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Sammanfattning  

Teknikkonsultbranschen är idag en mångmiljardindustri, men trots det finns det en brist i forskningen inom 

området. Vidare medför ingenjörsbristen i Sverige att det är kamp om ingenjörerna. Teknikkonsulter utför sitt 

arbete för företag som inte är deras arbetsgivare, vilket väcker frågor om hur teknikkonsultföretagen kan agera 

för att konsulterna ska känna motivation och lojalitet till arbetsgivaren.  

Syftet med denna studie är att undersöka vad teknikkonsultföretag kan arbeta med för att teknikkonsulterna ska 

vara företaget lojala samt vara motiverade att prestera i sitt arbete. 

Elva teknikkonsulter på åtta olika teknikkonsultföretag har intervjuats.  

Uppdragets natur, utveckling av kompetenser och färdigheter samt belöningssystem vars utfall är påverkbart är 

viktiga motivationsfaktorer för teknikkonsulter. Vidare påverkas konsulternas lojalitet av det psykologiska 

kontraktet, vilket består av nämnda motivationsfaktorer samt hygienfaktorerna lön, formella kurser och 

belöningssystem vars utfall ej kan påverkas samt företagets värderingar och gemensamma aktiviteter. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Teknikkonsultbranschen är idag en mångmiljardindustri, men trots 

det finns det en brist i forskningen inom området. Vidare medför 

ingenjörsbristen i Sverige att det är kamp om ingenjörerna. Teknikkonsulter 

utför sitt arbete för företag som inte är deras arbetsgivare, vilket väcker frågor 

om hur teknikkonsultföretagen kan agera för att konsulterna ska känna 

motivation och lojalitet till arbetsgivaren.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad teknikkonsultföretag kan 

arbeta med för att teknikkonsulterna ska vara företaget lojala samt vara 

motiverade att prestera i sitt arbete. 

Genomförande: Elva teknikkonsulter på åtta olika teknikkonsultföretag har 

intervjuats.  

Resultat: Uppdragets natur, utveckling av kompetenser och färdigheter samt 

belöningssystem vars utfall är påverkbart är viktiga motivationsfaktorer för 

teknikkonsulter. Vidare påverkas konsulternas lojalitet av det psykologiska 

kontraktet, vilket består av nämnda motivationsfaktorer samt hygienfaktorerna 

lön, formella kurser och belöningssystem vars utfall ej kan påverkas samt 

företagets värderingar och gemensamma aktiviteter. 



Abstract 

Background: The use of technical consultants in Sweden today renders a 

turnover of billions. Still, there is a lack of research. Technical consultants work 

for companies that are not their employer, which invokes questions about 

motivation. Furthermore, the lack of engineers implicates that the loyalty of 

technical consultants is important. 

Aim: The aim of this study is to examine what technical consultancies could 

work with in order to instill the technical consultants with loyalty and 

motivation. 

Completion: Eleven technical consultants at eight different technical 

consultancies have been interviewed. 

Results: Type of assignment, development of skills and certain reward systems 

are motivational factors for technical consultants. The loyalty of the consultants 

depends on the psychological contract, which contains the motivational factors 

as well as three hygienic factors; salary, formal education and certain reward 

systems. The psychological contract also contains the values and social activities 

of the technical consultancy. 
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1 INLEDNING 

I inledningskapitlet ges en bild av teknikkonsultbranschen samt 

arbetsmarknaden för ingenjörer. Därefter förs en problemdiskussion om 

teknikkonsulters arbetssituation och eventuella konsekvenser av denna, vilken 

sedermera mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 
Under 2000-talet har teknikkonsultbranschen ökat kraftigt i omfattning och 

omsättning och är idag en mångmiljardindustri enligt Svenska Teknik- och 

Designföretagen
1
 (STD, 2011). Enligt STD steg orderstocksindex

2
 för branschen 

med 35 % mellan åren 2003-2011 (STD, 2011). Det är trots detta en bransch 

som inte har varit föremål för mycket forskning, även om det på senare år har 

genomförts studier inom den angränsande IT-konsultbranschen (se Petersson, 

2012; Wallgren och Hanse, 2011).  

Teknikkonsulter är utbildade ingenjörer som hyrs ut från teknikkonsultföretag 

till en tredje part för att utföra ett uppdrag och tillhör därmed tjänstesektorn. 

Enligt Almega (2012) blir tjänstesektorn i Sverige allt mer kunskapsintensiv och 

den andel av de anställda som är högskoleutbildade växer snabbt. Almega 

(2012) menar att detta skapar problem för organisationers kompetensförsörjning 

i form av brist på utbildad arbetskraft, vilket hotar att hålla tillbaka tillväxten för 

jobb och produktion under de närmaste åren. Framförallt industri- och 

teknikkonsultföretag har enligt STD (2012) ett kraftigare tillväxtbehov än 

tillgången på arbetskraft på marknaden. Även en rapport från Svenskt Näringsliv 

(Karlsson, 2010) belyser problematiken kring den stora generationsväxlingen 

och att många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Den ökande 

ingenjörsbristen i Sverige (se till exempel Industrinyheter, 2011 och SVT, 2011) 

kommer enligt SCB (2012) leda till, bara i Stockholms län, ett underskott på 

drygt 20 000 ingenjörer år 2020. SCB (2006) uppskattar att efterfrågan på 

ingenjörer kommer att öka med cirka 125 000 mellan 2007-2030 medan 

tillgången enbart beräknas öka med 15 000.  

Brist på arbetskraft med rätt kompetens påverkar svenska företags 

konkurrenskraft och den demografiska utvecklingen bidrar till att konkurrensen 

om kvalificerad arbetskraft kommer att öka (Karlsson, 2010). För 

teknikkonsultföretag innebär detta att teknikkonsulter har stora möjligheter att 

röra sig på arbetsmarknaden, vilket medför stora utmaningar för företagen. Då 

teknikkonsulter hyrs ut av teknikkonsultföretag för att göra ett uppdrag åt en 

                                           
1
 Hädanefter STD. STD är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och 

teknikkonsultföretag inom bygg- och industrisektorn. 

