distanserar sig från det, det är nog det svåraste skulle jag nog säga”. Konsult G 

upplever inte att det finns någon utmaning med att kunden inte tillhandahåller tillräckligt 

med resurser, eftersom det oftast är förutbestämt vilka resurser som krävs och antingen 

brukar kunden tillgodose konsulten med de resurser som krävs eller bestämma att konsulten 

själv får ta med de resurser som han behöver, vilket gör att konsulten har de resurser som 

han behöver när han börjar arbeta med ett projekt. Vidare upplever inte konsulten att han är 

en utomstående vid arbete hos kunder eftersom han vanligtvis ganska snabbt blir en del av 

en grupp.   

Vidare förklarar konsult G att han vanligtvis kommer in i ett projekt som redan är igång, 

eftersom de arbetsuppgifter han har i rollen som konsult ofta innebär att han kommer in i ett 

pågående projekt. Han menar däremot att detta inte påverkar hans motivation negativt 

eftersom han är ganska van vid att komma in i projekt som redan är igång.  
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4.7.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult G lön och löneökningar, där löneförhandlingar sker en gång 

per år. Han förklarar att löneökningarna påverkas av hur väl han har presterat hos 

kundföretag: ”… visar du på att du har haft ett väldigt tufft projekt eller en kund, men ändå 

lyckats lösa det och något som var utöver kanske, då är det ju framförallt lönegrundande”. 

Förutom konsultens prestation hos kunder påverkas löneutvecklingen också av att det är 

lagstadgat att en anställd ska få en löneökning varje år och om det går bra för företaget som 

helhet påverkas också löneökningen. Han menar att löneökningar är viktiga för att han ska 

vilja arbeta som konsult genom att han menar att rollen som konsult ska resultera i en högre 

lön än om han är anställd på ett annat företag. Däremot är löneökningarna inte motiverande 

för att han ska vilja arbeta, utan det som motiverar honom till att vilja göra ett bra arbete är 

att han får uppdrag som han tycker är roliga.  

Andra belöningar som konsult G får från konsultbolaget är varierande projekt och positiv 

feedback. Han upplever att han får varierande projekt genom att han kontinuerligt tar sig an 

nya projekt. Varierande projekt är motiverande för konsult G eftersom dessa gör hans vardag 

mer spännande, vilket gör att han vill anstränga sig. Han motiveras även av varierande 

projekt eftersom de är utvecklande för honom genom att han får träffa nya människor. Den 

positiva feedbacken får han genom att konsultchefen talar om för konsulten om kundföretag 

är nöjda. Att få feedback från konsultchefen är motiverande för konsult G eftersom 

feedbacken baseras på kundföretagets feedback av konsultens prestation. Det är motiverande 

för konsult G att få feedback som baseras på åsikter från kundföretag, eftersom feedbacken 

då kommer från fler individer än bara konsultchefen.  

Att löneutvecklingen och den feedback som konsulten får från konsultbolaget baseras på 

kundens feedback av konsultens prestation påverkar konsult G:s motivation positivt 

eftersom hans prestation därmed faktiskt ger ett resultat på hans lön och den feedback som 

han får. Konsultbolaget brukar även bjuda på aktiviteter och resor, vilka konsulten förklarar 

är viktiga belöningar för att han ska trivas på ett företag.  

Något som konsult G skulle förbättra med ett belöningssystem om han vore en konsultchef 

på ett konsultbolag är att ge mer kontinuerlig feedback. Han vet att konsultchefen och 

kundföretag har kontakt när ett projekt pågår, och han skulle vilja få mer kontinuerlig 

feedback eftersom det gör att han inte blir osäker av vad kunden egentligen tycker om hans 

prestation.  

De belöningar som konsult G får från kundföretag är att bli medbjuden på middagar och 

andra aktiviteter efter arbetstid samt feedback både till en hel grupp och individuellt till 

konsulten som en medlem av en grupp. Det är motiverande för konsult G att kundföretag 

bjuder på middagar eftersom de stärker projektgruppen. Att stärka gruppen kan även ske 
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genom en kick-off i början av ett projekt genom att projektmedlemmarna lär känna varandra 

för att bättre arbeta tillsammans. Feedbacken gör att han har en kontinuerlig relation till 

kunden och feedbacken motiverar honom eftersom han genom den känner en trygghet i att 

han vet vad kunden vill ha. Den teambaserade feedbacken menar konsult G inte är 

motiverande, utan den är endast viktigt för förståelsen om vad som fungerar och inte 

fungerar i ett projekt. Vidare förklarar konsult G att han inte vet vad han skulle vilja förbättra 

med ett belöningssystem hos ett kundföretag, eftersom han upplever att han inte saknar 

något på projektarbeten ute hos kunder.  

Det som särskilt motiverar konsult G för att han ska vilja skapa kundnöjdhet är kontinuerlig 

feedback: ”… en kontinuerlig feedback, det är viktigt där också. Man vill inte hamna på ett 

uppdrag där man inte känner att man har någon koppling till kundens chef, eller chefen 

på, hos kunden. Det ger en osäkerhet”. För konsult G innebär kundnöjdhet att slutkunden är 

nöjd, det vill säga kundens kund. 

Vidare menar konsult G att belöningar från kunder kan skilja sig beroende på ett projekts 

längd, genom att längre projekt brukar innebära feedback som är mer påtaglig och sker mer 

kontinuerligt. Hur nära i tiden konsulten upplever att han får feedback jämfört med att han 

har utfört en prestation beror dels på om feedbacken kommer från kundföretaget eller 

konsultbolaget och dels på längden på projektet. Feedback från kundföretag brukar komma 

ganska omgående. När kundföretag ger feedback till konsultchefen brukar denna feedback 

återges ganska snabbt från konsultchefen till konsulten, men att konsulten ska få en 

helhetsbedömning av sin prestation tar längre tid vid ett längre projekt.  

Vidare upplever konsult G att konsultbolaget tar sig tid till att ta reda på vilka belöningar han 

som individ motiveras av och därmed ger ut individbaserade belöningar, där han förklarar 

att konsultbolaget får konsulterna att känna sig som en familj, vilket han uppskattar:  

”… sedan har jag ju jobbat på andra företag som, där det inte finns med riktigt på 

samma sätt i bilden. Man satsar inte tillräckligt mycket liksom på att konsulterna ska 

vara som en mer familj liksom, utan man är ute på sina uppdrag och sedan är det 

inte mycket mer med det. Så det är en stor belöning”. 

När konsulten diskuterar om kundföretag tar sig tid till att ta reda på vilka belöningar han 

som individ motiveras av förklarar han att det beror på ett kundföretags policy om han som 

konsult ska inkluderas i vissa belöningar, som till exempel olika aktiviteter. Konsulten själv 

tycker att det är viktigt att kunden bjuder med honom på aktiviteter eftersom det stärker 

honom som person.   

Konsult G ser gruppaktiviteter som konsultbolaget erbjuder som teambaserade belöningar. 

Konsulten förklarar att det är vanligt att grupper hittar på aktiviteter tillsammans, vilket sker 

en gång i månaden. Det brukar vanligtvis börja med ett möte där individer presenterar det 
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projekt de arbetar med, eller så brukar det hållas någon form av inspirationsföreläsning. 

Dessa aktiviteter är viktiga för konsult G:s motivation eftersom det utan dem skulle: ”… 

kännas väldigt fattigt om det inte fanns”. Han menar att dessa gruppaktiviteter är anpassade 

efter individens behov eftersom konsulten kan välja om han inte vill gå på dem. Den 

teambaserade belöningen som kundföretag erbjuder är teambaserad feedback, som har 

diskuterats ovan. Konsult G tycker att individbaserade belöningar ger honom mer eftersom 

de är mer anpassade efter hans behov, då de till exempel kan ges i form av en utbildning som 

han behöver och som därför är stärkande för honom. Han menar att teambaserade 

belöningar är mer generella och syftar till att stärka en grupp och låta medlemmarna i en 

grupp ha roligt tillsammans.   

När konsult G diskuterar huruvida konsultbolaget eller kundföretag erbjuder utbildningar 

för personlig och professionell utveckling förklarar han att det konsultbolag som han är 

anställd på för tillfället inte har varit särskilt bra på att erbjuda utbildningsmöjligheter. Han 

tror att det beror på att det är svårt att få in tid för utbildningar eftersom konsulternas projekt 

ute hos kunder rullar på i ganska snabb takt och det inte finns särskilt mycket tid för 

utbildningar mellan projekt. Konsulten menar att hans motivation skulle påverkas positivt 

om det gavs mer tid för utbildningar och han förklarar att: 

”… samtidigt förstår man ju att uppdragen är ju viktiga liksom. Det är ju det som 

företaget gör pengar på, men i det långa loppet så är det ju, en utbildning gör ju att 

man gör jobben bättre också. Så de är ju viktiga och det är en bra belöning, det är 

det”.  

Vidare förklarar konsulten att kunder brukar erbjuda utbildningar som krävs för att han ska 

kunna utföra ett arbete hos dem. Dessa utbildningar är inte särskilt motiverande för konsult 

G. Vidare menar han att kundföretag kan ge honom möjligheten att själv välja vilka 

utbildningar han ska gå på, vilka är motiverande för honom eftersom han genom 

utbildningarna blir tryggare i det arbete som han ska utföra. Han upplever att utbildningarna 

som kundföretag erbjuder hjälper honom att bättre anpassa sig till kundens miljö och utföra 

ett bättre arbete hos kunden. Han menar även att utbildningar om vad hans roll som konsult 

innebär skulle kunna hjälpa honom att hantera utmaningar som uppstår hos kunder, till 

exempel utmaningen med att förstå att han är en konsult och inte engagera sig i interna 

diskussioner på kundföretag.  

När konsult G diskuterar det tudelade belöningssystemet menar han att det är bra att belönas 

från två olika håll, men att det inte är vanligt förekommande att kunder erbjuder särskilt 

mycket belöningar till konsulten. En fördel med att vara anställd på ett konsultbolag och 

samtidigt arbeta ute hos kunder menar konsulten är att han ser det som en dubbel belöning 

att även kundföretag kan vilja anställa honom: 
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”… vissa kunder kan ju vara ute efter att anställa dig också och där kan det ju finnas 

en dubbel belöning i att arbetsgivaren vill ha kvar dig och kunden vill ha, anställa 

dig, men det är ganska positiva bekymmer liksom. Att du, då får du ju en valmöjlighet 

där och kan ställa kunden och arbetsgivaren mot varandra och liksom se att ja, vad 

det ger”. 

Konsulten förklarar att det tudelade belöningssystemet påverkar hans motivation till att vilja 

skapa kundnöjdhet positivt eftersom det gör att han vill fortsätta att göra ett bra arbete ifrån 

sig. Vidare menar han att belöningssystemet från konsultbolaget har en större påverkan på 

hans motivation än belöningssystemen från kundföretag, eftersom: ”… det viktiga är att man 

får från sin arbetsgivare än från kund, för kunden vet man att det kommer bytas. Det 

känner jag”. 

4.8 Konsult H 

4.8.1 Rollen som konsult: att vara anställd på ett företag och utföra arbete på 

ett annat företag 

Konsult H har arbetat som konsult i ungefär fem år. Han förklarar att projektarbeten hos 

kundföretag brukar sträcka sig mellan fyra månader och sex månader och att han alltid 

arbetar i en grupp när han arbetar med projekt ute hos kunder. Han har tidigare arbetat på 

ett annat konsultbolag och förklarar att projektarbeten hos kunder då brukade pågå i över ett 

år.  

Konsult H anser att situationen av att vara anställd på ett konsultbolag och behöva göra 

konsultchefen nöjd samtidigt som han arbetar hos kunder som han också ska göra nöjda är 

komplex. Han förklarar att hans arbetskamrater brukar bli dem som han arbetar med och 

inte de som är anställda på konsultbolaget. Han menar att det efter ungefär fyra månader 

känns som att han är anställd och arbetar på kundföretaget och inte på konsultbolaget. Han 

menar att det är svårt att skilja på vad kunden vill ha och vad konsultbolaget vill ha. Han vill 

göra kunden nöjd, men om han ska veta vad konsultbolaget vill ha menar han att han måste 

ha en bra kommunikation med konsultchefen.  

Vidare menar konsult H att situationen av att arbeta med projekt som är tillfälliga hos kunder 

innebär att det finns två olika typer av kunder. Han förklarar att en del kunder behandlar 

konsulter som om de vore en del av företaget, vilka han benämner ”bra kunder”. Andra 

kunder förväntar sig istället att konsulter ska lösa arbetsuppgifter snabbt, vilket han förklarar 

kan leda till att han själv inte kan utföra ett bra arbete. Dessa kunder benämner han ”dåliga 

kunder”. En utmaning som kan uppstå när konsulten arbetar hos kundföretag är att 

kommunikationen mellan kunden, konsultbolaget och konsulten inte alltid fungerar. Han 



 

59 

menar att om det är en dålig kommunikation mellan honom och konsultbolaget vet han inte 

vilka värderingar han ska arbeta efter, det vill säga vad hans roll på kundföretag är: ”… vad 

är liksom min roll? Är jag liksom tänkt att vara någon form av superutvecklare som ska 

behöva lösa allt eller är jag bara liksom arbets… liksom hjälp om man säger som så?”. 

Vidare är det enligt konsult H viktigt att kunden talar om för den som säljer in konsulten i 

projektet vad det är kunden behöver hjälp med, det vill säga vad konsulten ska göra hos 

kunden. Han förklarar däremot att denna utmaning inte påverkar hans motivation negativt 

eftersom han inte har några problem med att fråga chefer på kundföretag vad det är som 

behöver göras. Något som däremot kan påverka hans motivation negativt är om han blir 

tilldelad ett projekt som han upplever att han inte har tillräckligt med kompetens för, 

samtidigt som han förväntas utföra ett arbete under en kortare period än vad han upplever 

att arbetet egentligen tar att utföra: 

”… att man sagt att vi ska bygga den här grejen och vi tänkte att ja men, det tar 

ungefär 100 timmar, så visar det sig att det är 1000 timmars jobb, men sedan så ska 

man ändå klara av det på 100 timmar och då blir det lite såhär, då blir det mycket 

frustration och, ja, man blir inte, man är inte så jäkla glad på den tiden direkt är man 

inte”.  