2
 Orderstocksindex bygger på enkätundersökningar bland STD-företagens medlemmar och räknas fram genom 

en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. 
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tredje part utför de sitt arbete för företag som inte är deras arbetsgivare. Detta 

väcker frågor om hur teknikkonsultföretagen ska arbeta för att konsulterna ska 

prestera och vara sina företag lojala. Enligt Kochanski och Ledford (2001) är det 

viktigt för ingenjörer att känna tillhörighet till sin arbetsgivare för att de ska 

stanna kvar. För teknikkonsultföretagen är det därför högst relevant att diskutera 

om det är lönen som är det viktiga eller om resurserna i högre utsträckning ska 

fördelas på mjukare värden.  

Även om Petersson (2012) och Wallgren och Hanse (2011) behandlar IT-

konsulters motivation finns det bristfällig empirisk forskning som belyser 

teknikkonsulters situation, vilket innebär att företagen i branschen har 

begränsade möjligheter att söka stöd i det akademiska för sina beslut i frågorna. 

Wallgren och Hanse (2011) menar att konsulter som arbetar i utmanande 

omgivningar måste vara motiverade att utföra arbete som tillfredsställer både 

kundföretaget och konsultföretaget. Vidare finns det enligt Alvesson (2000) 

vissa kopplingar mellan motivation och lojalitet, men han menar samtidigt att 

det inte är oproblematiskt att ta för givet att en medarbetares motivation att 

prestera och arbeta hårt reflekterar en känsla av lojalitet gentemot arbetsgivaren. 

Alvesson (2000) argumenterar för att det lika gärna kan handla om att 

medarbetaren tycker om arbetet i sig eller känner sig engagerad i kunden. Därför 

är det viktigt att skilja på begreppen motivation och lojalitet. 

Herzberg (2003) behandlar motivation utifrån tvåfaktorteorin, vilken inkluderar 

motivationsfaktorer, som skapar motivation, och hygienfaktorer, som motverkar 

missnöje. Motivationsfaktorer definieras av Herzberg (2003) som faktorer som 

skapar arbetstillfredsställelse och består enligt honom av inre faktorer, 

exempelvis att uppnå något; arbetet i sig självt; ansvar samt utveckling eller 

avancemang. Resultaten från Peterssons (2012) studie visar att IT-konsulter 

drivs av pengar, autonomi och utvecklingsmöjligheter. Studien som är utförd av 

Wallgren och Hanse (2011) indikerar till skillnad från Petersson (2012) att lön 

inte ses som en motivationsfaktor för IT-konsulter, vilket ytterligare 

understryker vikten av att genomföra fler studier inom området. I likhet med 

resultaten i Petersson (2012) diskuteras både autonomi och 

utvecklingsmöjligheter som viktiga delar för IT-konsulterna av Wallgren och 

Hanse (2011). Det är dock viktigt att påpeka att det finns skillnader mellan IT-

konsulter och teknikkonsulter. Teknikkonsulter är ingenjörsutbildade och har 

djup kompetens inom ett område (Bredin & Söderlund, 2011) och kan därmed 

skilja sig från IT-konsulter som ofta inte behöver ha någon formell utbildning 

(se t.ex. Adecco, 2012; Arbetsförmedlingen, 2012; Dfind, 2012; Ework, 2012; 

Hireit, 2012). Teknikkonsulters djupa ingenjörskunnande kan innebära att vad 

som motiverar dem skiljer sig från vad som motiverar IT-konsulter, vilket 

medför att studierna av IT-konsulter inte räcker till för att förstå 

teknikkonsulternas motivation. 
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Lojalitet kan förstås genom det psykologiska kontraktet, vilket innefattar 

uppfattningar, förväntningar samt de underförstådda skyldigheterna av 

anställningsförhållandet mellan de båda parterna (Coyle-Shapiro & Kessler, 

2000; Kahlke & Schmidt, 2002). För att medarbetarnas engagemang ska bestå är 

det för organisationen viktigt att upprätthålla det psykologiska kontraktet 

(Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). Frågan är dock vilka förväntningar som 

teknikkonsulter har på sina arbetsgivare och vad som krävs av 

teknikkonsultföretaget för att konsulten ska känna lojalitet till sin arbetsgivare. 

Mot denna bakgrund finner studiens författare det intressant att undersöka hur 

teknikkonsultföretag kan arbeta för att teknikkonsulter ska känna motivation i 

sitt arbete och vara sina arbetsgivare lojala. För att undersöka detta anser denna 

studies författare det mest lämpligt att utgå från teknikkonsulternas synvinkel. 

Därför har i studien elva teknikkonsulter från åtta olika företag intervjuats.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad teknikkonsultföretag kan arbeta 

med för att teknikkonsulterna ska vara företaget lojala samt vara motiverade att 

prestera i sitt arbete. 

För att besvara syftet har det brutits ned i följande frågeställningar: 

 Vad upplever teknikkonsulter påverkar deras motivation? 

 Vad har enligt teknikkonsulter inverkan på deras känsla av lojalitet till 

teknikkonsultföretaget? 

1.3 Centrala begrepp 
Begreppet motivation innefattar i denna studie de interna och externa faktorer 

som stimulerar önskan och energi hos anställda att vara kontinuerligt 

intresserade av och hängivna sitt arbete samt att genomföra ansträngningar för 

att nå uppsatta mål. Vidare innebär begreppet lojalitet i denna studie framförallt 

att anställda är sina arbetsgivare trogna i termer av att de stannar kvar på 

företaget över tid.   
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2 METOD 

I följande kapitel presenteras och diskuteras föreliggande studies val av metod, 

dess praktiska utförande samt olika etiska aspekter och kvalitetskriterier. 

Metodkapitlet innehåller även en tabell över medverkande företag och 

respondenter samt en figur över urvalsprocessen. 