Vidare förklarar han att han ibland kan känna sig som en utomstående på kundföretag. Han 

menar att om det är kortare projekt brukar han känna sig som en utomstående, men att han 

ofta har arbetat med långa projekt där han efter några veckor känner sig som en del av 

företaget. Däremot förklarar han att han inte alltid inkluderas i de möten som kundföretag 

håller i på grund av att han är en konsult, vilket gör att han inser att han inte är en del av 

kundföretaget utan att han faktiskt arbetar på ett konsultbolag. Han tycker att det är dåligt 

att han inte blir inkluderad i vissa möten eftersom dessa kan innehålla information för att 

han ska kunna utföra ett bra arbete. Han menar att han däremot brukar få reda på 

informationen ändå efter ett tag och därför tycker han att han borde inkluderas i möten och 

redan då ta del av informationen. Vidare kan det uppstå en utmaning när han kommer in i 

ett projekt som redan är igång. Han förklarar att när han kommer in i ett projekt som redan 

är igång finns det ibland personer som är pedagogiska och som förklarar för honom vad till 

exempel syftet med projektet är och vad som ska göras, vilket underlättar situationen av att 

komma in i ett projekt som redan är igång. En sådan person finns däremot inte alltid, utan 

då kan konsulten behöva lära sig allting själv, vilket enligt konsulten kan ta lång tid och vara 

frustrerande. Han menar däremot att han brukar kunna hantera situationen och att det inte 

är något stort problem för honom.  
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4.8.2 Belöningar 

Från konsultbolaget får konsult H lön och han kan även få löneökningar en gång per år. Han 

menar att löneökningarna påverkas av hans prestation hos kundföretag.  I ett konsultbolag 

som konsult H arbetade på tidigare kunde löneökningarna påverkas av om han har engagerat 

sig i att anordna aktiviteter för konsultbolaget som sker utanför arbetstid. Denna del av 

löneökningen tyckte konsulten var lite konstig eftersom alla individer på konsultbolaget inte 

har tid till att umgås efter arbetstid. Han menar att han motiveras av löneökningar eftersom 

han uppskattar att få en högre lön, men på grund av att löneökningen endast sker en gång 

per år ser han ingen direkt koppling mellan hans prestation och löneutvecklingen. Han 

menar att han därför istället brukar känna att han vill göra bra ifrån sig eftersom han därmed 

själv mår bra och att han sedan hoppas på att ledningen ser hans prestation och belönar 

honom för den med en löneökning. En annan belöning som konsult H får från konsultbolaget 

är en så kallad rekryteringsbonus. En sådan innebär att om konsulten lyckas introducera en 

person till konsultbolaget och den personen blir anställd på konsultbolaget och arbetar där i 

minst sex månader, kan konsulten få en belöning för det. Han menar däremot att denna 

belöning inte motiverar honom särskilt mycket för att han ska vilja engagera sig för att 

introducera nya personer till konsultbolaget.  

Andra belöningar som konsult H får från konsultbolaget är att få arbeta med interna projekt 

som han uppskattar och feedback från medarbetare eller konsultchefen där feedbacken från 

konsultchefen kan baseras på kundens feedback till konsultchefen på konsultens prestation. 

Han förklarar att konsultbolaget har låtit honom arbeta med interna projekt som han som 

individ uppskattar, vilket motiverar honom till att vilja stanna kvar på ett konsultbolag 

eftersom han får göra någonting som han tycker är roligt och han får visa upp sin kunskap. 

Feedbacken som konsulten får från konsultchefen får han ganska omgående. Feedbacken 

som konsulten får från konsultchefen men som baseras på kundens feedback av konsultens 

prestation menar konsulten är viktig att få. Hur snabbt han får denna feedback av 

konsultchefen beror på hur kontinuerlig kontakt konsultchefen har med kunden.  

Vidare kan konsultbolaget även erbjuda utbildningar i de perioder som konsulterna står utan 

projekt: 

”… all tid som vi inte jobbar hos kund kostar ju oss, kostar ju liksom konsultbolaget, 

så man vill ju inte ha den här tiden, men ibland så blir det ju såhär att man måste, 

om det inte finns möjlighet liksom till något uppdrag och då är det ju sjukt bra tillfälle, 

för då får man ju, det, det är ju om man säger, konsultbolagets enda liksom produkt 

är ju konsulter. Så har man vassa konsulter som kan väldigt mycket och är väldigt 

utbildade så har man ju väldigt bra produkt liksom och det är ju så man får se det, 

att man investerar liksom i sina produkter”.  



 

61 

Något som konsult H skulle vilja förbättra med belöningssystemet från konsultbolaget är att 

han skulle vilja att konsultbolaget erbjöd löneförhandlingar två gånger per år, för om det 

endast sker en gång om året upplever konsulten att han glömmer bort att det faktiskt finns 

en löneökning. Han menar att ha två lönesamtal om året även skulle ge fördelen att han 

enklare skulle komma ihåg prestationer som han kan motivera kring för att få en löneökning. 

Han skulle även vilja få chansen att få fler semesterdagar genom att han med konsultchefen 

kan diskutera att han får en extra semesterdag istället för en löneökning.  

Från kundföretag kan konsult H få utbildningar som krävs för att han ska kunna arbeta på 

kundföretaget. Han uppskattar utbildningar eftersom han genom dem får lära sig något. Av 

utbildningarna motiveras han inte till att vilja skapa kundnöjdhet utan motivationen är att 

han tycker om att lära sig något nytt. Han menar däremot att utbildningarna hjälper honom 

till att kunna utföra ett bra arbete hos kunden eftersom han får den kunskap som han 

behöver, vilket gör att han kan göra kunden nöjd. För konsult H innebär kundnöjdhet att det 

finns någon som han kan kommunicera med på ett kundföretag, där han kontinuerligt kan 

stämma av om ett projekt går bra och om det är någonting som saknas. Han kan även få 

feedback från kundföretag, men han förklarar att det är viktigt att han själv frågar kunden 

efter feedback, det vill säga hur han presterar under projektets gång. Han menar att om han 

inte själv frågar efter feedback kan det vara så att feedbacken endast kommer i slutet av ett 

projekt och då kan han inte förbättra sig själv under projektets gång. Han menar att han 

uppskattar att få både positiv och negativ feedback från kunder eftersom han vill prestera så 

bra som möjligt och ha en nöjd kund. Han tycker om att arbeta med människor som blir 

nöjda med hans arbete och menar att det är motiverande för honom.  

Något som konsult H skulle vilja förbättra med de belöningssystem som kunder erbjuder är 

att han skulle vilja att kundföretag inkluderar konsulter mer i företaget, som till exempel att 

även konsulter följer med på arbetsresor utomlands, eftersom han annars känner att han inte 

inkluderas i kundföretaget. Han skulle även vilja ha en bättre kommunikation med kunder 

under ett projekts gång så att det inte visar sig att kunden vid projektets slut är missnöjd med 

konsultens arbete eftersom kunden förväntade sig något annat än vad som var bestämt från 

början. Han skulle även vilja att kunder är mer flexibla med de priser som gäller för en 

konsulttjänst och inte lägger en stor vikt vid att ha ett fast pris eftersom kundens önskemål 

om ett projekt kan ändras under projektets gång. Vidare diskuterar konsult H risken för 

mutor och förklarar att det skulle vara problematiskt om ett kundföretag erbjöd monetära 

belöningar, eftersom dessa kan klassificeras som en muta.  

Något som konsulten särskilt motiveras av för att vilja skapa kundnöjdhet är att få ett 

erkännande på hans faktiska prestation genom att få en titel som han tycker att han förtjänar, 

eftersom han därför vet att han presterar bra: 
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”… om man presenteras av någonting, att företaget tycker att ja men [konsult H] är 

väldigt duktig på det här, så han är expert inom det här området tycker vi liksom, 

och att få den, få en titel på så sätt, kan vara någonting, men det ska vara, det ska 

finnas någon form av liksom bakgrund i det. Jag skulle inte bara vilja bli kallad 

expert inom någonting som jag själv inte tycker jag är expert inom”.  

Han förklarar även att om han får en löneökning från konsultbolaget, upplever han det som 

att konsultbolaget tror på honom. Detta gör att han vill göra konsultbolaget nöjd, vilket är att 

göra kunden nöjd. Därför kommer även konsulten vilja göra kunden nöjd. 

Vidare förklarar han att belöningar från kundföretag kan skilja sig beroende på ett projekts 

längd. Han menar att vid långa projekt blir han ofta en del av kundföretaget och känner sig 

inte utfryst samt att han kan få mer ansvar och att de anställda på kundföretag respekterar 

det han har att säga, vilket inte är vanligt vid korta projekt. Han förklarar att när han arbetade 

med ett projekt på ett kundföretag i ungefär två år, kunde andra avdelningar på 

kundföretaget be honom om hjälp och vilja ha med honom på möten.  

Konsult H upplever inte att konsultbolaget tar sig tid till att ta reda på vad han som individ 

motiveras av eftersom konsultbolaget inte tar sig tid till att ta reda på om han till exempel vill 

gå på en mässa eller någon utbildning. Han menar däremot att detta inte påverkar hans 

motivation negativt eftersom han i sitt vardagliga arbete inte tänker på att en utbildning kan 

vara bra för hans framtid. Inte heller kunder lägger ned tid på att ta reda på vad han som 

individ motiveras av eftersom de endast erbjuder utbildningar som är kopplade till det 

projekt som konsulten ska arbeta med hos dem. Inte heller detta påverkar hans motivation 

negativt då han vanligtvis känner att hans roll hos kunder är att vara en resurs.  

När konsult H diskuterar om han får teambaserade belöningar från konsultbolaget eller inte 

förklarar han att de gemensamma aktiviteterna som konsultbolaget erbjuder inte är kopplade 

till något särskilt projekt, utan de gäller alla anställda på konsultbolaget. Aktiviteterna är till 

för att behålla en god sammanhållning på konsultbolaget och för att konsulterna inte ska vilja 

lämna konsultbolaget. Konsult H förklarar att dessa aktiviteter motiverar honom till att vilja 

stanna kvar på konsultbolaget. Aktiviteterna är vanligtvis generella för att de ska passa alla 

individer på konsultbolaget, men en konsult kan även fråga konsultchefen om konsulten 

tillsammans med andra konsulter får åka iväg på en gemensam aktivitet och att 

konsultbolaget då bidrar med en summa pengar till det, vilket är vanligt förekommande. De 

teambaserade belöningar som konsult H kan få från kundföretag är teambaserad feedback 

och tårta. Han förklarar att feedbacken: ”… brukar inte vara jättegenomtänkt mer än att 

såhär tummen upp liksom, ungefär på den nivån”. Han menar däremot att han föredrar att 

få feedback som är riktad till en hel grupp snarare än till en individ eftersom alla i gruppen 

därmed får ta del av gruppens framgångar och motgångar och ett skapande av ”ett vi” kan 
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ske. Att bli bjuden på tårta som en teambaserad belöning är något som konsult H uppskattar 

eftersom det är en trevlig gest från kundföretagets sida.  

När konsult H diskuterar det tudelade belöningssystemet förklarar han att det kan finnas en 

risk med systemet. Han menar att om konsulten trivs på kundföretaget, kunden är nöjd med 

hans prestation och kunden kan tänka sig att anställa honom med hans nuvarande lön från 

konsultbolaget samtidigt som han inte umgås med de andra konsulterna på konsultbolaget 

finns risken att han går över till kundföretaget. Konsulten uppskattar om både konsultbolaget 

och kundföretaget vill ha honom som anställd eftersom det är smickrande för honom om 

båda företagen vill ha honom. Vetskapen om att båda företagen vill ha honom som anställd 

menar han kan fungera som en motivering till en högre lön.  

När konsult H diskuterar om det tudelade belöningssystemet påverkar hans motivation till 

att vilja skapa kundnöjdhet förklarar han att även om kunder inte ger belöningar är han ändå 

motiverad till att vilja skapa kundnöjdhet så länge konsultbolaget belönar honom. Han 

menar att om kunden däremot också väljer att belöna hans prestation är det positivt för 

honom. Han förklarar att belöningarna som kommer från konsultbolaget är viktigare för 

hans motivation eftersom konsultbolaget blir ett skyddsnät om arbetet hos en kund inte går 

bra och kunden inte längre vill ha kvar konsulten: 

”… då är ju ändå konsultbolaget där och fångar upp en och bara ja okej, ni får ju er 

lön som alltid, det är inga konstigheter liksom. Vi kommer inte sänka er lön. Vi 

kommer inte avskeda er. Vi kommer inte liksom göra någonting. Så därför finns det 

väl den tryggheten då hos konsultbolaget och jag tror att, det är väl det som då är 

när man är ute väldigt längre, så glömmer man bort den tryggheten för då blir det 

mer att man tänker mer åt det andra företaget”.  

4.9 Sammanfattande tabell över belöningarna 

Nedan sammanfattar vi de belöningar som konsulterna får från både konsultbolaget och från 

kundföretag för att skapa en överblick över de belöningar som konsulterna faktiskt får. 

Denna sammanfattning visas i tabell 1 nedan.  



 

64 

 

Tabell 1. Sammanfattning över de belöningar som förekommer bland de studerade 

konsulterna 

 

Vi har valt att slå samman gruppaktiviteter och sociala arrangemang till en kategori eftersom 

båda kan ges i avsikt att skapa en social miljö.   
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska datamaterial som samlats in genom intervjuer 

med åtta konsulter. Vi börjar med att gå igenom utmaningar som konsulterna stöter på 

och undersöker hur de påverkar konsulternas motivation. Därefter analyserar vi de 

belöningar som konsulterna får från konsultbolaget respektive kundföretag genom att 

kategorisera dem i finansiella och icke-finansiella belöningar. Därefter undersöker vi hur 

belöningarna påverkar konsulternas motivation. Slutligen undersöker vi hur ett tudelat 

belöningssystem kan utformas för att förstärka motivationen hos en konsult. Då tidigare 

forskning inom styrningsområdet visar att en individ kan bli osäker om individen styrs av 

två chefer och att otydliga förväntningar kan minska motivationen, kan vår studie bidra 

med kunskap om hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att en individ ska vara 

motiverad fastän individen styrs av mer än en chef. 

5.1 Utmaningar i rollen som konsult 

Vi har sett att vissa utmaningar som råder i konsultrollen kan ha en negativ påverkan på en 

konsults motivation. Vi menar att olika utmaningar som konsulter stöter på kan vara 

arbetsförhållanden som enligt Flach (2006) påverkar en individs motivation i ett arbete. 

Tidigare studier visar på olika utmaningar som konsulter kan stöta på. En utmaning kan vara 

att en person som förflyttas mellan olika företag kan uppfattas som en utomstående av de 

fastanställda på ett företag (Kunda m.fl., 2002) samtidigt som Borg och Söderlund (2014) 

förklarar att många av de ingenjörskonsulter som de studerade menade att de ofta har svårt 

att ansluta sig till de anställda på ett kundföretag. En annan utmaning kan vara att ett 

kundföretag inte tillhandahåller tillräckligt med resurser för att konsulten ska kunna utföra 

ett bra arbete hos kunden (Borg & Söderlund, 2014), vilket är något Brenner (1999) förklarar 

är viktigt då författaren menar att en arbetsmiljö behöver vara utrustad med de resurser som 

en anställd behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Studien av Borg och Söderlund (2014) 

visar också på att ingenjörskonsulterna ofta börjar arbeta med projekt som redan är igång 

och att projekten till en början kan vara oklara och förvirrande.  

Flertalet av de konsulter som vi i denna studie har studerat påstår att det uppstår olika 

utmaningar vid arbete på kundföretag. Däremot menar de flesta av konsulterna att 

utmaningen av att känna sig som en utomstående, utmaningen av att kunden inte 

tillhandahåller tillräckligt med resurser och utmaningen av att börja arbeta med ett projekt 

som redan är igång inte har en negativ påverkan på motivationen. Detta innebär att dessa 

utmaningar inte nödvändigtvis är arbetsförhållanden som enligt Flach (2006) har en 

påverkan på motivationen i ett arbete. Detta kan innebära att belöningar så som 
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gruppaktiviteter och sociala arrangemang från kundföretag inte behöver ges i syfte att få en 

konsult att inte känna sig som en utomstående, men de kan ges i andra syften. Till exempel 

är det viktigt att skapa en ”vi-anda” för att ett projekt ska lyckas och ett sätt att skapa denna 

anda kan vara att individer får umgås även utanför arbetet för att skapa denna anda (Lööw, 

2003).  

Att komma in i ett projekt som redan är igång har visat sig kunna vara ett arbetsförhållande 

som i själva verket kan påverka en individs motivation positivt, då en av konsulterna föredrar 

att komma in i ett projekt som redan är igång. Konsulten förklarar att det underlättar hans 

arbete om han kommer in i ett projekt som redan är igång eftersom han då inte behöver 

samla in information om vad som behöver göras i projektet. Därmed kan situationen av att 

komma in i ett projekt som redan startat vara ett arbetsförhållande som enligt Flach (2006) 

har en påverkan på en individs motivation i ett arbete, men i detta fall en positiv påverkan.  