2.1 Val av metod 
Eftersom mycket av tidigare forskning är riktad mot IT-konsulter eller andra 

typer av konsulter (se exempelvis Alvesson & Robertson, 2006; Kunda, Barley 

& Evans, 2002; Petersson, 2012; Wallgren & Hanse, 2011) har författarna till 

denna studie valt att studera teknikkonsulter, vilka inte har fått samma 

uppmärksamhet. Studiens författare ser teknikkonsulternas förutsättningar och 

omvärld som något som hela tiden skapas i samarbete mellan konsulterna själva 

och deras omgivning, vilket enligt Bryman och Bell (2005) definieras som en 

konstruktivistisk ontologisk utgångspunkt. Det här innebär att resultaten som 

framkommer i denna studie är baserade på de undersökta teknikkonsulternas 

tankar om deras för tillfället uppfattade verkligheter. Därmed gör studien, till 

skillnad från studier med en objektivistisk ontologisk utgångspunkt, inte anspråk 

på att producera resultat som kan tolkas som opåverkbara fakta (Bryman & Bell, 

2005). Även den tidigare forskning som presenteras i denna studie tolkas av 

studiens författare i enlighet med det konstruktivistiska synsättet, vilket innebär 

att tidigare forskningsresultat inte används som obestridliga fakta. Istället ses 

tidigare studier som en inramning som bidrar till att förstå denna studies 

empiriska material utifrån ett vidare perspektiv. Studiens författare arbetar med 

utgångspunkten att studierna är utförda i andra kontexter och med andra sociala 

aktörer som tillsammans har skapat uppfattningar om andra verkligheter än de 

som förekommer i denna studie.  

Som en följd av studiens författares ontologiska utgångspunkt och syftet med 

studien är en kvalitativ metod att föredra (Bryman, 2002; Kvale 1997). Syftet är 

av en utredande art vilket medför att studien är av explorativ karaktär (Kvale, 

1997). En explorativ studie kräver enligt Jacobsen (2002) en metod som går på 

djupet och detta genomförs bäst genom att fokusera på ett mindre antal enheter. 

Med tanke på att studien har en explorativ karaktär samt en kvalitativ ansats är 

det enligt Bryman och Bell (2005) naturligt att utgå från en induktiv empirisk 

ansats. En induktiv ansats innebär att slutsatser dras på grundval av 

observationer, vilket innebär att datainsamlingen leder till teorigenerering 

istället för att datainsamlingen ska bekräfta redan formulerade hypoteser utifrån 

befintlig teori, vilket är fallet vid deduktiva ansatser (Bryman & Bell, 2005).  

Enligt Bryman & Bell (2005) är det dock svårt att hålla sig helt induktiv och 

menar att induktiva processer med viss sannolikhet också uppvisar inslag av 

deduktion. I denna studie tar detta sig exempelvis uttryck i att intervjuguiden (se 
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bilaga 1) delvis är baserad på tidigare forskning. Studien utgår trots detta i 

huvudsak från det empiriskt insamlade materialet, i enlighet med Bryman och 

Bells (2005) beskrivning av induktiva studier. 

Studiens syfte är att undersöka vad teknikkonsultföretag kan arbeta med för att 

teknikkonsulterna ska vara företaget lojala samt vara motiverade att prestera i 

sitt arbete. Anledningen till att det är intressant att studera teknikkonsulter är att 

de har lång utbildning och besitter djup kompetens, att de arbetar under särskilda 

arbetsförhållanden, samt den ökande ingenjörsbristen. Därför har författarna till 

denna studie genomfört intervjuer med elva teknikkonsulter på åtta olika 

företag, vilket har gjort det möjligt att ändra riktning då nya förutsättningar 

uppstått. Kvalitativ forskning är flexibel på så vis att frågeställningar kan 

fördjupas efterhand och studiens undersökningsområde upptäcks och tydliggörs 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  

2.2 Urval 
Empirin till studien har inhämtats från åtta olika företag. Urvalet har genomförts 

genom att mail skickades till 37 olika företag för att undersöka om det fanns 

något intresse av att deltaga i studien. Företagen valdes ut genom två 

förfaringssätt. Först användes listan över de 50 största grupperna inom 

industriteknik i STD (2010) där mail skickades till de företag som bedrev 

verksamhet som ansågs vara lämplig för studiens syfte. Även Eniro
3
 användes 

för att söka efter relevanta teknikkonsultföretag i Linköping. Sedermera ringdes 

personerna som hade mottagit mail upp för att följa upp eventuellt intresse. De 

som var positiva till detta och som var lämpliga för studiens syfte tillfrågades 

om intervjutider veckan därpå. Detta ledde till sex intervjuer på fyra olika 

företag. Studiens författare har därmed använt både en form av 

sannolikhetsurval samt ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2005). I syfte 

att ytterligare öka sannolikheten för att studien skulle få ett bra urval 

kontaktades samtidigt flera personer i studiens författares bekantskapskrets för 

att få tips på teknikkonsulter som skulle vilja ställa upp på en intervju. Genom 

dessa kontakter genomfördes fem intervjuer på fyra olika företag. Denna typ av 

urval kallas snöbolls- eller kedjeurval (Bryman & Bell, 2005). Sammanlagt 

intervjuades elva teknikkonsulter. Urvalsprocessen visas i figur 1 nedan. 

 

                                           
3
 www.eniro.se 
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Figur 1. Studiens urvalsprocess 

Studiens åtta företag varierar i storlek och branschtillhörighet. De 

teknikkonsulter som har intervjuats skiljer sig åt när det gäller position, tid som 

teknikkonsult och utbildningsbakgrund. De har också olika typer av uppdrag och 

är geografiskt spridda i städerna Stockholm, Göteborg, Norrköping och 

Linköping. Åldern på de medverkande respondenterna sträcker sig från 26 till 40 

år och två av de intervjuade är kvinnor. En av de intervjuade arbetar i nuläget 

som konsultchef men har en bakgrund som teknikkonsult, likaså är en av 

intervjupersonerna regionchef men har även han bakgrund som teknikkonsult. 

Under intervjun ställdes frågor till dessa två utifrån deras roller som 

teknikkonsulter och inte som chefer, även om det är oundvikligt att diskutera 

vissa aspekter från ett chefsperspektiv. Studiens författare har dock varit 

medvetna och reflekterat över att en del av deras svar kan anses vara från detta 

perspektiv. Respondenterna och företagen presenteras i tabell 1 nedan.  
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Företag Företagsbeskrivning Beskrivning av respondenterna 

Företag A Teknikkonsultföretag med 9 stycken 

anställda. Företaget ingår i en grupp 

av teknikkonsultföretag som alla 

agerar under samma varumärke. 

Företaget arbetar främst med 

projektbyggledning. 

Anders är 32 år, utbildad högskoleingenjör och har 

arbetat på företaget i olika roller under drygt fem år. Han 

har tidigare arbetat på ett större teknikkonsultföretag.  

Karin är 39 år, även hon utbildad högskoleingenjör och 

har arbetat på företaget i knappt två månader. Hon har 

tidigare inte arbetat på konsultföretag. 

Företag B Internationellt teknikkonsultföretag 

med cirka 150 konsulter i Sverige. 

Företaget har en statlig bakgrund och 

agerar inom fordonsbranschen. 

Mikael är 32 år, utbildad högskoleingenjör maskin och 

har arbetat som teknikkonsult på företaget i ungefär 1,5 

år. Han har tidigare arbetat på två andra 

teknikkonsultföretag. 

Företag C Sverigebaserat, internationellt teknik-

konsultföretag med cirka 250 

anställda. Företaget verkar inom 

flertalet teknikintensiva branscher. 

Fredrik är 33 år gammal, har en civilingenjörsexamen 

inom teknisk fysik och elektroteknik och har arbetat som 

teknikkonsult på företaget i ungefär 1,5 år. Han har 

tidigare arbetat på ett annat konsultföretag. 

Företag D Svenskt företag som arbetar främst 

med produktutveckling inom 

fordonsindustrin och har cirka 80 

medarbetare. 

David är 26 år, civilingenjör inom maskinteknik och har 

arbetat som teknikkonsult på företaget i knappt ett år. 

David har tidigare arbetat på ett annat 

teknikkonsultföretag. 

Per är 39 år gammal och utbildad mellaningenjör. Han 

har varit teknikkonsult på företaget i 4,5 år. 

Företag E Företag med drygt 100 anställda som 

verkar inom telekom-, energi- och 

fordonsbranschen. 

Adrian är 40 år, har en kandidatexamen i 

produktutveckling maskin och en magisterexamen inom 

logistik och kvalitet. Han har arbetat i olika roller på 

företaget i cirka sex år och har tidigare arbetat inom två 

andra teknikkonsultföretag. 

Företag F Svenskt teknikkonsultföretag med 

cirka 1 200 anställda som bland annat 

arbetar inom flyg, industri och 

telekom. 

Niklas är 33 år, är utbildad högskoleingenjör inom 

maskinteknik och har arbetat på företaget i 5,5 år i olika 

roller. Idag är Niklas både teknikkonsult och konsultchef.  

Malin är 26 år, har en civilingenjörsutbildning i teknisk 

fysik och elektroteknik och har arbetat som teknikkonsult 

på företaget sedan hon blev klar med studierna i mars 

2011.   

Företag G Internationellt teknikkonsultföretag 

med sammanlagt knappt 5 000 

anställda, varav cirka 3 500 är 

baserade i Sverige. Företaget erbjuder 

tjänster inom industri, infrastruktur 

och IT. 

Björn är 33 år, utbildad högskoleingenjör inom 

elektroteknik och har arbetat som teknikkonsult på 

företaget i 1,5 år. 

Företag H Internationellt teknikkonsultföretag 

med ungefär 1 700 anställda, varav 

cirka 500 arbetar i Sverige. Företaget 

verkar bland annat inom mekanik, 

beräkning och teknikinformation. 

Carl är 37 år, civilingenjör inom kommunikation och 

transport med inriktning mot data och telekom. Han har 

arbetat som regionchef på företaget i drygt 1,5 år. Han 

har tidigare arbetat i flera andra teknikkonsultföretag. 

Tabell 1. Tabell över medverkande företag och respondenter.  
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2.3 Datainsamling  
Empirin i studien har samlats in genom intervjuer. Kvalitativa intervjuer är en 

användbar metod när studien bygger på tolkning och förståelse av 

tänkande/handlande individer i dess kontext (Alvesson & Sköldberg, 2008). En 

kvalitativ intervju har en låg grad av standardisering, vilket gör att 

intervjupersonen ges utrymme att svara på frågorna med sina egna ord. Detta är 

även fallet i denna studie och enligt Bryman (2002) bidrar detta till att 

respondenten får utrymme att tillföra information som är svår att förutse innan 

intervjun. Graden av strukturering kan variera i en kvalitativ intervju och i denna 

studie har semistrukturerade intervjuer använts, vilket innebär att en 

intervjuguide med tilltänkta frågor har kompletterats med följdfrågor baserade 

på intervjupersonernas svar (Bryman, 2002). Semistrukturerade intervjuer bidrar 

till en mer flexibel intervjuprocess än intervjuer som utgår från förutbestämda 

frågor (Kvale, 1997). 

Kochanski och Ledford (2001) använder begreppet ”employee value 

proposition” (EVP) för att beskriva alla inre och yttre belöningar som ett företag 

erbjuder anställda. EVP innefattar både monetära belöningar, såsom lön och 

bonus, och andra typer av belöningar, till exempel karriärmöjligheter och 

arbetstillfredsställelse. När intervjuguiden utformades försökte författarna till 

denna studie att formulera frågor kring de olika typer av belöningar som 

Kochanski och Ledford (2001) presenterar. Dessa har enbart använts som 

inspiration och författarna till studien tror inte att det har påverkat studiens 

empiriska underlag negativt. Intervjuerna utgick från vissa specifika teman men 

frågorna har inte kommit i samma ordning vid varje intervju. Vid utformningen 

av intervjuguiden försökte författarna till denna studie följa de råd Bryman 

(2002) beskriver, att skapa teman så att liknande frågor som rör samma tema 

kommer i följd samt att formulera frågor som besvarar studiens frågeställningar 

och att ledande frågor undviks. Samtliga intervjuer inleddes med 

bakgrundsfrågor eftersom det är viktigt för att kunna sätta respondenternas svar i 

ett sammanhang (Bryman, 2002).  