Däremot finns det vissa utmaningar som har en negativ påverkan på konsultens motivation 

och som därmed kan vara arbetsförhållanden som har en negativ påverkan på motivationen. 

Till exempel kan utmaningen av att inte inkluderas i att ge feedback på en produkt som 

konsulten har varit med och designat påverka motivationen negativt eftersom konsulten då 

upplever att kunden inte litar på konsultens förmåga att ge ett professionellt omdöme. Ett 

sätt att hantera denna utmaning anser vi är att belöna konsulten med respekt, genom att 

respektera det som konsulten har att säga, vilket är en belöning som en av de studerade 

konsulterna får om ett projekt sträcker sig under en lång period. På grund av att respekt inte 

är en monetär belöning, är det enligt Merchant (1998) inte kostsamt att belöna en konsult 

med respekt, vilket är ett ytterligare argument till att ett kundföretag bör respektera det som 

en konsult har att säga.  

En annan utmaning som har visat sig ha en negativ påverkan på en av konsulternas 

motivation är om konsulten blir tilldelad ett projekt som konsulten upplever att han inte har 

kompetens för. Ett sätt att hantera denna utmaning är att belöna konsulten med personlig 

och professionell utveckling i form av utbildning, eftersom personlig och professionell 

utveckling enligt Wells (2004) kan leda till att en individ får expertis och kunskap och kan 

anpassa sig till en ny arbetsmiljö. Flera av de studerade konsulterna förklarar att de 

utbildningar som kundföretag tillhandahåller gör att konsulten kan utföra ett bra arbete hos 

kunden, vilket är ett ytterligare argument till att det är viktigt att ett kundföretag belönar en 

konsult med utbildningar. Många av konsulterna förklarar att de utbildningar som 

kundföretag erbjuder inte i sig har en positiv påverkan på motivationen, men eftersom de 

kan leda till den kunskap som konsulterna behöver i sin roll som konsulter, kan de minimera 

den negativa påverkan på motivationen som bristen av kompetens kan bidra till. Därför är 

utbildningar från kundföretag viktiga för en konsult att få.  
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Vidare menar Flach (2006) att en motiverad och tillfredsställd anställd som har en positiv 

attityd till ett arbete kan prestera bättre. Vi menar att det därmed är viktigt att både 

konsultbolaget och kundföretag lyckas motivera en konsult, vilket kan göras genom 

belöningar eftersom belöningar enligt Cacioppe (1999) och Anthony och Govindarajan 

(2007) påverkar en individs beteende. Varför det är viktigt att även kundföretag lyckas 

motivera en konsult beror bland annat på att en studie av Wallgren (2011) visar att 

konsultchefer inte alltid aktivt arbetar med att motivera konsulter. Samtidigt förklarar 

Wallgren (2011) att det är viktigt att konsultchefer motiverar en konsult eftersom chefer kan 

påverka en arbetsmiljö. Även Alvesson (2004) förklarar att ett kundföretag kan agera som en 

chef och övervaka en kunskapsarbetare, det vill säga en konsult i detta fall eftersom en 

konsult enligt Ejler m.fl. (2011) kan arbeta i ett kunskapsintensivt företag. Eftersom det kan 

vara viktigt att både ett konsultbolag och ett kundföretag motiverar en konsult kommer vi att 

analysera det tudelade belöningssystemet nedan.   

5.2 Kategorisering av belöningarna i det tudelade 

belöningssystemet 

Utifrån tabell 1 som visar de olika belöningarna som respektive konsult får från 

konsultbolaget och från kundföretag ska vi med hjälp av Anthonys och Govindarajans (2007) 

indelning av finansiella samt psykologiska och sociala belöningar ta fram ett tudelat 

belöningssystem, som visas i tabell 2. Vi delar in belöningarna i finansiella belöningar och 

icke-finansiella belöningar, där icke-finansiella belöningar motsvarar psykologiska och 

sociala belöningar. Detta gör vi för att ge läsaren en tydligare bild över de belöningar som 

förekommer bland de studerade konsulterna. Vi visar även på vad tidigare forskning och 

teorier har diskuterat kring dessa belöningar. Hur de studerade konsulternas motivation 

påverkas av det tudelade belöningssystemet diskuteras istället i delkapitel 5.3.   
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Tabell 2. Kategorisering av de belöningar som förekommer bland konsulterna 

5.2.1 Finansiella belöningar 

Nästan alla konsulter har sagt att de får löneökningar, vilket är en finansiell belöning 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Den rekryteringsbonus som en av konsulterna får från 

konsultbolaget är också en finansiell belöning eftersom en bonus enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) är en finansiell belöning. Monetära belöningar, så som löneökningar 

och rekryteringsbonusar, är däremot inte alltid fördelaktiga genom att de till exempel inte 

kan förbättra kunskaper och förmågor hos de anställda på ett företag (Aguinis m.fl., 2013).  

Något som däremot kan leda till expertis och kunskap hos de anställda är personlig och 

professionell utveckling (Wells, 2004). I denna studie förekommer personlig och 

professionell utveckling för konsulter bland annat genom utbildningar. På grund av att 

utbildningar är något som antingen konsultbolaget eller kundföretag måste betala för 

klassificerar vi denna belöning som en finansiell belöning. Eftersom konsultbolaget bekostar 

de utbildningar som en av konsulterna får av kundföretag, kan det ses som en finansiell 

belöning från konsultbolaget. Personlig och professionell utveckling kan även leda till att 

nyanställda bättre anpassas till ett företag och företagets miljö (Wells, 2004), vilket kan 

innebära att det är fördelaktigt att ett kundföretag belönar en konsult med utbildningar för 

att konsulten ska kunna anpassa sig till kundens miljö och därmed kunna prestera bättre.   

På grund av att insparande av lediga timmar är något som ett konsultbolag kommer att betala 

för när en konsult utnyttjar sin fritid, anser vi att även lediga timmar är en finansiell belöning. 

Vidare anser vi att arbetssäkerhet är en finansiell belöning eftersom det är något som 

konsultbolaget betalar för sina anställda. Under kategorin arbetssäkerhet ingår kollektivavtal 

och pensionsavtal som två av de studerade konsulterna får. Eftersom nyttjandet av en bil är 

en finansiell belöning (Anthony & Govindarajan, 2007) kan nyttjandet av en dator, 

programvaror och en mobiltelefon också klassificeras som en finansiell belöning.  
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Som vi har nämnt har vi valt att slå samman gruppaktiviteter och sociala arrangemang under 

en kategori, gruppaktivitet/socialt arrangemang, eftersom båda ges i avsikt att skapa en 

social miljö. Då gruppaktiviteter och sociala arrangemang är något som konsultbolaget 

betalar för eller som kundföretag betalar för utöver priset på konsulttjänsten är det en 

finansiell belöning. Under denna kategori ingår de julfester, konferenser samt 

lunchbjudningar och middagsbjudningar som några av de studerade konsulterna får, 

eftersom det kan ses som ett socialt arrangemang. Att belöna en individ med en social miljö 

är fördelaktigt för ett företag eftersom Alvesson (2004) menar att ett företag kan erbjuda en 

social miljö för att attrahera och behålla individer med önskade egenskaper. Det är även 

viktigt att erbjuda gruppaktiviteter och sociala arrangemang för att skapa en vi-anda, som 

enligt Lööw (2003) krävs för ett framgångsrikt projekt, eftersom en vi-anda kan skapas 

genom att individer får umgås utanför arbetsplatsen. Eftersom det har visat sig att 

gruppaktiviteter och sociala arrangemang inte delas ut baserat på en specifik grupps 

prestation, klassificerar vi inte belöningen gruppaktivitet/socialt arrangemang som en 

teambaserad belöning.  

Även tårta som teambaserad belöning är en finansiell belöning eftersom det är något som 

kundföretag betalar för utöver priset för konsulttjänsten. Enligt Cacioppe (1999) bör en chef 

belöna individer som en grupp för att individerna ska vilja arbeta i ett team, vilket innebär 

att tårta som teambaserad belöning kan vara fördelaktigt när arbete sker i projektform där 

ett antal projektmedlemmar ingår.  

5.2.2 Icke-finansiella belöningar 

Att erbjuda icke-finansiella belöningar kan påverka människors attraktion av ett arbete på 

ett positivt sätt (Schlechter m.fl., 2015). Feedback är en belöning som samtliga studerade 

konsulter får från både konsultbolaget och kundföretag, medan teambaserad feedback är en 

belöning som flera konsulter får från kundföretag. På grund av att individer bör belönas som 

en grupp för att de ska vilja arbeta i ett team (Cacioppe, 1999) kan teambaserad feedback 

vara fördelaktig. Eftersom feedback inte är en belöning som konsultbolaget eller kundföretag 

betalar för, är individuell och teambaserad feedback icke-finansiella belöningar. Eftersom de 

inte är monetära belöningar är det inte kostsamt för ett företag att ge ut dessa (Merchant, 

1998), vilket innebär att det är fördelaktigt för ett företag att belöna en konsult med feedback 

om feedback är motiverande för konsulten.  

Eftersom de möten som en av konsulterna brukar få från konsultbolaget är uppmuntrande 

möten kan dessa möten ses som att konsulten får beröm och ett erkännande för sin 

prestation, vilket gör att det är en icke-finansiell belöning eftersom erkännande är en 

psykologisk och social belöning (Anthony & Govindarajan, 2007).  
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På grund av att interna projekt på konsultbolaget kan ses som varierande arbetsuppgifter då 

konsulten får göra någonting annat utöver externa kundprojekt, kan interna projekt ses som 

en inre belöning som Child (2015) diskuterar. Därmed kan ett internt projekt också ses som 

en psykologisk och social belöning eftersom inre belöningar och psykologiska och sociala 

belöningar visar på vissa gemensamma belöningar. Även varierande projekt kan ses som 

varierande arbetsuppgifter och är därför också en psykologisk och social belöning. Därmed 

är interna projekt och varierande projekt icke-finansiella belöningar i denna studie. På grund 

av att interna projekt och varierande projekt kan leda till att en konsult får arbeta med 

intressanta uppgifter, kan dessa jämföras med intressanta arbetsuppgifter som företag enligt 

Alvesson (2004) kan använda sig av för att attrahera och behålla individer med önskade 

egenskaper.   

Vidare förklarar Wallgren (2011) att ansvar är en motivationsfaktor som kan påverka IT-

konsulters beteenden. Eftersom mer ansvar är en social och psykologisk belöning (Anthony 

& Govindarajan, 2007) är mer ansvar en icke-finansiell belöning i denna studie. En annan 

icke-finansiell belöning som en av konsulterna får är respekt från kundföretag, vilket också 

är en icke-finansiell belöning i denna studie. Detta beror på att vi anser att respekt kan 

jämföras med ett erkännande, där erkännande är en psykologisk och social belöning enligt 

Anthony och Govindarajan (2007).  

Några av de studerade konsulterna anger att kunduppdrag kan vara utvecklande i sig, vilket 

innebär att kunduppdragen kan innebära personlig och professionell utveckling. På grund av 

att personlig och professionell utveckling kan leda till expertis och kunskap hos en anställd 

(Wells, 2004) kan det vara fördelaktigt för ett konsultbolag att låta en konsult arbeta med 

varierande projekt hos varierande kunder. Utvecklande kunduppdrag är en icke-finansiell 

belöning eftersom det inte är något som kundföretagen betalar för utöver priset för 

konsulttjänsten, utan konsulterna upplever att kunduppdragen i sig är utvecklande. 

Detsamma gäller ett utökat nätverk som en av konsulterna diskuterar att han får, eftersom 

det är någonting han får genom kunduppdragen i sig och det inte är något som kundföretagen 

betalar extra för.  

5.3 Det tudelade belöningssystemets påverkan på konsultens 

motivation 

5.3.1 Olika individer motiveras av olika belöningar 

På grund av att olika individer motiveras av olika belöningar (Brenner, 1999; Ryan & Deci, 

2000; Wells, 2004) kan det vara en utmaning för både konsultbolaget och kundföretag att 

utforma ett belöningssystem som motiverar en konsult. För ett kundföretag som inte sedan 
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tidigare har en relation med en konsult kan denna utmaning vara svårare att hantera än för 

ett konsultbolag. Vidare menar Anthony och Govindarajan (2007) att en belöning inte får 

vara för enkel eller för svår att uppnå för att en individ ska motiveras av belöningen. Det är 

därmed även viktigt att den som ger ut belöningar vet vad som är för enkelt eller för svårt att 

uppnå för en enskild konsult för att konsulten ska motiveras av belöningen. 

Många av konsulterna förklarar att varken konsultbolaget eller kundföretag tar sig tid till att 

ta reda på vad konsulten som individ motiveras av eller ger ut belöningar som är anpassade 

efter konsultens individuella behov. Detta har visat sig kunna ha både en negativ påverkan 

och ingen påverkan på en konsults motivation, där en av de studerade konsulterna förklarar 

att om konsultbolaget inte ger ut belöningar som är anpassade efter konsultens individuella 

behov finns risken att konsulten inte längre vill arbeta för konsultbolaget. Det innebär att det 

kan vara viktigt för ett konsultbolag att ta reda på vad en konsult motiveras av, för att 

konsulten ska fortsätta vilja skapa kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget. Om konsulten 

motiveras mer av belöningarna från kundföretag finns risken att konsulten går över till 

kundföretaget, eftersom Alvesson (2004) förklarar att företag kan använda sig av vissa 

belöningar för att attrahera individer till att vilja anställas av företaget. 

Vidare menar vi att teambaserade belöningar kan vara komplexa att utforma, eftersom 

Brenner (1999), Wells (2004) samt Ryan och Deci (2000) menar att olika individer motiveras 

av olika typer av belöningar. Det är därför en utmaning för ledningen att utforma ett 

belöningssystem som lämpar sig för samtliga medlemmar i en grupp. Några av konsulterna 

diskuterar att teambaserade belöningar inte är individanpassade, vilket visar på att det kan 

vara svårt att utforma en teambaserad belöning som motiverar samtliga individer i en grupp. 

Att det är en utmaning att utforma en belöning som ska motivera många individer kan vi 

även se genom att några konsulter upplever att gruppaktiviteter och sociala arrangemang 

inte är anpassade efter deras behov.  

Det är mer förekommande att konsultbolag och kundföretag inte tar sig tid till att ta reda på 

vad en konsult som individ motiveras av, fastän alla individer enligt Brenner (1999), Wells 

(2004) samt Ryan och Deci (2000) motiveras av olika belöningar. På grund av att bristen av 

individanpassade belöningar kan ha en negativ påverkan på motivationen eller att en 

belöning inte är motiverande för individen, är det viktigt att ett företag ser till att en individ 

är motiverad så att individen kan vilja prestera så bra som möjligt, det vill säga vara 

motiverad till att vilja skapa kundnöjdhet i detta fall.  

5.3.2 Belöningar för motivationen till att vilja skapa kundnöjdhet 

Vilka belöningar som särskilt motiverar konsulterna till att vilja skapa kundnöjdhet skiljer 

sig mellan konsulterna, men att få feedback verkar vara en viktig del för flera av konsulterna. 

Flera av de studerade konsulterna förklarar att kundnöjdhet i sig är något som motiverar 
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dem till att vilja skapa kundnöjdhet. Att konsulterna motiveras av att få en nöjd kund innebär 

att de har en inre motivation eftersom en sådan enligt Ryan och Deci (2000) innebär att en 

person utför en handling eftersom handlingen i sig är glädjande. I detta fall är skapandet av 

kundnöjdhet handlingen, där kundnöjdhet är glädjande för konsulterna. På grund av att 

kundnöjdhet i sig är något som särskilt motiverar många konsulter, kan det vara viktigt att 

de får feedback som innebär ett erkännande av konsulternas väl utförda prestation. Det 

innebär att det är viktigt att både konsultbolaget och kundföretag belönar en konsult med 

feedback. Däremot menar många av de studerade konsulterna att feedback från kundföretag 

har en större betydelse för deras motivation än vad feedback från konsultbolaget har, vilket 

visar att kundföretag kan ha det huvudsakliga ansvaret att belöna en konsult med feedback. 

Att Fayol (2008) hävdar att en individ bör styras av endast en chef för att individen inte ska 

känna sig osäker, där otydliga förväntningar enligt Spitzer (1995) kan leda till en bristande 

motivation hos en anställd, kan skapa argument för att kundföretag bör vara den part som 

ger feedback till en konsult.  

Ett ytterligare argument till att feedback bör komma från ett kundföretag är att det har visat 

sig att feedback från kundföretag brukar komma omgående. Motivationseffekten av en 

belöning är hög om tiden mellan det att en prestation har utförts och belöningen ges ut är 

kort (Wilson, 1995; Anthony & Govindarajan, 2007; Merchant, 1998) och därför är det 

fördelaktig att feedback ges omgående. På grund av att feedback från kundföretag brukar 

komma omgående och de flesta konsulter motiveras av feedback från kundföretag, kan det 

innebära att det är en effektiv belöning enligt Wilson (1995), Anthony och Govindarajan 

(2007) samt Merchant (1998).  

Däremot kan kundföretag ge feedback till en konsultchef angående konsultens prestation, 

varefter konsultchefen belönar konsulten utefter kundens feedback (Alvesson, 2004). Flera 

av de studerade konsulterna anger att feedback från konsultbolaget kan bero på kundföretags 

feedback till konsultchefen, vilket innebär att konsultchefen kan ha det huvudsakliga 

ansvaret för att belöna konsulten med feedback. Att konsultchefen kan behöva vänta på 

kundens feedback av konsultens prestation innan feedback ges ut till konsulten anser vi 

däremot kan innebära en nackdel, eftersom tiden mellan det att en konsult har utfört en 

prestation och att belöningen ges ut till konsulten kan vara lång. För de studerade 

konsulterna varierar det om denna feedback ges omgående, vilket kan innebära att 

feedbacken måste komma omgående från konsultchefen för att den ska vara motiverande. 

Detta visas av en konsult som förklarar att han föredrar att få feedback från kundföretag 

eftersom denna feedback kommer mer omgående än feedback från konsultchefen som 

baseras på kundföretags feedback.  

Om däremot både konsultbolaget och kundföretaget ger direkt feedback till konsulten 

angående konsultens prestation, är det viktigt att feedbacken från båda parterna speglar 
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varandra, för att konsulten inte ska bli osäker gällande sin prestation. Det är därmed viktigt 

att konsultchefen har en insikt i konsultens prestation på ett kundföretag, vilket även några 

av de studerade konsulterna diskuterar, för att konsultchefen ska ge en rättvis belöning 

utifrån konsultens faktiska prestation hos kundföretaget. Detta är viktigt för att 

konsultchefen och kundföretaget ska belöna samma typ av beteende för att en osäkerhet inte 

ska uppstå hos konsulten och för att situationen av att ha två chefer ska fungera.  

Ett argument till att det är fördelaktigt att belöna konsulter med feedback som innebär ett 

erkännande på konsultens prestation är att erkännande enligt Wallgren (2011) är en viktig 

motivationsfaktor för IT-konsulter, som påverkar konsulternas beteenden. I denna studie är 

beteendet att vilja skapa kundnöjdhet. Ett ytterligare argument till att ett företag bör belöna 

en konsult med feedback är att feedback inte är en monetär belöning som enligt Merchant 

(1998) är kostsam för ett företag att ge ut.  

På grund av att utebliven löneökning är ett negativt incitament (Merchant, 1998) kan även 

utebliven feedback ses som ett negativt incitament, där negativa incitament enligt Anthony 

och Govindarajan (2007) minskar tillfredsställelsen av en anställds behov. Detta innebär att 

eftersom konsulter kan motiveras av kundnöjdhet i sig kan avsaknaden av feedback göra att 

en konsult blir omotiverad eftersom konsulten då inte vet om han har lyckats skapa 

kundnöjdhet. Det är därför viktigt att en konsult får feedback för att han ska veta om han har 

lyckats skapa kundnöjdhet.  

5.3.3 Belöningar som samspelar 

För många av de studerade konsulterna beror löneutvecklingen som ges av konsultbolaget 

på kundföretagets feedback till konsultchefen angående konsultens prestation samtidigt som 

löneökningar från konsultbolaget och direkt feedback från kundföretag är motiverande för 

flera av konsulterna. Eftersom det har visat sig att den feedback som kundföretaget ger till 

konsultchefen kan ha en inverkan på den löneutveckling som konsultchefen ger till 

konsulten, menar vi att konsultbolaget och kundföretaget kan samarbeta för att öka 

konsultens motivation. På grund av att konsultens motivation kan påverkas positivt av att få 

en löneökning från konsultbolaget och direkt feedback från kundföretag, kan dessa 

belöningar även tillsammans öka konsultens motivation. 

Även feedback från konsultchefen har visat sig kunna bero på den feedback som 

kundföretaget ger till konsultchefen, men många av de studerade konsulterna föredrar att få 

direkt feedback från kundföretaget. Detta kan innebära att feedback från konsultbolaget och 

direkt feedback från kundföretag inte tillsammans ökar konsultens motivation. Samspelet 

mellan kundföretagets feedback till konsultchefen och konsultens löneutveckling och 

feedback från konsultbolaget visas i figur 2 nedan.  
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Figur 2. Egen illustration av samspelet mellan belöningar 

 

På grund av att en osäkerhet kan uppstå hos en individ om individen styrs av två chefer 

(Fayol, 2008) kan det vara viktigt för konsultchefen att belöna konsulten utefter konsultens 

faktiska prestation hos kundföretag. Därmed är det viktigt att löneökningar och feedback 

från konsultbolaget, som konsulten vet kan bero på kundföretags feedback, ges med hänsyn 

till kundföretagets feedback till konsultchefen för att minska osäkerheten hos konsulten 

angående konsultens prestation. 

Eftersom belöningar har en påverkan på en individs handlingar (Anthony & Govindarajan, 

2007; Cacioppe, 1999) och eftersom löneökningar från konsultbolaget och feedback från 

kundföretag kan påverka en konsults motivation positivt, är det viktigt att dessa belöningar 

ges utefter ett gemensamt mål, för att belöningarna inte ska leda till olika beteenden från 

konsultens sida. Det är därmed viktigt att konsultbolaget inte ger en löneökning som baseras 

på om konsulten arbetar mer timmar än vad som faktiskt krävs på ett kundföretag, utan 

istället baserar löneökningen utefter kundens feedback angående kundnöjdheten.  

Eftersom det kan uppstå en osäkerhet hos en individ om individen styrs av mer än en chef 

(Fayol, 2008) kan det vara viktigt att antingen konsultbolaget eller kundföretaget bär det 

huvudsakliga ansvaret för att se till att det tudelade belöningssystemet motiverar en konsult. 

En diskussion om vem som bör bära ansvaret och varför tas upp i delkapitel 5.4.5.  

5.3.4 Konsultbolagets förmåga att behålla en konsult och kundföretags 

förmåga att attrahera en konsult 

Den situation som en konsult befinner sig i, där konsulten får belöningar från både 

konsultbolaget och från kundföretag, innebär att Alvessons (2004) argument om att företag 

genom belöningar kan attrahera och behålla individer med egenskaper som företaget söker, 

gör att konsulten kan dras till båda företagen. Eftersom ett företag kan erbjuda finansiella 

förmåner, en social miljö, utvecklingsmöjligheter eller intressanta arbetsuppgifter för att 

attrahera och behålla individer med önskade egenskaper (Alvesson, 2004) kan ett 

konsultbolag erbjuda dessa belöningar för att behålla en konsult medan ett kundföretag kan 
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erbjuda dessa belöningar för att attrahera en konsult till att vilja bli anställd av kundföretaget. 

Detta förutsätter däremot att belöningarna är motiverande för en konsult. Risken att en 

konsult lämnar ett konsultbolag för ett kundföretag kan vara hög, eftersom flera av de 

studerade konsulterna diskuterar denna situation. 

Några av de studerade konsulterna förklarar att möjligheten att ett kundföretag kan vilja 

anställa konsulten kan ha en positiv påverkan på motivationen. Samtidigt diskuterar en av 

konsulterna att han kan utöka sitt nätverk genom att arbeta på olika kundföretag, vilket 

konsulten motiveras av eftersom ett utökat nätverk innebär en trygghet ifall konsulten skulle 

förlora sitt arbete på konsultbolaget. Vi upplever att konsulten menar att ett kundföretag kan 

anställa konsulten om konsulten tvingas lämna konsultbolaget. Detta innebär att ett utökat 

nätverk kan likställas med en möjlighet till anställning på ett kundföretag. Situationen av att 

en konsult kan dras till båda företagen samtidigt visas i figur 3 nedan.  

 

Figur 3. Egen illustration av möjligheten att behålla eller attrahera en konsult 

 

Löneökning är en belöning som nästan alla konsulter får från konsultbolaget. Utifrån de 

studerade konsulterna kan vi se att löneökning som belöning kan vara en viktig faktor för 

motivationen, men det kan även vara en mindre viktig faktor för motivationen. Två av 

konsulterna diskuterar situationen av att inte få en löneökning ett år. En av dem förklarar att 

en utebliven löneökning hade fått honom att vilja öka sin prestation, medan den andre 

förklarar att hans motivation skulle påverkas negativt. Om motivationen påverkas negativt 

blir individen mer omotiverad, där en omotiverad individ enligt Ryan och Deci (2000) är en 

individ som inte finner inspiration till att utföra en handling. Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) motiveras anställda mer av att belönas än risken att få ett negativt 

incitament, men detta stämmer inte för konsulten som på grund av en utebliven löneökning 

vill öka sin prestation. 

Att finansiella förmåner är viktiga för att en anställd ska vilja stanna kvar på ett företag visas 

av några av konsulterna som förklarar att det för deras motivation till att vilja stanna kvar på 

ett konsultbolag krävs att konsultbolaget erbjuder löneökningar. Det innebär att 

löneökningar kan motivera en individ till att vilja fortsätta arbeta för ett konsultbolag. Att 

vilja fortsätta arbeta för ett konsultbolag kan innebära att konsulten vill göra konsultbolaget 

nöjd och genom att konsultbolaget har som mål att göra sina kunder nöjda, kommer även 
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konsulten vilja göra kunderna nöjda på uppdrag av konsultbolaget. För att en löneökning 

som belöning ska vara effektiv måste den enligt Wilson (1995), Anthony och Govindarajan 

(2007) samt Merchant (1998) ligga nära i tiden med en anställds prestation. Däremot sker 

löneökningar endast en gång om året och en av konsulterna diskuterar att han skulle vilja att 

lönesamtal sker två gånger om året för att han ska kunna komma ihåg prestationer att 

motivera kring på lönesamtalet. Detta kan innebära att lönesamtal bör ske fler gånger om 

året för att löneökningar ska vara motiverande för en konsult. En annan finansiell belöning 

som ett konsultbolag kan erbjuda för att motivera en konsult till att vilja fortsätta skapa 

kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget är en bonus, eftersom några av konsulterna 

förklarar att de önskar att konsultbolaget erbjöd bonusar. Att ett konsultbolag erbjuder 

finansiella förmåner kan vara viktigt eftersom ett kundföretag kan erbjuda andra belöningar 

för att motivera en konsult till att vilja anställas av kundföretaget, eftersom monetära 

belöningar från ett kundföretag kan ses som en muta.  

Eftersom gruppaktiviteter och sociala arrangemang innebär en social miljö kan det vara en 

utmaning för konsultbolaget om ett kundföretag erbjuder sådana belöningar eftersom en 

social miljö enligt Alvesson (2004) kan attrahera en individ till att vilja bli anställd av ett 

företag. Om konsulten går över till kundföretaget kommer konsulten fortfarande vilja göra 

kundföretaget nöjd, men inte på uppdrag av konsultbolaget. Självklart beror detta på om en 

konsult motiveras av gruppaktiviteter eller sociala arrangemang från ett kundföretag. För de 

studerade konsulterna skiljer det sig om gruppaktiviteter eller sociala arrangemang från 

kundföretag är motiverande eller inte, vilket innebär att det finns en risk att konsulten kan 

vilja gå över till ett kundföretag. Samtidigt motiveras två av konsulterna till att vilja stanna 

kvar på konsultbolaget om konsultbolaget erbjuder gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang, medan två andra konsulter förklarar att dessa aktiviteter och arrangemang får 

dem att trivas på konsultbolaget. Att konsulterna genom gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang trivs på konsultbolaget kan innebära att gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang motiverar dem till att vilja stanna kvar på konsultbolaget. Detta innebär att ett 

konsultbolag kan erbjuda gruppaktiviteter eller sociala arrangemang för att behålla 

konsulterna.  

Det är även viktigt för ett konsultbolag att erbjuda utbildningar som innebär personlig och 

professionell utveckling, eftersom utvecklingsmöjligheter enligt Alvesson (2004) kan leda till 

att ett företag kan behålla en individ. Många av de studerade konsulterna förklarar att 

utbildningar från konsultbolaget är en bra belöning för att de ska kunna utveckla sin 

kompetens, vilket innebär att det kan vara ett sätt för konsultbolaget att behålla konsulterna. 

Vidare diskuterar en av konsulterna att kundprojekt kan vara utvecklande i sig och att detta 

motiverar konsulten, vilket innebär att det kan vara viktigt att konsultbolaget erbjuder 

varierande och intressanta kundprojekt för att konsulten ska kunna utvecklas. Däremot finns 

det en risk att konsulten vill stanna kvar på kundföretaget efter ett projekts slut om konsulten 
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motiveras av kundens belöningar, vilket gör att det är en risk för konsultbolaget att erbjuda 

varierande och intressanta kundprojekt. Om dessa projekt däremot är motiverande för att 

konsulten ska vilja skapa kundnöjdhet är det viktigt för konsultbolaget att erbjuda sådana 

projekt, eftersom nöjda kunder innebär intäkter för konsultbolaget. En av de studerade 

konsulterna förklarar att han motiveras av varierande projekt eftersom de gör hans vardag 

mer spännande vilket gör att han vill anstränga sig, det vill säga vilja skapa kundnöjdhet i 

detta fall. Konsultbolaget måste därmed göra en avvägning mellan erbjudandet av varierande 

och intressanta kundprojekt och risken att förlora konsulten till kundföretaget. 

Det har även visat sig att många kundföretag erbjuder utbildningar, men dessa har vanligtvis 

inte en direkt positiv påverkan på konsultens motivation, vilket innebär att risken för att 

konsulten går över till kundföretaget minskar. Däremot är kundnöjdhet i sig motiverande för 

flera konsulter och många konsulter förklarar att utbildningar som kundföretag erbjuder kan 

hjälpa konsulterna att utföra ett bra arbete hos kunden, vilket innebär att utbildningar som 

kundföretag erbjuder kan ha en indirekt påverkan på konsulternas motivation. Att 

utbildningarna hjälper konsulterna att utföra ett bra arbete hos kunden kan jämföras med 

Wells (2004) som förklarar att personlig och professionell utveckling kan leda till att 

nyanställda bättre anpassas till ett företag. Att vara en nyanställd och behöva anpassa sig till 

en ny miljö anser vi kan jämföras med en konsults situation då konsulten tar sig an ett nytt 

projekt hos en kund.  