Det är viktigt med kännedom om ämnet som studien undersöker, därför har 

författarna till denna studie tagit del av tidigare forskning om ämnet. Detta 

bidrar till en viss förförståelse och Thomsson (2010) poängterar vikten av att 

ifrågasätta egna tolkningar eftersom personliga erfarenheter och fördomar kan 

påverka slutresultatet. Författarna till denna studie har haft detta i åtanke under 

processens gång och har försökt att kontinuerligt argumentera för och emot olika 

uppfattningar som uppstått. Studiens författare har även försökt att inte låta 

tidigare kunskap vara styrande vid intervjutillfällena utan försökt förhålla sig 

öppna för ny kunskap. Vidare har det funnits en medvetenhet om att 

förförståelse kan ha en inverkan även vid bearbetning av analys och data. 
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Fem av intervjuerna är genomförda via telefon medan sex av dem gjordes på 

respondenternas arbetsplatser. De företag vars respondenter intervjuades via 

telefon är företag B, företag D, företag E samt företag G. Anledningen till att 

dessa intervjuer utfördes via telefon är att respondenterna var placerade i städer 

som det tar flera timmar att resa till. Beslutet grundades både på tids- och 

kostnadsskäl då den restid som skulle fordras om samtliga företag skulle 

besökas skulle ta onödig tid i anspråk samt då det skulle röra sig om relativt sett 

stora utgifter.  

Enligt Jacobsen (1993) har det betydelse för intervjun om den genomförs över 

telefon eller öga mot öga, men han menar samtidigt att det inte går att säga att 

det ena är bättre än det andra. Faktorer som skiljer sig åt är bland annat 

ögonkontakt och kroppsspråk. Vidare menar Jacobsen (1993) att olika personer 

reagerar olika på att tala i telefon och att en del kan ha lättare att öppna sig över 

en relativt sett anonym telefonlinje, något som också märktes i studien. Några av 

de mest intressanta och öppna svaren kom från telefonintervjuerna samtidigt 

som en av respondenterna som intervjuades via telefon var fåordig och inte 

utvecklade sina svar i lika hög utsträckning som övriga respondenter. Överlag 

dominerar dock intrycket av att resultaten allmänt sett inte skiljer sig mycket åt 

mellan telefonintervjuerna och de intervjuer som genomfördes på plats. Därmed 

anser författarna till denna studie att de metoder vilka intervjuerna genomfördes 

genom inte på ett synligt vis har påverkat studiens empiriinsamling.  

Intervjuernas längd har varierat mellan de olika respondenterna. De har rört sig 

mellan 30 och 75 minuter, men de flesta har varit cirka 45-50 minuter. Samtliga 

intervjuer har spelats in efter godkännande av respondenterna. Kvale (1997) 

menar att det är lätt att gå miste om speciella uttryck och fraser om intervjuerna 

inte spelas in. Detta är extra viktigt vid ostrukturerade och semistrukturerade 

intervjuer eftersom intervjuaren måste vara lyhörd inför respondentens svar och 

kunna följa upp dessa på olika sätt (Bryman, 2002). En nackdel med att spela in 

intervjuer kan vara att intervjupersonerna håller tillbaka sina svar på grund av 

inspelningsutrustningen. Vid intervjuprocesser finns även risken att intervjuarna 

påverkar respondenterna på olika sätt. Jacobsen (2002) diskuterar 

intervjueffekten, vilken innebär att den intervjuade inte beter sig som denne 

skulle göra i vanliga fall på grund av forskarens närvaro. Detta bör tas hänsyn 

till vid intervjuförfarandet. För att reducera intervjueffekten i så hög 

utsträckning som möjligt inleddes intervjuerna med frågor och diskussioner som 

rörde sig kring utbildning, arbetsbakgrund och andra faktorer som 

intervjupersonerna känner sig bekväma med att tala om. Thomsson (2010) 

menar vidare att intervjuers kvalitet kan bli bättre genom att intervjuaren 

kommenterar svar och uttalanden på samma sätt som om det hade varit ett 

vanligt samtal. Enligt Thomsson (2010) kan ett sådant tillvägagångssätt leda till 

att den intervjuade är mer benägen att dela med sig av känsliga uppgifter. Under 

intervjuernas gång har detta tagits hänsyn till då författarna till denna studie i 
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likhet med Thomsson (2010) upplever att det bidrar till bättre kvalitet på 

intervjuerna. 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan pilotstudier ge fördelar i intervjustudier 

genom att frågor som det finns problem med eller är svåra att förstå kan testas 

innan det är dags för den faktiska empiriinsamlingen. Studiens författare har valt 

att inte genomföra någon pilotstudie och har istället efter de första två 

intervjuerna modifierat intervjuguiden och följdfrågorna  något. Det märktes 

viss skillnad i vilket resultat som kom från de intervjuerna jämfört med de nio 

sista, men inte så stora differenser att det enligt studiens författare har någon 

större inverkan på kvaliteten på studiens empiriska resultat. 

2.4 Skapande av teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen har författarna till denna studie använt tidigare 

forskning för att skapa en bild av det aktuella kunskapsläget gällande motivation 

och lojalitet hos teknikkonsulter eller grupper som ligger dem nära. Detta 

eftersom en uppsats, enligt Rienecker och Jørgensen (2008), bör skrivas mot 

bakgrund av det studerade ämnets aktuella diskurs- och kunskapsnivå. 

Rienecker och Jørgensen (2008) menar att författarna visar på självständighet 

genom sättet de analyserar och diskuterar litteraturen. Det empiriska materialet 

har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen.  

Insamlingen av litteratur har främst genomförts genom sökningar i databaserna 

SCOPUS och Business Source Premier samt genom referenslistor i artiklar som 

författarna till denna studie har läst. De sökord som har använts är bland andra 

technical consultant, motivation, performance management, consultant, 

psychological contract, contingent knowledge workers samt knowledge workers. 