Vidare kan ett konsultbolag låta konsulten arbeta med interna projekt för att motivera 

konsulten till att vilja fortsätta skapa kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget, eftersom 

erbjudandet av intressanta arbetsuppgifter kan få ett företag att behålla individer med 

önskade egenskaper. Flera av konsulterna motiveras av interna projekt, där en av dem menar 

att interna projekt motiverar honom till att vilja stanna kvar på konsultbolaget. Eftersom ett 

kundföretag hyr in en konsult för att konsulten ska hjälpa kunden med ett specifikt problem 

(Nationalencyklopedin, u.å.), kanske kunden inte har incitament till att se till att konsulten 

arbetar med intressanta arbetsuppgifter utöver det problem som ska lösas, vilket innebär att 

risken att konsulten går över till kundföretaget minskar. På grund av att ett kundföretag 

kanske inte har incitament till att se till att en konsult arbetar med intressanta 

arbetsuppgifter, kan det vara viktigare att ett konsultbolag ser till att en konsult får arbeta 

med intressanta projekt än att ett kundföretag ser till att konsulten får arbeta med intressanta 

arbetsuppgifter, för att konsulten ska vara motiverad i sitt arbete. 

Som vi kan se motiveras inte alla konsulter av de gruppaktiviteter, sociala arrangemang eller 

utbildningar som kundföretag erbjuder, vilket innebär att risken att konsulten går över till 

ett kundföretag minskar. Däremot, på grund av att flera konsulter ser det som en möjlighet 

att ett kundföretag kan vilja anställa konsulten, kan det faktum att en konsult exponeras för 

ett tudelat belöningssystem vara problematiskt för ett konsultbolag och ett konsultbolag kan 
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behöva erbjuda belöningar för att behålla en konsult för att konsulten ska vara motiverad till 

att vilja skapa kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget. Detta är särskilt viktigt eftersom 

några konsulter anger att deras lojalitet hamnar hos kundföretaget, samtidigt som några 

konsulter föredrar att få vissa belöningar från kundföretaget än från konsultbolaget.  

Då Alvesson (2004) förklarar att ett företag kan använda sig av vissa belöningar för att 

attrahera och behålla individer med önskade egenskaper menar vi att avsaknaden av dessa 

belöningar kan ha motsatt effekt, till exempel att en konsult inte längre vill stanna kvar på 

ett konsultbolag. Det kan därmed vara viktigt för ett konsultbolag att erbjuda en konsult 

belöningar som motiverar konsulten till att vilja skapa kundnöjdhet å konsultbolagets 

vägnar.  

Förutom att vissa belöningar kan attrahera en konsult till att vilja anställas av ett 

kundföretag, kan ett kundföretag behöva attrahera en konsult för att konsulten ska vilja 

utföra ett projekt på kundföretaget. Detta är särskilt viktigt om efterfrågan på konsulter är 

hög eller om en kund efterfrågar en konsult med särskild kompetens eller en konsult som 

kommer från ett särskilt konsultbolag. Kundföretaget kan därmed attrahera konsulten 

genom att till exempel erbjuda motiverande utvecklingsmöjligheter eller motiverande 

gruppaktiviteter. Dessa belöningar kan även hjälpa ett företag att behålla en individ 

(Alvesson, 2004) men för ett kundföretag blir detta annorlunda eftersom ett projekt enligt 

Atkinson (1999) och Turner och Müller (2003) har en begränsad tid. Vi menar att konsulten 

därmed inte behöver motiveras till att vilja stanna kvar på ett kundföretag i samma 

utsträckning som konsultbolaget behöver motivera konsulten till att vilja stanna kvar på 

konsultbolaget. Enligt oss beror detta på under hur lång tid projektet sträcker sig, då vi menar 

att ett längre projekt kan kräva mer motivation till att konsulten ska vilja stanna kvar på 

kundföretaget och vilja fortsätta göra kunden nöjd. 

5.3.5 Belöningar för ett framgångsrikt projekt 

De flesta konsulter förklarar att projektarbeten hos kunder brukar ske i grupp, vilket innebär 

att det är viktigt att skapa ett samarbete mellan projektmedlemmarna eftersom Lööw (2003) 

menar att samarbete krävs för ett framgångsrikt projekt. Det är även viktigt att individer 

belönas som en grupp för att de ska vilja arbeta i ett team (Cacioppe, 1999) och för att de ska 

vilja dela med sig av information till varandra (Van Alstyne, 2005). Många av konsulterna 

förklarar att de får teambaserad feedback och tårta som teambaserad belöning från 

kundföretag, men endast teambaserad feedback har visat sig vara motiverande för flera av de 

studerade konsulterna. På grund av att flera konsulter motiveras av teambaserad feedback 

och att det inte är en monetär belöning som enligt Merchant (1998) innebär en kostnad för 

ett företag samt att individer bör belönas som en grupp för att vilja arbeta i team, är det viktigt 

att ett kundföretag belönar konsulter och övriga gruppmedlemmar med teambaserad 
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feedback. En av konsulterna förklarar att han föredrar att få feedback som är riktad till en 

grupp snarare än individuell feedback eftersom hela gruppen genom teambaserad feedback 

får ta del av framgångar och motgångar och ett skapande av ”ett vi” kan ske. Skapandet av 

”ett vi” kan likställas med den ”vi-anda” som Lööw (2003) menar är viktig för att ett projekt 

ska bli framgångsrikt. 

Att skapa en vi-anda kan även ske genom att gruppmedlemmarna träffas på en plats utanför 

arbetsplatsen (Lööw, 2003). Det är därmed viktigt att ett kundföretag kan erbjuda 

gruppaktiviteter och sociala arrangemang för att projektmedlemmarna ska kunna umgås 

utanför arbetsplatsen och kunna skapa en vi-anda. På grund av att projektarbeten endast är 

tillfälliga (Turner & Müller, 2003; Atkinson, 1999) kan det vara svårt för 

projektmedlemmarna att hinna skapa en djupare relation till varandra, vilket innebär att det 

kan vara viktigt att gruppaktiviteter och sociala arrangemang erbjuds för att 

projektmedlemmarna under en kort period ska hinna lära känna varandra och därmed kunna 

förbättra samarbetet. Som nämnts kan det däremot innebära en risk för konsultbolaget om 

ett kundföretag erbjuder gruppaktiviteter eller sociala arrangemang som är motiverande för 

en konsult. Detta innebär att konsultbolaget kan behöva erbjuda konsulter belöningar som 

motiverar konsulterna till att fortsätta vilja skapa kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget.  

Fastän gruppaktiviteter och sociala arrangemang är viktiga för skapandet av en vi-anda, 

kanske de inte leder till ett framgångsrikt projekt om konsulten inte motiveras av dem. Det 

har visat sig att gruppaktiviteter och sociala arrangemang inte alltid är motiverande för en 

konsult, vilket kan innebära ett problem för skapandet av en vi-anda. Om aktiviteterna inte 

motiverar konsulten kanske konsulten inte engagerar sig för att en vi-anda ska skapas och 

därmed finns risken att ett projekt inte blir framgångsrikt. Ett projekt kan misslyckas om 

projektledaren inte motiverar projektmedlemmarna och om en vi-anda inte skapas på grund 

av att tid inte har lagts ned på att skapa denna känsla (Lööw, 2003). Då det skiljer sig mellan 

individer av vilka belöningar individerna motiveras av (Brenner, 1999; Wells, 2004; Ryan & 

Deci, 2000) finns risken att en konsult inte motiveras av de aktiviteter och arrangemang som 

ett kundföretag erbjuder, vilket kan leda till att en vi-anda i ett projekt inte skapas och 

därmed finns risken att projektet misslyckas. Kundföretaget måste därför se till att lägga ned 

tid på att motivera projektmedlemmarna och se till att en vi-anda skapas genom att 

projektmedlemmarna motiveras av de aktiviteter som erbjuds.  

5.3.6 Belöningar som kan ha en negativ påverkan på motivationen 

Mer ansvar är en psykologisk och social belöning (Anthony & Govindarajan, 2007), men alla 

konsulter motiveras inte av att få mer ansvar, vilket stödjs av Brenner (1999), Wells (2004) 

samt Ryan och Deci (2000) som menar att olika individer motiveras av olika typer av 

belöningar. En av konsulterna förklarar att mer ansvar från kundföretag kan vara negativt 
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om det innebär en belastning för konsulten, medan en annan konsult förklarar att han inte 

vill ha mer ansvar från en kund om han arbetar med uppgifter som han inte har kunskap om 

sedan tidigare. Detta kan innebära att mer ansvar som ges i syfte att belöna en konsult kan 

ha en negativ påverkan på konsultens motivation. En individ som är omotiverad finner ingen 

inspiration till att utföra en handling (Ryan & Deci, 2000), vilket innebär att konsultens 

arbete hos kunden kan försämras om konsulten får mer ansvar och därmed blir omotiverad. 

På grund av att olika individer motiveras av olika belöningar (Brenner, 1999; Wells, 2004; 

Ryan & Deci, 2000) är det viktigt för ett företag att ta reda på om mer ansvar är motiverande 

för en individ eller inte, för att individen ska bli motiverad, där en motiverad individ enligt 

Ryan och Deci (2000) är en individ som engagerar sig för att uppfylla ett mål. Det har visat 

sig att mer ansvar kan vara motiverande för en konsult, vilket innebär att mer ansvar kan 

vara en bra belöning att ge.  

En av konsulterna förklarar att mer ansvar kan leda till att konsulten utvecklas, medan en 

annan konsult förklarar att mer ansvar innebär att konsulten får ett större 

handlingsutrymme. Eftersom mer ansvar kan leda till utvecklingsmöjligheter, kan mer 

ansvar vara ett sätt för kundföretag att attrahera en konsult och för ett konsultbolag att 

behålla en konsult, eftersom utvecklingsmöjligheter enligt Alvesson (2004) är ett sätt för 

företag att attrahera och behålla en individ. Ett större handlingsutrymme har i sin tur en 

större påverkan på en anställds engagemang i arbetet än belöningar så som betalningar eller 

andra finansiella förmåner (O’Driscoll & Randall, 1999), vilket kan innebära att konsultens 

engagemang till att vilja skapa kundnöjdhet kan öka genom mer ansvar. På grund av att mer 

ansvar kan vara motiverande för en konsult kan det vara fördelaktigt för ett konsultbolag och 

ett kundföretag att erbjuda mer ansvar som belöning om det inte innebär en belastning för 

den individuella konsulten. 

Att få feedback som belöning har visat sig kunna ha en negativ påverkan på motivationen om 

det innebär negativ feedback. Detta innebär att en konsult kan bli omotiverad av att få negativ 

feedback, vilket kan leda till att konsulten inte presterar lika bra som han hade gjort om han 

hade varit motiverad. Däremot förklarar en av de studerade konsulterna att negativ feedback 

kan vara bra att få eftersom han vill prestera så bra som möjligt och skapa kundnöjdhet. Det 

är därmed viktigt att ett företag ger både positiv och negativ feedback, eftersom positiv 

feedback kan göra individen motiverad, medan negativ feedback kan leda till att konsulten 

utvecklas och förbättras.  

Vad gäller den teambaserade feedbacken har ingen konsult diskuterat att motivationen av 

teambaserad feedback påverkas av om feedbacken är positiv eller negativ, vilket kan innebära 

att om en konsult motiveras av teambaserad feedback, motiveras konsulten av både positiv 

och negativ teambaserad feedback. Det kan därmed vara viktigt att även ge negativ 
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teambaserad feedback, för att en projektgrupp ska kunna utvecklas och förbättra sin 

prestation. 

5.4 Hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

förstärka motivationen hos en konsult 

Det har visat sig att konsulter lägger en större vikt vid att få vissa belöningar än andra 

belöningar. Till exempel motiveras fler konsulter mer av att få feedback än att få 

löneökningar. Samtidigt kan motivationen av en belöning bero på vem belöningen kommer 

ifrån, där många konsulter motiveras mer av att få feedback från kundföretag än att få 

feedback från konsultbolaget.  

5.4.1 Belöningar som konsultbolaget kan ge för att förstärka motivationen 

Eftersom flera av de studerade konsulterna motiveras av kundnöjdhet i sig kan det vara 

fördelaktigt att ett konsultbolag ger konsulten feedback. På grund av att en belöning inte är 

effektiv om den ges långt efter att en prestation har utförts (Wilson, 1995; Anthony & 

Govindarajan, 2007; Merchant, 1998) kan det vara fördelaktigt att konsultbolaget ger 

omgående feedback till konsulten. Konsultchefen kan basera sin feedback till konsulten på 

den feedback som konsultchefen fått från ett kundföretag och för att denna feedback ska vara 

effektiv krävs det att konsultchefen och kundföretaget har en kontinuerlig diskussion 

angående konsultens prestation, för att konsultchefen snabbt ska kunna ge feedback till 

konsulten. 

För att ett konsultbolag ska motivera en konsult till att fortsätta vilja skapa kundnöjdhet på 

uppdrag av konsultbolaget och inte vilja anställas av ett kundföretag, är det viktigt att 

konsultbolaget erbjuder konsulten finansiella förmåner, gruppaktiviteter eller sociala 

arrangemang, utbildningar, varierande projekt och interna projekt. Detta beror på att 

erbjudandet av finansiella förmåner, en social miljö, utvecklingsmöjligheter och intressanta 

arbetsuppgifter kan hjälpa ett företag att attrahera och behålla en individ med egenskaper 

som ett företag söker hos en anställd (Alvesson, 2004) samtidigt som många konsulter 

motiveras av dessa belöningar från konsultbolaget.  

Att en löneökning endast sker en gång per år kan innebära att löneökningen som belöning 

inte är effektiv (Merchant, 1998) och det kan därmed vara fördelaktigt för ett konsultbolag 

att tillhandahålla lönesamtal två gånger per år för att en konsult bättre ska komma ihåg sina 

prestationer som konsulten kan argumentera kring på ett lönesamtal. På grund av att 

erbjudandet av finansiella förmåner kan få ett företag att behålla en individ (Alvesson, 2004) 

är det viktigt att konsultbolaget, utöver löneökningar, även erbjuder bonusar, arbetssäkerhet 

och nyttjande av arbetsföremål även utanför arbetsplatsen. En av konsulterna anger just att 
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bonusar skulle vara något som motiverar honom till att vilja stanna kvar på konsultbolaget, 

medan en annan konsult anger att arbetssäkerhet är något som motiverar honom till att vilja 

stanna kvar på konsultbolaget. Fastän monetära belöningar är kostsamma för ett företag 

(Merchant, 1998) kan bonusar vara fördelaktiga att erbjuda, om bonusarna främjar 

beteenden som är bra för ett konsultbolag på lång sikt. Det skulle till exempel kunna handla 

om att konsulterna belönas för att de arbetar med interna projekt på konsultbolaget som 

behandlar kompetensutvecklingsfrågor. Aguinis m.fl. (2013) förklarar att monetära 

belöningar inte kan förbättra anställdas kunskaper och förmågor, men om ett företag 

använder sig av bonusar för att främja kompetensutveckling kan bonusarna vara fördelaktiga 

för ett konsultbolag på lång sikt. Detta beror på att konsulter vanligtvis är ett konsultbolags 

enda produkt och därmed vad som gör konsultbolaget konkurrenskraftigt. 

Förutom att det är viktigt att ett konsultbolag erbjuder gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang för att behålla en konsult, kan det vara viktigt att konsultbolaget erbjuder dessa 

aktiviteter och arrangemang eftersom Brenner (1999) menar att det är viktigt för en anställd 

som arbetar ute hos en kund att ha en plats på det företag som den är anställd på så att den 

anställde kan ansluta sig till de andra på företaget. Att det finns en plats där en konsult kan 

komma tillbaka till menar vi kan vara ett arbetsförhållande som Flach (2006) menar 

påverkar en anställds motivation. Då flera konsulter förklarar att gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang som konsultbolaget erbjuder har en positiv påverkan på konsultens motivation 

menar vi att konsultbolaget som konsulten kan komma tillbaka till har en positiv påverkan 

på konsultens motivation. Det är därmed viktigt att konsultbolaget erbjuder gruppaktiviteter 

eller sociala arrangemang till konsulterna.  

Det är viktigt att konsultbolaget erbjuder teambaserad feedback samt gruppaktiviteter eller 

sociala arrangemang om konsultbolaget erbjuder konsulterna möjligheten att arbeta med 

interna projekt. Detta beror på att individer bör belönas som en grupp för att de ska vilja 

arbeta i team (Cacioppe, 1999), och för att de ska vilja dela med sig av information (Van 

Alstyne, 2005) samt för att skapandet av en vi-anda kan leda till ett framgångsrikt projekt 

(Lööw, 2003). Det är viktigt att den teambaserade feedbacken ges omgående eftersom en 

belönings motivationseffekt annars kan minska. En av konsulterna som erbjuds 

uppmuntrande månadsmöten förklarar att han inte motiveras av dessa och vi menar att 

anledningen till detta kan vara att mötena hålls en gång i månaden och har därför inte en hög 

motivationseffekt. Det är därför viktigt att ge teambaserad feedback omgående.  

Personlig och professionell utveckling som belöning till anställda kan leda till expertis och 

kunskap hos de anställda, vilket i sin tur kan bidra till konkurrenskraft hos företaget (Wells, 

2004). På grund av att en konsult har kunskap inom ett särskilt område, där en annan part 

kan anlita konsulten för att få hjälp med ett särskilt uppdrag eller för att få rådgivning 

(Nationalencyklopedin, u.å.) är det viktigt för ett konsultbolag att erbjuda utbildningar och 
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varierande projekt som leder till personlig och professionell utveckling. Det beror på att 

personlig och professionell utveckling leder till att konsulten får expertis och kunskap som 

konsulten kan behöva för att kunna hjälpa en kund. Som nämnts kan kundnöjdhet i sig vara 

en motivationsfaktor för att en konsult ska vilja skapa kundnöjdhet, samtidigt som personlig 

och professionell utveckling leder till kompetensutveckling som kan förbättra en konsults 

prestation hos en kund. Därmed kan utbildningar och varierande projekt vara viktiga för att 

en konsult ska skapa kundnöjdhet och därmed motiveras. Att personlig och professionell 

utveckling är bra för en anställd diskuteras av flera av de studerade konsulterna som menar 

att en konsult kan förbättras, få kompetensutveckling och hantera utmaningar hos kunder 

genom att få personlig och professionell utveckling.  

Vidare har det visat sig att kunduppdrag i sig även kan leda till ett utökat nätverk som kan 

vara motiverande för en konsult, vilket innebär att ett konsultbolag kan erbjuda varierande 

projekt till en konsult för att ett utökat nätverk ska uppstå. På grund av att ett utvecklande 

kunduppdrag och ett utökat nätverk kan uppstå genom att konsultbolaget erbjuder 

varierande projekt, har vi satt det som en icke-finansiell belöning från konsultbolaget. Att 

konsultbolaget erbjuder varierande projekt och att konsulten därmed får utveckling och ett 

utökat nätverk från kunduppdragen är därmed en möjlighet som uppstår genom att 

konsulten är anställd på ett företag och arbetar på ett annat företag.  

Det har visat sig att mer ansvar som belöning kan ha en positiv eller en negativ påverkan på 

en konsults motivation. Det är därmed viktigt att den som belönar tar reda på om mer ansvar 

är något som konsulten motiveras av, eftersom olika individer motiveras av olika belöningar 

enligt Brenner (1999), Wells (2004) samt Ryan och Deci (2000), för att mer ansvar inte ska 

innebära att konsulten blir omotiverad. Ett argument till att ett företag bör erbjuda mer 

ansvar som belöning är att mer ansvar inte är kostsamt för ett företag, eftersom det inte är 

en monetär belöning. Merchant (1998) menar att monetära belöningar kan innebära en stor 

kostnad för ett företag samtidigt som Aguinis m.fl. (2013) förklarar att monetära belöningar 

inte kan förbättra individers kunskaper och förmågor. Därför menar vi att det är bra att 

kombinera monetära belöningar med icke-monetära belöningar, så som mer ansvar om 

konsulten motiveras av mer ansvar.  

Att ett konsultbolag erbjuder fritid som belöning kan vara viktigt eftersom flera konsulter 

önskar denna typ av belöning och eftersom fritid är en positiv belöning enligt Merchant 

(1998) som ökar tillfredsställelsen av en anställds behov (Anthony & Govindarajan, 2007). 

5.4.2 Belöningar som ett kundföretag kan ge för att förstärka motivationen  

Som vi har nämnt är kundnöjdhet i sig en viktig faktor för att motivation ska skapas hos en 

konsult samtidigt som många konsulter föredrar att få direkt feedback från kundföretag 
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eftersom det är kunden som är insatt i konsultens arbete. Det är därmed viktigt att ett 

kundföretag ger omgående feedback till en konsult.  

Vidare kan personlig och professionell utveckling som belöning leda till att nyanställda bättre 

anpassas till ett företag och företagets miljö (Wells, 2004). Likt en nyanställd kommer en 

konsult in till en ny arbetsmiljö och en utbildning eller vägledning från kundens sida skulle 

troligtvis kunna underlätta för konsulten att anpassa sig till kundens miljö och därmed 

underlätta konsultens arbete hos kunden. Det är därmed fördelaktigt att ett kundföretag 

belönar en konsult med personlig och professionell utveckling genom utbildningar eftersom 

några av de studerade konsulterna menar att den utbildning som kundföretag tillhandahåller 

kan hjälpa konsulterna att utföra ett bra arbete hos kunden. En av konsulterna förklarar att 

när kundföretag erbjuder utbildningar är det konsultbolaget som bekostar dessa, vilket är ett 

alternativt sätt att erbjuda utbildningar, och då kan det ses som en finansiell belöning från 

konsultbolagets sida. Det är därmed en möjlighet som uppstår på grund av att konsulten är 

anställd på ett företag och arbetar med projekt på ett annat företag, det vill säga att 

kundföretaget utbildar konsulten och konsultbolaget står för kostnaden. Fastän vissa av de 

studerade konsulterna inte motiveras av utbildningar från kundföretag, motiveras många av 

dem av kundnöjdhet i sig och om utbildningar som kunder erbjuder hjälper konsulten att 

utföra ett bra arbete hos kunden, kommer konsulten kunna skapa kundnöjdhet, som är 

motiverande för konsulten. Utvecklingsmöjligheter kan attrahera en individ till att vilja 

anställas av ett företag (Alvesson, 2004), vilket kan innebära att det finns en risk att en 

konsult går över till ett kundföretag. Om en konsult däremot inte direkt motiveras av de 

utbildningar som kundföretag erbjuder, minskar risken att konsulten vill gå över till 

kundföretaget. 

På grund av att projekt hos kunder vanligtvis sker i grupp är det viktigt att konsulten och 

övriga gruppmedlemmar belönas som en grupp. Detta beror på att individer bör belönas som 

en grupp för att de ska vilja arbeta i ett team (Cacioppe, 1999) och för att de ska vilja dela 

med sig av information (Van Alstyne, 2005). Det är därför viktigt att ett kundföretag ger 

teambaserad feedback omgående, eftersom många av konsulterna motiveras av detta. 

Eftersom ingen av konsulterna motiveras av tårta som teambaserad belöning, är detta en 

belöning som inte behöver ges i syfte att öka motivationen till att vilja skapa kundnöjdhet.  

Vidare är det viktigt att kundföretag erbjuder gruppaktiviteter och sociala arrangemang för 

att en vi-anda ska skapas, eftersom en vi-anda enligt Lööw (2003) krävs för att ett projekt 

ska bli framgångsrikt. Gruppaktiviteter eller sociala arrangemang från kundföretag är även 

viktiga eftersom flera av konsulterna uppskattar eller motiveras av att inkluderas i ett 

kundföretag. Det är viktigt att konsulten motiveras av de aktiviteter och arrangemang som 

ett kundföretag erbjuder, för att konsulten ska engagera sig i att skapa en vi-anda. En 
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projektledare bör därmed se till att aktiviteterna och arrangemangen är motiverande för 

konsulten och övriga gruppmedlemmar.  

Vad gäller mer ansvar som belöning, gäller samma argument som för konsultbolaget. 

Eftersom mer ansvar kan ha en positiv eller en negativ påverkan på motivationen, bör 

kundföretaget ta reda på vad belöningen har för effekt på den individuella konsulten, för att 

konsulten inte ska bli omotiverad av belöningen och därmed utföra ett mindre bra arbete.   

Vidare kan ett kundföretag ge respekt till en konsult genom att respektera det som konsulten 

har att säga, för att motivera konsulten till att vilja skapa kundnöjdhet. En av konsulterna 

förklarar att hans motivation påverkas negativt om han inte inkluderas i att ge feedback på 

en produkt som han har varit med och designat, eftersom han upplever att kunden då inte 

litar på hans professionella omdöme. Att inte inkluderas i att ge feedback på en produkt som 

konsulten har varit med och designat kan ses som att kunden inte respekterar det som 

konsulten har att säga, vilket innebär att respekt kan påverka konsultens motivation positivt. 

Ytterligare två konsulter diskuterar att det är viktigt att en kund ser och lyssnar på en konsult. 

Eftersom respekt inte är en monetär belöning och därmed inte kostsam för ett företag att ge, 

kan ett kundföretag respektera det en konsult har att säga, för att konsultens motivation till 

att vilja skapa kundnöjdhet ska öka.  

5.4.3 Sammanfattning av det tudelade belöningssystemets utformning för att 

förstärka motivationen hos en konsult 

För att sammanfatta vilka belöningar som kan bidra till att förstärka motivationen hos en 

konsult visar vi i tabell 3 hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att förstärka 

motivationen hos en konsult som arbetar i ett projektsammanhang. 

 

 

Tabell 3. Det tudelade belöningssystemets utformning för att förstärka motivationen hos 

en konsult 



 

86 

Det har visat sig variera om en konsult föredrar att få belöningar från konsultbolaget eller 

från kundföretag, vilket vi menar gör det viktigt att både konsultbolag och kundföretag har 

ett belöningssystem att erbjuda konsulter för att konsulterna ska motiveras till att vilja skapa 

kundnöjdhet. Det behöver inte innebära att även kundföretag erbjuder monetära belöningar, 

utan som vi kan se menar många konsulter att kundens feedback på konsultens prestation är 

betydande för motivationen. Däremot kan det tudelade belöningssystemet vara 

problematiskt för konsultbolaget, eftersom det finns en risk att konsulten går över till ett 

kundföretag och inte längre är motiverad till att vilja skapa kundnöjdhet å konsultbolagets 

vägnar. Därför måste konsultbolaget erbjuda konsulten belöningar som har ett större värde 

för konsulten än vad belöningarna från kundföretag har. Eftersom alla individer motiveras 

av olika belöningar (Brenner, 1999; Wells, 2004; Ryan & Deci, 2000) skulle det gynna 

konsultbolaget att ta reda på vad en konsult individuellt motiveras av för att behålla 

konsulten.  

Som vi har sett tidigare kan ett kundföretags feedback till konsultchefen angående konsultens 

prestation påverka en konsults löneutveckling och feedback från konsultbolaget, vilket gör 

det viktigt att konsultbolaget har en insikt i konsultens prestation på kundföretag.  

5.4.4 Vikten av att ha ett gemensamt mål och belöna samma typ av beteende 

En utmaning som kan uppstå vid ett tudelat belöningssystem gäller definitionen av målet av 

det projekt som en konsult ska arbeta med. Eftersom ett belöningssystem är till för att styra 

individer så att individernas handlingar leder till uppfyllandet av ett företags mål (Anthony 

& Govindarajan, 2007) anser vi att det är viktigt att konsultchefen och kundföretaget har ett 

gemensamt mål vad gäller konsultens prestation och att deras belöningar leder till 

uppfyllandet av ett gemensamt mål. Detta är viktigt för att belöningssystemen inte ska gå 

emot varandra och leda till olika beteende från konsulten, eftersom Cacioppe (1999) menar 

att belöningar påverkar individers beteenden. Denna utmaning diskuterar även en av 

konsulterna som menar att det är viktigt att samma typ av beteende belönas från både 

konsultbolaget och kundföretag. Ett exempel som konsulten diskuterar är om konsultbolaget 

belönar ett beteende som innebär att en konsult lägger ned mer tid på ett projekt än vad som 

faktiskt krävs för att konsultbolaget ska få högre intäkter. Att belöna en konsult för detta 

beteende skulle innebära att en konsult inte utför ett bra arbete hos en kund, vilket konsulten 

menar inte skulle kännas bra för honom. Det är därmed viktigt att konsultbolaget och 

kundföretag har ett gemensamt mål och belönar samma typ av beteende. Att belöna samma 

typ av beteende menar vi kan leda till att konsultens osäkerhet kring sin prestation hos 

kundföretag minskar, vilket gör att situationen av att ha två olika chefer kan hanteras. 

Eftersom otydliga förväntningar kan minska motivationen hos en individ (Spitzer, 1995) kan 

gemensamma mål mellan konsultbolaget och kundföretaget som minskar osäkerheten hos 

individen leda till en ökad motivation hos konsulten.  



 

87 

Två av de studerade konsulterna diskuterar att det är viktigt att en konsultchef har koll på 

konsultens prestation hos kundföretag, för att ge ut rättvisa belöningar utifrån konsultens 

faktiska prestation. Det är en utmaning som uppstår på grund av att en konsult är anställd 

på ett konsultbolag och arbetar ute på kundföretag. På grund av att styrning av de anställda 

kan ske genom att chefer intervjuar kundföretag och att belöningarna som cheferna ger ut 

påverkas av kundföretags feedback (Alvesson, 2004) är det viktigt att konsultchefen har en 

kontinuerlig dialog med det kundföretag som konsulten tillfälligt arbetar på och ger ut 

rättvisa belöningar, för att situationen av att en konsult är anställd på ett konsultbolag och 

samtidigt utför projekt på ett kundföretag, ska fungera. Detta gäller särskilt belöningarna 

löneökning och feedback från konsultbolaget, som konsulterna vet kan bero på kundföretags 

feedback angående konsultens prestation. Att konsultchefen ger ut rättvisa belöningar 

utifrån konsultens prestation hos kundföretag är viktigt för att konsulten ska se att ett bra 

arbete hos en kund leder till motiverande belöningar från konsultbolaget, för att konsulten 

inte ska känna sig förvirrad över sin prestation, vilket enligt Spitzer (1995) kan leda till att 

motivationen inte minskar.  