Bibliotekskatalogen har även använts i syfte att söka efter böcker som sedan har 

använts vid utformandet av metodkapitlet.  

2.5 Bearbetning och analys av data 
Samtliga intervjuer har transkriberats för att skapa en struktur för analys av 

materialet. Att transkribera en intervju innebär att den blir rekonstruerad och det 

är viktigt att tänka på att talspråk och skriftspråk har olika retoriska former. 

Detta bidrar till att det kan vara problematiskt att göra utskrifter läsvänliga utan 

att respondenternas uttalanden tappar betydelse (Kvale, 1997). Som Bryman 

(2002) beskriver är transkribering en tidsödande process som även leder till 

mycket papper som måste läsas igenom under analysen, men inspelningarna 

skapar gynnsammare förutsättningar för analys av vad intervjupersonerna har 

sagt. Vid transkribering av intervjuerna har respondenternas uttalanden i största 

möjliga mån återgetts ordagrant, vilket även har bevarats vid analys av 

intervjumaterialet. Däremot har talspråket i de citat som återges rättats till för att 

materialet ska vara läsvänligt.  
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Utifrån insamlad data skapades kategorier genom en procedur som kallas 

kodning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Transkriberingarna har kategoriserats i 

olika färger beroende på vilket tema de kan härröras till. De kategorier som 

användes uppstod i samband med kodningen och baserades på vilka 

huvudområden som behandlades i intervjuerna. Kategorierna var: 

bakgrundsfakta om teknikkonsulten och företaget; teknikkonsultföretaget och 

dess inverkan på konsulten; uppdraget och dess inverkan på konsulten; 

utbildning; utvärdering av och kommunikation med konsulten; belöningssystem; 

kundföretaget och dess inverkan på konsulten; lön samt övriga aspekter. När 

resultatkapitlet författades gicks tema för tema igenom för att få en struktur i 

bearbetningen av materialet. Alvesson och Sköldberg (2008) menar att 

kategorier kan liknas med vad som brukar kallas begrepp inom vetenskapen.  

2.6 Etiska överväganden 
Forskningsetiska krav bör tas i beaktande vid genomförandet av en studie för att 

skydda de individer som deltar i studien. Författarna till studien har under 

forskningsprocessen tagit hänsyn till de fyra etiska riktlinjer som Humanistiska-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informerat 

samtycke innebär att intervjupersonerna får information om syftet med 

undersökningen och att de deltar frivilligt och därmed kan välja att avbryta sitt 

deltagande när som helst (HSFR, 2002). Vid bokning av intervjuerna skickades 

kort information om studien och författarna till studien beskrev även kort vad 

studiens syfte innan intervjuerna påbörjades. Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersonerna har rätt att vara anonyma och forskaren ska se till att deras 

privata integritet skyddas (HSFR, 2002). Vid varje intervju informerades 

respondenterna om att intervjuerna skulle redovisas anonymt. Författarna till 

studien valde att använda andra namn för att säkerställa intervjupersonernas 

konfidentialitet och det gäller såväl deras egna namn som namn på de företag de 

arbetar för. Alla uppgifter om intervjupersonerna, såsom mail och 

transkriberingar, har antecknats och lagrats på ett sådant sätt att utomstående 

inte ska kunna identifiera personerna. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som samlats in endast får användas för forskningsändamål (HFSR, 2002) och 

därmed uppfyller studien nyttjandekravet. 

Forskarens roll avgör kvaliteten på det som avses att undersöka och hållbarheten 

i de etiska beslut som fattas under forskningsprocessen. Genom att ha kunskap 

om etik vägs etiska och vetenskapliga betydelser mot varandra eftersom ett 

etiskt krav som ställs på forskaren är att studien och studiens resultat ska hålla 

hög vetenskaplig kvalitet (Kvale, 1997).  Vid en vetenskaplig undersökning är 

forskaren skyldig att reflektera kring eventuella konsekvenser av 

intervjupersonernas deltagande i studien och detta gäller såväl 

intervjupersonerna som den organisation denne representerar. Författarna till 

denna studie har i största möjliga mån försökt reflektera kring eventuella 
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konsekvenser och har varit noga med att allt material redovisas anonymt för att 

respondenterna skulle tala fritt samt att det inte ska gå att lista ut vilka de är.  

2.7 Metoddiskussion 

2.7.1 Valet av metod 

Kvalitativa studier har i jämförelse med kvantitativa studier begränsningar i 

form av att resultaten inte är generaliserbara på grund av att urvalet ofta är litet 

och att utgångspunkten är att respondenterna påverkas av samt påverkar den 

omgivning i vilken de agerar (Bryman & Bell, 2005). Enligt Bryman och Bell 

(2005) medför kvantitativa studier till skillnad från kvalitativa studier ett 

objektivistiskt synsätt, vilket medför att sociala företeelser ses som yttre fakta 

som vi inte kan påverka. I kvantitativa studier kan stora mängder deltagares 

utsagor analyseras genom exempelvis regressionsanalyser, vilket enligt Moses 

och Knutsen (2007) är en metod som från en naturalistisk ontologisk 

utgångspunkt fungerar som en bra bas för att göra förutsägelser. Om denna 

studies författare hade haft ett objektivistisk synsätt och genomfört en 

kvantitativ studie hade fler teknikkonsulter kunnat studeras och mer 

generaliserbara slutsatser hade kunnat dras. Denna studies generaliserbarhet har 

således begränsats som en följd av det konstruktivistiska synsättet samt valet av 

en kvalitativ metod.  

En kritik som enligt Bryman (2002) har riktats mot kvalitativa studier är att dess 

resultat är alltför beroende av forskaren och dennes uppfattningar om vad som är 

viktigt. De resultat som presenteras i kvalitativa studier är således en följd av 

vad forskaren anser vara viktigt, vilket kan ses som en subjektiv bedömning. 

Resultaten i denna studie kan ha påverkats av författarnas tolkningar av vad som 

är viktigt i alla timmars intervjuinspelningar. Studiens författare tror att det i 

detta sammanhang är positivt att det är två forskare som genomför studien då 

varje del av resultatet som redovisas har diskuterats utifrån vad respondenterna 

uttrycker som viktigt för deras motivation och lojalitet.  