Om ett kundföretag ger konsultchefen positiv feedback angående konsultens prestation, 

kommer konsultchefen troligtvis att väga in denna positiva feedback i exempelvis konsultens 

löneutveckling. Om kundföretaget är nöjd angående konsultens prestation, finns möjligheten 

att kundföretaget belönar konsulten med till exempel en lunchbjudning, vilket innebär att 

konsulten får en positiv belöning från både konsultbolaget och kundföretaget. Detta gör att 

konsulten ser att ett bra arbete hos kunden leder till belöningar från både konsultbolaget och 

kundföretaget, vilket gör att konsulten förstår att han har presterat väl och behöver inte 

känna sig osäker angående sin prestation. Det gör att osäkerheten av att styras av två chefer 

kan försvinna om konsultbolaget och kundföretaget har ett gemensamt mål och belönar 

konsulten utefter detta.   

5.4.5 Vem bör bära det huvudsakliga ansvaret för det tudelade 

belöningssystemet? 

Det har visat sig att en konsult motiveras av flera belöningar från både konsultbolaget och 

kundföretag. En fråga som uppstår vid det tudelade belöningssystemet är vem som bör se till 

att systemet fungerar, det vill säga att det tudelade belöningssystemet skapar motivation hos 

konsulten. Är det konsultbolaget eller kundföretaget som bör bära det huvudsakliga 

ansvaret? Med ett huvudsakligt ansvar menar vi att se till att det skapas en motivation hos 

konsulten genom att en part ger den större delen av belöningarna, eftersom belöningar enligt 

Cacioppe (1999) styr en individs beteenden. På grund av att Fayol (2008) hävdar att endast 

en chef bör styra en individ kan det vara viktigt att en part har det huvudsakliga ansvaret för 

det tudelade belöningssystemet, för att minska osäkerheten som kan uppstå hos konsulten 
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om olika beteenden belönas. Som tidigare nämnts är otydliga förväntningar en vanlig faktor 

som minskar en anställds motivation (Spitzer, 1995), vilket innebär att om osäkerheten hos 

konsulten minskar, kommer konsultens motivation vara högre. 

Som vi har konstaterat är feedback en bra belöning att ge till en konsult eftersom många 

konsulter motiveras av kundnöjdhet i sig. På grund av att flera konsulter motiveras mer av 

att få feedback från ett kundföretag eftersom det är kundföretaget som är insatt i konsultens 

arbete, kan det tänkas att kundföretaget bör bära det huvudsakliga ansvaret för det tudelade 

belöningssystemet. Däremot kan en kund inte ge ut alla belöningar som en kund önskar ge, 

till exempel monetära belöningar, eftersom det kan ses som en muta, vilket även en av 

konsulterna diskuterar. Det kan även vara svårt för ett kundföretag att bjuda med en konsult 

på lunch alltför ofta, eftersom det finns en risk att även det ses som en muta. Ett kundföretag 

behöver därmed vara försiktigt med vilka belöningar företaget ger till en konsult och ett sätt 

att hantera detta är att låta konsulten betala själv för vissa aktiviteter eller luncher. Även om 

konsulten betalar själv och därmed inte blir bjuden av kundföretag, menar vi att det finns en 

social aspekt i att konsulten får umgås med övriga projektmedlemmar, vilket kan öka 

samarbetet av projektgruppen, där samarbete enligt Lööw (2003) bidrar till ett projekts 

framgång. 

På grund av att det kan vara svårt för ett kundföretag att bära det huvudsakliga ansvaret för 

det tudelade belöningssystemet eftersom vissa belöningar från kundföretaget kan ses som en 

muta, finns det istället en möjlighet att konsultbolaget bär ansvaret. Ett ytterligare argument 

för att konsultbolaget bör bära det huvudsakliga ansvaret för att se till att det tudelade 

belöningssystemet fungerar är att flera av konsulterna förklarar att de motiveras mer av 

belöningarna från konsultbolaget än från kundföretag. Anledningen till detta är antingen att 

belöningarna har ett större värde eller att ett konsultbolag kommer att finnas kvar när ett 

projekt hos ett kundföretag når sitt slut. Om konsultbolaget bär ansvaret för det tudelade 

belöningssystemet kommer konsultbolaget, på grund av ett ömsesidigt beroende, alltid att 

vara beroende av kundföretaget, eftersom konsultbolaget inte kan styra över de belöningar 

som kundföretaget erbjuder. Det kommer alltid att finnas en risk att kundföretaget lockar 

konsulten till att gå över till kundföretaget och att konsulten därmed inte längre vill skapa 

kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget. 

Att inte kunna styra över de belöningar som den andra parten erbjuder uppstår för vem som 

än bär det huvudsakliga ansvaret för det tudelade belöningssystemet, vilket innebär att det 

uppstår ett ömsesidigt beroende mellan konsultbolaget och kundföretaget. Om det är 

kundföretaget som bär ansvaret uppstår risken att konsultbolaget belönar beteenden som 

innebär att konsulten arbetar med ett projekt hos kunden under en längre tid än vad som 

krävs, för att generera högre intäkter till konsultbolaget. Om det istället är konsultbolaget 

som bär ansvaret finns risken att konsulten vill gå över till kundföretaget på grund av att 
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kundföretagets belöningar har ett större värde. Det är därmed svårt att avgöra vem som bör 

bära det huvudsakliga ansvaret.  

Det har visat sig att konsultchefer inte alltid aktivt arbetar med att motivera en konsult 

(Wallgren, 2011). Det innebär att om konsultbolaget ska bära det huvudsakliga ansvaret för 

att det tudelade belöningssystemet ska fungera, måste konsultchefen aktivt arbeta med att 

motivera konsulten. Det kan innebära att konsultchefen måste ha en kontinuerlig dialog med 

det kundföretag som konsulten arbetar på, för att ge ut rättvisa belöningar till konsulten 

utifrån konsultens faktiska prestation.  

Eftersom konsultbolaget inte har några restriktioner, som till exempel mutor, om vilka 

belöningar bolaget kan ge, bör det huvudsakliga ansvaret ligga hos konsultbolaget. Ett 

ytterligare argument för att ansvaret bör bäras av konsultbolaget är att projekt enligt Turner 

och Müller (2003) och Atkinson (1999) endast är tillfälliga, vilket innebär att konsultbolaget 

kommer att finnas kvar när ett projekt hos en kund tar slut. Däremot kommer 

konsultbolaget, på grund av det ömsesidiga beroendet, att vara beroende av kundföretagets 

belöningar, vilket gör att konsultbolaget måste se till att ha koll på konsultens prestation hos 

kunder och erbjuda belöningar som har ett större värde för konsulten. Det kan till exempel 

vara gruppaktiviteter och sociala arrangemang som är motiverande för konsulten, eftersom 

dessa enligt de studerade konsulterna och enligt (Alvesson, 2004) kan vara viktiga för viljan 

att stanna kvar på konsultbolaget. När konsultbolaget bär det huvudsakliga ansvaret ökar 

risken för kundföretaget att konsultbolaget belönar fel beteende och det är därför viktigt att 

konsultbolaget belönar konsulten utefter faktisk prestation och utefter ett gemensamt mål.  

Det är viktigt att kundföretag ger ut vissa belöningar fastän konsultbolaget ger ut den större 

delen av belöningarna, vilket innebär att det tudelade belöningssystemet inte kan avskaffas 

helt. Anledningen till detta är att det till exempel krävs en vi-anda för att ett projekt ska lyckas 

(Lööw, 2003), vilket kan uppnås genom gruppaktiviteter och sociala arrangemang som 

kundföretag erbjuder. Det är även viktigt att kundföretag erbjuder till exempel utbildningar, 

eftersom dessa har visat sig kunna förbättra en konsults arbete på ett kundföretag. Som vi 

kan se i tabell 3 är viktigt att kundföretaget erbjuder vissa belöningar, samtidigt som 

konsultbolaget står för den större delen av belöningarna enligt tabellen. Det visar att de 

belöningar som enligt teorin och enligt de studerade konsulterna är viktiga från respektive 

part, leder till att konsultbolaget ger ut den större delen av belöningarna, vilket är ett 

ytterligare argument till att konsultbolaget bör bära det huvudsakliga ansvaret.  

Som vi har sett har det visat sig att feedback från konsultchefen och direkt feedback från 

kundföretag inte nödvändigtvis tillsammans ökar konsultens motivation. Eftersom flera 

konsulter motiveras mer av feedback från kundföretag samtidigt som konsultchefen bör bära 

det huvudsakliga ansvaret för det tudelade belöningssystemet, är det viktigt att 

konsultchefen ser till att konsulten får omgående feedback på faktiskt prestation och därmed 
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ger konsulten feedback ifall konsulten inte får det direkt från kunden, genom att 

konsultchefen har en kontinuerlig dialog med kunden och konsulten. Detta är betydande 

eftersom feedback kan ge en konsult ett erkännande på att konsulten har lyckats skapa 

kundnöjdhet, där kundnöjdhet i sig kan vara motiverande för en konsult.    
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi studiens slutsatser, en diskussion kring kunskapsbidraget och 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser utifrån studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

motivera en konsult som arbetar i ett projektsammanhang. Eftersom det kan uppstå en 

osäkerhet hos en individ om individen styrs av mer än en chef (Fayol, 2008), där otydliga 

förväntningar i arbetet kan minska motivationen (Spitzer, 1995) är det viktigt att undersöka 

hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att motivera en konsult. Belöningar kan 

styra en individs beteende (Anthony & Govindarajan, 2007; Cacioppe, 1999) samtidigt som 

en kunskapsarbetare, det vill säga en konsult i denna studie, kan styras av en chef på ett 

kundföretag (Alvesson, 2004) medan det är viktigt att konsultchefer motiverar en konsult 

(Wallgren, 2011). Med stöd av Fayol (2008) innebär det att det kan uppstå en osäkerhet hos 

konsulten. Genom studiens forskningsfrågor undersöker vi därmed hur en konsults 

motivation påverkas av det tudelade belöningssystemet och hur ett tudelat belöningssystem 

kan utformas för att förstärka motivationen hos en konsult.  

Hur påverkas konsultens motivation av det tudelade belöningssystemet? 

Det har visat sig att hur en konsults motivation påverkas av en viss belöning kan bero på vem 

belöningen kommer ifrån, det vill säga antingen från konsultbolaget eller från kundföretag. 

Feedback är en belöning som oftast har en positiv effekt på en konsults motivation, men 

feedback från kundföretag har visat sig ha en större betydelse för motivationen till att vilja 

skapa kundnöjdhet för en konsult, än feedback från konsultbolaget. Detta har visat sig bero 

på att det är kunden som faktiskt är insatt i konsultens arbete. Det är viktigt att en konsult 

belönas med feedback eftersom kundnöjdhet i sig kan vara något som särskilt motiverar en 

konsult till att vilja skapa kundnöjdhet. Genom feedback kan konsulten få ett erkännande på 

att han har lyckats skapa kundnöjdhet.  

Det har visat sig att kundföretags feedback till konsultchefen vanligtvis påverkar konsultens 

löneutveckling och feedback från konsultbolaget. Eftersom löneökningar från konsultbolaget 

och direkt feedback från kundföretag kan ha en positiv påverkan på konsultens motivation 

kan de tillsammans öka konsultens motivation. Det är därför viktigt att dessa belöningar ges 

utefter ett gemensamt mål, för att belöningarna inte ska leda till olika beteenden från 

konsultens sida. Att flera konsulter föredrar att få direkt feedback från kundföretaget istället 

för konsultbolaget innebär att feedback från konsultbolaget och feedback från kundföretag 

inte nödvändigtvis tillsammans ökar konsultens motivation. På grund av att konsulten är 
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medveten om att löneutvecklingen och feedback från konsultbolaget kan bero på konsultens 

prestation hos kundföretag, är det viktigt att konsultchefen belönar konsulten utefter faktisk 

prestation hos kundföretag, för att en osäkerhet inte ska uppstå hos konsulten.  

Ett resultat av att vara anställd på ett konsultbolag och samtidigt arbeta med projekt på ett 

kundföretag är att det finns en möjlighet till att ett kundföretag kan vilja anställa en konsult. 

Det finns vissa belöningar som kan påverka en konsults motivation till att vilja stanna kvar 

på ett konsultbolag eller till att vilja anställas av ett kundföretag. Ett konsultbolag kan till 

exempel erbjuda löneökningar, bonusar, utvecklingsmöjligheter och interna projekt för att 

behålla en konsult, medan ett kundföretag kan erbjuda gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang för att attrahera en konsult till att vilja anställas av kundföretaget. Det uppstår 

därmed en utmaning för konsultbolaget på grund av det tudelade belöningssystemet, 

eftersom det finns en risk att en konsult kan vilja anställas av ett kundföretag och inte längre 

vilja skapa kundnöjdhet på uppdrag av konsultbolaget. Konsultbolaget behöver därför ge en 

konsult belöningar som har ett större värde än de belöningar som konsulten får från 

kundföretaget.   

På grund av att projektarbeten på kundföretag brukar ske i grupp är det viktigt att ett 

samarbete mellan projektmedlemmarna skapas eftersom Lööw (2003) menar att samarbete 

krävs för ett framgångsrikt projekt. Det är även viktigt att individer belönas som en grupp för 

att de ska vilja arbeta i ett team (Cacioppe, 1999) och för att de ska vilja dela med sig av 

information till varandra (Van Alstyne, 2005). Teambaserad feedback från kundföretag är en 

belöning som oftast har en positiv påverkan på en konsults motivation och det är därför 

viktigt att ett kundföretag belönar en konsult och övriga gruppmedlemmar med teambaserad 

feedback. Det är viktigt att ett kundföretag även erbjuder gruppaktiviteter och sociala 

arrangemang, eftersom Lööw (2003) förklarar att det krävs en vi-anda mellan 

projektmedlemmarna för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Det har däremot visat sig att 

gruppaktiviteter och sociala arrangemang från kundföretag inte alltid är motiverande för en 

konsult, vilket kan leda till att en vi-anda inte skapas. Kundföretaget måste därför se till att 

motivera projektmedlemmarna och se till att en vi-anda skapas genom att 

projektmedlemmarna motiveras av de aktiviteter som erbjuds.  

Vidare har mer ansvar som belöning visat sig kunna ha antingen en positiv eller en negativ 

påverkan på en konsults motivation. Mer ansvar har en positiv påverkan om konsulten 

känner att han utvecklas av det eller får ett större handlingsutrymme, medan mer ansvar har 

en negativ påverkan på konsultens motivation om konsulten känner att det innebär en 

belastning. Det är därför viktigt att den part som vill belöna en konsult med mer ansvar tar 

reda på om mer ansvar är något som motiverar konsulten, för att konsulten inte ska bli 

omotiverad och inte finna någon inspiration till att vilja utföra ett bra arbete. Det har även 

visat sig att negativ feedback kan ha en negativ påverkan på en konsults motivation, men 
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eftersom negativ feedback kan leda till att en individ kan förbättras, är det viktigt att ett 

företag ger en kombination av positiv och negativ feedback till konsulten.  

Vidare är det mer förekommande att ett konsultbolag och ett kundföretag inte tar sig tid till 

att ta reda på vilka belöningar en konsult som individ motiveras av, fastän alla individer enligt 

Brenner (1999), Wells (2004) samt Ryan och Deci (2000) motiveras av olika belöningar. Då 

bristen på individanpassade belöningar kan ha en negativ påverkan på motivationen eller 

leda till att konsulten inte motiveras, är det viktigt att ett företag ser till att en individ är 

motiverad genom att även ge ut individanpassade belöningar så att individen kan vilja 

prestera så bra som möjligt, det vill säga vilja skapa kundnöjdhet i detta fall.  