2.7.2 Kvalitetskriterier 

Bryman (2002) menar att flera författare anser att kvalitativ forskning ska 

utvärderas utifrån andra kriterier än den kvantitativa forskningen och ger förslag 

på två kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar; trovärdighet och 

äkthet. Vidare består trovärdighet av tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera. Tillförlitlighet innebär att resultaten 

infattar så väl att forskningen utförts i enlighet med de regler som finns, samt att 

resultaten redogörs för de personer som deltagit i studien. Detta kallas ofta för 

respondentvalidering vilket är den process där forskare förmedlar resultaten till 

de som deltagit i studien för att få en bekräftelse på att det som återberättas 

beskrivs på ett korrekt sätt (Bryman, 2002). Respondentvalidering har använts 

vid samtliga intervjuer genom att ställa följdfrågor för att säkerställa att 
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uppfattningen av respondenternas svar stämmer överens med deras andemening. 

Några av respondenterna har velat ta del av de utskrivna transkriberingarna 

vilket också gjort det möjligt för dem att korrigera eventuella missuppfattningar. 

Majoriteten av respondenterna valde dock att inte ta del av de utskrivna 

transkriberingarna, men blev informerade om att de haft möjlighet att 

återkomma vid eventuella oklarheter.  

Enligt Bryman och Bell (2005) ingår i begreppet trovärdighet även 

överförbarhet, vilket innebär attt fokus ligger på djup, inte bredd. Denna studie 

har för avsikt att fördjupa och förstå begrepp och fenomen snarare än att skapa 

generaliserbara resultat, vilket enligt Jacobsen (2002) också är avsikten med 

kvalitativa metoder i allmänhet. Jacobsen (2002) menar att en styrka med 

kvalitativa metoder är att data från ett mindre antal undersökningsenheter kan 

användas för att formulera och generera teorier. Författarna till denna studie 

menar, i linje med argument i Bryman och Bell (2005) och Yin (2003), att 

resultaten som kommer från denna studie bör användas för att formulera en teori 

och inte generaliseras till populationen teknikkonsulter. Följaktligen utvecklas i 

studien teorier som kan användas som stöd för att förstå vad som kan påverka 

teknikkonsulters motivation och lojalitet.  

Begrepp som motivation och lojalitet är i hög grad subjektiva. Människor skapar 

själva uppfattningar om vad som motiverar dem och förändrar under arbetslivet 

sina uppfattningar om vad som är viktigt. I studien diskuteras olika syner på 

motivation och lojalitet bland ett antal teknikkonsulter som skiljer sig åt i 

egenskap av ålder, kön, position, erfarenhet och kompetens. Genom detta 

förfaringssätt är tanken att en bas ska presenteras genom vilken arbetsgivare kan 

få förståelse för vad som kan påverka teknikkonsulternas agerande. De resultat 

som presenteras kommer dock inte att kunna användas helt utan anpassning utan 

måste ses i den kontext som är aktuell och anpassas efter situationen och 

teknikkonsulten. Resultaten av studien kommer följaktligen att ge en bild av hur 

intervjupersonerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2002). 

En studies pålitlighet innefattar enligt Bryman och Bell (2005) att forskarna har 

redogjort för hela forskningsprocessen, vilket författarna till denna studie har 

försökt att göra i metodkapitlet. Studiens pålitlighet har även stärkts av att 

uppsatsen har seminariebehandlats under flertalet tillfällen där 

seminariemedlemmarna och handledaren har granskat studien och kommit med 

synpunkter. Dessa har varit med i hela processen och har haft full insyn i de 

olika faser som studien har genomgått. 

Enligt Bryman och Bell (2005) innebär möjligheten att kunna styrka och 

konfirmera att forskarna försöker att göra sitt bästa för att inte låta deras 

teoretiska inriktning eller personliga värderingar påverka studien. Denna studies 

författare har försökt uppnå detta i så hög utsträckning som möjligt genom att 

genomföra intervjuerna utan för mycket förkunskap inom ämnet. Detta har 
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medfört att innehållet i intervjuerna och resultatet från dem har varit en produkt 

av vilka delar som respondenterna upplevde som viktiga för deras motivation 

och lojalitet snarare än vad tidigare forskning eller våra egna uppfattningar 

dikterar.   

I begreppet äkthet ingår kriteriet rättvis bild, vilket enligt Bryman och Bell 

(2005) innefattar att undersökningen ska ge en rättvis bild av de olika 

uppfattningar och åsikter som finns i urvalsgruppen. Studiens författare har, 

förutom att ha gett respondenterna möjlighet att påverka innehållet i 

intervjuerna, försökt att uppnå detta kriterium genom att presentera citat från 

samtliga respondenter i syfte att lyfta fram deras respektive åsikter. Vidare 

stärks de resultat som presenteras med citat för att visa att deras utsagor 

återberättas på ett korrekt vis. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel behandlas de teorier och tidigare forskningsresultat som utgör 

studiens teoretiska analysmodell. I avsnittet ges först en kort introduktion till 

teorier om motivation och lojalitet. Sedan presenteras det psykologiska 

kontraktet, Herzbergs tvåfaktorteori samt forskning kring belöningssystem. 

Därefter redogörs för forskning om ingenjörers, kunskapsarbetares och 

konsulters motivation och lojalitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

analysmodell. 

3.1 Disposition 
Herzbergs tvåfaktorteori kommer att presenteras i referensramen för att den i 

analysen ska bidra till att skapa en användbar uppdelning av olika faktorer i det 

psykologiska kontraktet. Förutom dessa teoretiska grunder ingår tidigare studier 

om ingenjörer och tillfälliga kunskapsarbetares motivation. Detta för att de 

senare i arbetet ska bidra till att kontextualisera och stärka de resultat som denna 

studie presenterar. Tillsammans utgör de olika delarna av referensramen en 

relativt bred men samtidigt djup analysmodell som är till stor hjälp vid 

analyserandet av studiens empiriska material och framtagandet av dess 

slutsatser.   