Hur kan ett tudelat belöningssystem utformas för att förstärka motivationen 

hos en konsult? 

Som visas av tabell 3 är det viktigt att ett konsultbolag och ett kundföretag belönar en konsult 

med både finansiella och icke-finansiella belöningar för att förstärka motivationen hos 

konsulten. Från konsultbolaget kan konsulten få löneökning, utbildning, gruppaktiviteter 

eller sociala arrangemang, bonus, fritid, arbetssäkerhet och nyttjande av arbetsföremål även 

utanför arbetsplatsen, som finansiella belöningar, för att motivationen ska förstärkas. Vidare 

kan konsultbolaget erbjuda feedback, interna projekt, varierande projekt, mer ansvar och 

teambaserad feedback som icke-finansiella belöningar. Från kundföretag kan konsulten få 

utbildning och gruppaktiviteter eller sociala arrangemang som finansiella belöningar samt 

feedback, mer ansvar, respekt och teambaserad feedback som icke-finansiella belöningar, för 

att motivationen ska förstärkas.  

För att en konsult inte ska bli osäker kring sin prestation hos kundföretag på grund av det 

tudelade belöningssystemet, bör konsultbolaget och kundföretaget ha ett gemensamt mål 

angående konsultens prestation och belöna samma typ av beteende. Eftersom vissa 

belöningar som ett konsultbolag ger ut till en konsult kan påverkas av ett kundföretags 

feedback på konsultens prestation till konsultchefen, vilket även konsulten kan vara 

medveten om, är det viktigt att konsultchefen har en kontinuerlig dialog med kundföretaget 

angående konsultens prestation och därmed ger ut rättvisa belöningar till konsulten, för att 

en osäkerhet inte ska uppstå hos konsulten. Att ha ett gemensamt mål och belöna samma typ 

av beteende hos konsulten minskar risken med att konsulten styrs av två chefer, eftersom 

konsulten därmed inte upplever någon osäkerhet kring sin prestation.  

På grund av att Fayol (2008) hävdar att endast en chef bör styra en individ bör en part ha det 

huvudsakliga ansvaret för det tudelade belöningssystemet, för att reducera osäkerheten som 

kan uppstå hos konsulten när olika beteenden belönas. Som tidigare nämnts kan otydliga 

förväntningar minska en individs motivation (Spitzer, 1995), vilket innebär att om 

osäkerheten hos konsulten minskar, kommer konsultens motivation vara högre. Det kan vara 

svårt för ett kundföretag att bära det huvudsakliga ansvaret för att se till att det tudelade 
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belöningssystemet motiverar konsulten eftersom vissa belöningar från kundföretaget kan ses 

som en muta. Det kan därmed innebära att konsultbolaget bör bära ansvaret. Ytterligare 

argument till att konsultbolaget bör bära ansvaret är att flera konsulter motiveras mer av 

konsultbolagets belöningar än kundföretags belöningar, antingen för att belöningarna har 

ett större värde för konsulten eller för att ett projekt hos en kund endast är tillfälligt. Däremot 

kommer konsultbolaget, på grund av ett ömsesidigt beroende mellan konsultbolaget och 

kundföretaget, alltid att vara beroende av de belöningar som kundföretag erbjuder 

konsulten, eftersom det alltid kommer att finnas en risk för konsultbolaget att kundföretag 

lockar konsulten till anställning genom att erbjuda belöningar som konsulten upplever har 

ett större värde. Konsultbolaget måste därför ha koll på konsultens prestation hos kunder 

och erbjuda belöningar som har ett större värde för konsulten.  

6.2 Diskussion kring kunskapsbidrag 

Som tidigare nämnts visar tidigare forskning inom styrningsområdet på att en individ bör 

styras av endast en chef, medan det är viktigt att konsultchefer belönar en konsult samtidigt 

som det förekommer att ett kundföretag agerar som en chef och övervakar en konsult. Detta 

innebär att en konsult kan styras genom belöningar av två parter, eftersom belöningar enligt 

Anthony och Govindarajan (2007) samt Cacioppe (1999) kan påverka en individs handlingar. 

Eftersom en individ bör styras av endast en chef (Fayol, 2008) finns risken att det uppstår 

en osäkerhet hos konsulten på grund av det tudelade belöningssystemet, där Spitzer (1995) 

förklarar att otydliga förväntningar i arbetet kan reducera en individs motivation. Det finns 

däremot en brist i tidigare forskning om hur ett tudelat belöningssystem är utformat. I 

Wallgrens (2011) diskussion om förslag till vidare forskning förklaras att en djupare 

förståelse för en konsults arbetsmotivation kan uppnås genom en studie av interaktionen 

mellan en konsult, konsultchefer och kundföretag. Detta visar på en brist och ett behov av en 

undersökning av ett tudelat belöningssystem, då ett sådant system innebär en interaktion 

mellan konsulten, konsultchefen och ett kundföretag. Denna studie bidrar därmed med ny 

kunskap om hur ett tudelat belöningssystem påverkar en konsults motivation samt hur ett 

tudelat belöningssystem kan utformas för att förstärka motivationen hos en konsult. Genom 

att undersöka det tudelade belöningssystemet på djupet kan ett teoretiskt bidrag lämnas till 

diskussionerna kring belöningssystem för kunskapsarbetare och ett dubbelt ledarskap, 

genom att ge kunskap om hur en individ som styrs av två chefer kan motiveras med hjälp av 

belöningar.  

Studien ger ett praktiskt bidrag genom att ge chefer, vars anställda får belöningar från två 

parter, kunskap om hur de anställda kan påverkas av att styras genom belöningar från två 

håll samt hur cheferna kan agera för att det tudelade belöningssystemet ska motivera de 

anställda. För cheferna är det viktigt att bära ett huvudsakligt ansvar för att se till att de 
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anställda motiveras av belöningssystemet genom att ge ut den större delen av belöningarna 

och se till att det finns ett gemensamt mål mellan chefen och kundföretaget samt att chefen 

belönar den anställde utefter faktisk prestation på kundföretaget för de belöningar som den 

anställde vet beror på kundens feedback, för att en osäkerhet inte ska uppstå hos den 

anställde. Vilka belöningar som för chefen och kundföretaget är viktiga att erbjuda beror på 

den kontext som den anställde befinner sig i. Är det till exempel fråga om projektarbeten på 

kundföretaget, är det viktigt att kundföretaget erbjuder gruppaktiviteter eller sociala 

arrangemang för att det ska kunna skapas en vi-anda. Det beror även på om den anställde 

motiveras av en belöning eller inte, till exempel mer ansvar. 

Som nämnts i studiens metodkapitel har vi tagit hänsyn till en generaliserbarhet som kallas 

analytisk generaliserbarhet, som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär att vi jämför 

studiens resultat med annan teori. Eftersom Fayol (2008) hävdar att en individ blir osäker 

vid styrning av två chefer och eftersom flera av konsulterna diskuterar att det är viktigt att 

konsultchefen har koll på konsultens prestation hos kundföretag och att konsultchefen och 

chefen på kundföretaget belönar samma typ av beteende, uppstår ett argument för vikten av 

att undersöka detta problem. Även många belöningar som enligt teorin är fördelaktiga, har 

genom studiens resultat visat sig vara viktiga. Ett exempel är belöningen utbildning, som 

enligt teorin är bra för att anställda ska anpassa sig till en ny miljö, där flera konsulter har 

angett att utbildningar som kundföretag erbjuder hjälper dem att kunna utföra ett bra arbete 

hos kunden.    

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie är en små-N-studie och har en kvalitativ ansats, vilket innebär att studien inte 

kan uppnå statistisk generaliserbarhet. Därmed kan framtida studier använda sig av en 

kvantitativ ansats med ett större insamlat empiriskt material för att uppnå en bredare studie 

med statistisk generaliserbarhet om hur ett tudelat belöningssystem kan utformas för att 

motivera en konsult.  

För de konsulter som vi har studerat brukar ett projekt hos en kund pågå i maximalt fem år. 

Något som därför skulle kunna vara intressant att undersöka är om ett tudelat 

belöningssystems utformning påverkas av om ett projekt på ett kundföretag pågår i mer än 

fem år och hur en konsults motivation påverkas av det tudelade belöningssystemet då.  

I denna studie undersöker vi hur ett tudelat belöningssystem kan utformas utifrån 

konsultens perspektiv, men framtida forskning kan undersöka hur ett kundföretag upplever 

sin roll i att motivera en konsult. På grund av att projekt endast är tillfälliga, kanske ett 

kundföretag inte har incitament till att motivera en konsult med belöningar, samtidigt som 

en tidigare studie visar att konsultchefer inte alltid aktivt arbetar med att motivera en 



 

96 

konsult. Därför skulle det vara intressant att undersöka konsultens motivation utifrån ett 

kundföretags perspektiv. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Syftet med intervjun 

Syftet med intervjun är att undersöka ett dubbelt belöningssystems utformning och dess 

påverkan på konsultens motivation i projektsammanhang. Med ett dubbelt belöningssystem 

menar vi belöning från konsultens arbetsgivare, det vill säga konsultbolaget, och belöning 

från kundföretag, det vill säga den som konsulten utför ett projekt för. Med motivation menar 

vi motivation till att vilja skapa kundnöjdhet.  

När vi talar om belöningar från kundföretag menar vi konsultens samlade erfarenhet av att 

få belöningar från kunder. Med belöningar menar vi finansiella belöningar, som till exempel 

löneökningar och bonusar, samt icke-finansiella belöningar som till exempel mer ansvar, 

självständighet, positiv feedback, erkännande och varierande arbetsuppgifter.  

Villkor vid deltagande 

Intervjun är frivillig och intervjupersonen är anonym i studien. Personuppgifter kommer att 

bevaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Materialet kommer endast att användas till 

studiens syfte. 

Är det okej om vi spelar in intervjun? 

Orienterande frågor 

1. Vilket konsultbolag är du anställd på? 

2. Vad har du för typ av konsulttjänst? 

3. Hur länge har du arbetat som konsult? 

4. Vilka är dina vanligaste arbetsuppgifter? 

5. Hur länge brukar ett projekt hos en kund pågå? 

6. Brukar projektarbeten hos kund ske i grupp eller brukar du utföra projekt på egen 

hand? 

Frågor om konsultrollen 

1. Hur upplever du situationen av att vara anställd på ett konsultbolag och behöva 

göra konsultchefen nöjd, samtidigt som du arbetar hos kunder som du ska göra 

nöjda? 

2. Hur upplever du situationen av att arbeta med tillfälliga projekt hos kunder? 

3. Upplever du att det finns vissa utmaningar när du arbetar ute hos kunder? Vilka? 

Följdfråga: Upplever du att kundföretag tillhandahåller de resurser du behöver för 



 

 

att utföra ett bra arbete hos dem? 

Följdfråga: Känner du dig som en utomstående när du arbetar ute hos kunder? 

Följdfråga: Upplever du att det är svårt att komma in i ett projekt som redan är 

igång? 

Följdfråga: Hur påverkar dessa utmaningar din motivation? 

4. Vad innebär kundnöjdhet för dig? 

Frågor om belöningar 

1. Vilka finansiella belöningar respektive icke-finansiella belöningar får du från 

konsultbolaget? 

Följdfråga: Vad tycker du om dessa belöningar? Motiverar de dig och på vilket sätt 

påverkar de din motivation? Varför? 

Följdfråga: Vad skulle du förbättra med ett belöningssystem om du vore 

konsultchefen? Varför? Hur påverkas din motivation av avsaknaden av denna 

belöning? 

2. Vilka finansiella belöningar respektive icke-finansiella belöningar får du från 

kundföretag? 

Följdfråga: Vad tycker du om dessa belöningar? Motiverar de dig och på vilket sätt 

påverkar de din motivation? Varför? 

Följdfråga: Vad skulle du förbättra med ett belöningssystem om du vore en chef på 

ett kundföretag? Varför? Hur påverkas din motivation av avsaknaden av denna 

belöning? 

3. Är det någon särskild belöning du motiveras av för att vilja skapa kundnöjdhet? 

Varför? 

4. Skiljer sig belöningar du får från kundföretag beroende på projektets längd? 

5. Brukar dina belöningar från konsultbolaget bero på kundföretags feedback på din 

prestation? 

6. Vad gäller belöningar från konsultbolaget, vilka belöningar tror du beror på hur väl 

du har presterat hos kunden och vilka tror du att du hade fått i alla fall av 

konsultbolaget? 

7. Hur upplever du att de belöningar du får från konsultbolaget, som baseras på 

kundens feedback av din prestation, påverkar motivationen till viljan att skapa 

kundnöjdhet? 

8. Hur nära i tiden upplever du att du får dina belöningar jämfört med att du har 

utfört en prestation? 

Följdfråga: Om belöningar från konsultbolaget beror på kundföretags feedback, 

brukar det ta lång tid innan du får din belöning från dess att du har utfört en 

prestation? 



 

 

9. Är det några belöningar som du inte får av kunder men som du önskar, som du tror 

skulle påverka motivationen till viljan att skapa kundnöjdhet? 

10. Upplever du att konsultbolaget tar sig tid till att ta reda på vilken typ av belöning du 

som individ motiveras av? 

Följdfråga: Vad är din känsla kring det? 

11. Upplever du att kundföretag tar sig tid till att ta reda på vilken typ av belöning du 

som individ motiveras av? 

Följdfråga: Vad är din känsla kring det? 

12. Om projekt sker i grupp, upplever du att projektledaren lägger ned tid på att du och 

övriga gruppmedlemmar ska lära känna varandra, för att ert samarbete ska öka? 

13. För du teambaserade belöningar av konsultchefen? 

Följdfråga: Hur upplever du att teambaserade belöningar från konsultbolaget 

påverkar motivationen till viljan att skapa kundnöjdhet? 

Följdfråga: Om inga teambaserade belöningar finns, hur påverkar det 

motivationen? 

Följdfråga: Upplever du att de teambaserade belöningarna från konsultbolaget är 

anpassade efter dina behov? 

14. Får du teambaserade belöningar av kundföretag? 

Följdfråga: Hur upplever du att teambaserade belöningar från kundföretag 

påverkar motivationen till viljan att skapa kundnöjdhet? 

Följdfråga: Om inga teambaserade belöningar finns, hur påverkar det 

motivationen? 

Följdfråga: Upplever du att de teambaserade belöningarna från kundföretag är 

anpassade efter dina behov? 

15. Upplever du att du blir mer motiverad av teambaserade belöningar än belöningar 

baserade på individuell prestation? Varför/Varför inte? 

16. Får du personlig och professionell utveckling som belöning av både konsultbolaget 

och kundföretag? 

Följdfråga: Vad för typ av utveckling får du av respektive part? 

Följdfråga: Om du får personlig och professionell utveckling av kundföretag, 

upplever du att det hjälper dig att anpassa dig till kundens miljö och utföra ett bra 

arbete? 

17. Anser du att du blir motiverad av belöningar som personlig och professionell 

utveckling? Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

18. Kopplat till frågan om vilka utmaningar som uppstår hos kund, är det vissa 

belöningar du anser hjälper dig att hantera dessa utmaningar?  

19. Vad tycker du om det dubbla belöningssystemet? Vad är bra/mindre bra med att 

belönas från två olika håll? 



 

 

20. Hur upplever du att det dubbla belöningssystemet påverkar motivationen till viljan 

att skapa kundnöjdhet? 

21. Har det ena belöningssystemet större påverkan på motivationen än det andra? 

Varför? 

Information om återkoppling 

Om du vill kommer vi att skicka vårt transkriberade material till dig för att låta dig 

kommentera innehållet. 

Avslut 

Tack för din medverkan i intervjun! 

 