3.2 Introduktion till motivation och lojalitet 
Motivation har länge setts som en faktor som kan påverka arbetsprestationer (se 

t.ex. Herzberg, 2003; Katz, 2005; Maslow, 1954). Teorierna utvecklades under 

1960- och 1970-talet till att fokusera på processerna som ligger bakom 

motivation på arbetet till skillnad från de tidiga teorierna som främst diskuterade 

faktorer i en statisk omgivning (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). 

Processteorierna utgår istället från ett dynamiskt perspektiv där kausala samband 

mellan olika tids- och händelseberoende faktorer som påverkar mänskligt 

beteende på arbetsplatsen behandlas. Genom åren har olika varianter av 

motivationsteorier framförts. Steers et al. (2004) lyfter bland annat fram 

förväntansteorin (expectancy theory), som den mest kända kognitiva 

motivationsteorin och växte fram under mitten av 1900-talet. Enligt 

förväntansteorin är mänskligt beteende medvetet och målinriktat, vilket innebär 

att anställda väljer att arbeta på det sätt som de tror leder till den belöning som 

de värderar högst. Teorin förutsäger därmed att attraktionskraften hos en viss 

uppgift och energin som investeras i den är beroende av i vilken utsträckning 

medarbetaren tror att dess utförande kommer att leda till värderade resultat 

(Steers et al., 2004). Flertalet teorier utvecklades sedan med förväntansteorin 

som grund och även baserat på andra tankar.  

I början av 1950-talet introducerade Chris Argyris det psykologiska kontraktet, 

vilket är ett begrepp som innefattar allt som är avgörande för medarbetares 
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engagemang och lojalitet gentemot företaget. Det psykologiska kontraktet 

innebär kortfattat att det finns en överenskommelse, tyst eller uttalad, mellan 

medarbetaren och arbetsgivaren om vilka skyldigheter de båda parterna har, 

vilket sträcker sig bortom klassiska faktorer som lön och befordran (Kahlke & 

Schmidt, 2002; Robinson, 1996). Vidare utformades under senare delen av 

1900-talet målformuleringsteorin (goal-setting theory), vilken visade att 

faktorerna målets specifikhet, målets svårighetsgrad och målhängivenhet alla 

spelar individuella roller för att förbättra prestationen (Steers et al., 2004). Likt 

förväntansteorin indikerar målformuleringsteorin på att individer är rationella 

och kan styras i sitt agerande genom mål.    

Enligt Steers et al. (2004) har forskningen kring motivation stagnerat under 

senare år trots de förändringar på arbetsmarknaden som har skett sedan 1990-

talet. De nämner bland annat en ökad diversifiering bland de anställda, 

svårigheter att hantera kunskapsarbetare, nya organisationsformer samt 

ökningen av personaluthyrning som faktorer som borde inspirera till nya 

empiriska studier. Dessa faktorer ligger till stor del till grund för varför denna 

studie skrivs och författarna till denna studie menar, i likhet med Steers et al. 

(2004), att teorier om motivation bör undersökas och utvecklas i de kontexter 

som alltmer karakteriserar arbetslivet idag. Författarna till denna studie anser att 

det psykologiska kontraktet är ett koncept som är relevant att använda som 

grund att vidareutveckla inom sammanhanget teknikkonsulter eftersom det ser 

mänskligt beteende som något mer komplext än att det styrs av direkta, synliga 

incitament. Detta medför mer arbete från organisationens sida då andra aspekter 

än rena mål och belöningar måste tas hänsyn till, vilket synligen passar väl in i 

den komplicerade situation som teknikkonsulter och deras arbetsgivare befinner 

sig i. Det psykologiska kontraktet har även använts i tidigare studier för att 

undersöka IT-konsulters engagemang och prestation (Petersson, 2012; Wallgren 

& Hanse, 2011).  

3.3 Samspelet mellan medarbetare och organisation 
Det psykologiska kontraktet handlar om båda parters uppfattningar, 

förväntningar samt de underförstådda skyldigheterna av anställningsförhållandet 

(Coyle-Shapiro & Kessler, 2000; Kahlke & Schmidt, 2002). Det är viktigt att 

upprätthålla det psykologiska kontraktet för att behålla medarbetarnas 

engagemang och prestationer (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). Sims (1994) 

menar att de förändrade förutsättningarna på arbetsmarknaden sedan det 

psykologiska kontraktets introduktion även medför en förändring av det 

psykologiska kontraktet. Enligt Sims (1994) kan arbetsgivare inte längre nöja 

sig med att erbjuda befordran, anställningstrygghet och ett bra kontor, utan 

måste även fokusera på annat och ägna sig åt mer interaktiva och innovativa 

strategier. Sims (1994) föreslår att HR-personalen i organisationer bör involvera 

sig i medarbetarnas arbete och genom möten och kontinuerlig kontakt med de 

anställda skapa en kultur som drar fördel av det psykologiska kontraktet. 



- T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M -   

 

17 

Innehållet i kommunikationen bör enligt Sims (1994) inkludera kontinuerlig 

prestationsutvärdering samt planeringssamtal där arbetsgivaren lyssnar på 

medarbetarnas långsiktiga karriärönskemål. Sims (1994) menar att detta kan 

leda till de anställdas förverkligande samt högre prestationer från individ och 

organisation. Guest (1998) menar dock att det psykologiska kontraktet som 

koncept kan ifrågasättas utifrån denna explicita redogörelse för innehållet i 

kontraktet. Enligt Guest (1998) väcker det frågor om huruvida det fortfarande är 

ett psykologiskt kontrakt när termerna i det är uttalade. Vidare menar han att det 

finns svårigheter i att identifiera de outtalade löftena, vilket enligt Guest (1998) 

ytterligare påverkar det psykologiska kontraktets status negativt.  

Enligt Coyle-Shapiro och Kessler (2000) skickar en organisation som underlåter 

att möta specifika skyldigheter gentemot medarbetare signaler om att de 

anställda inte värderas positivt av företaget, vilket undergräver det uppfattade 

organisatoriska stödet. Följaktligen kan en oförmåga eller ovilja att möta 

uppfattade skyldigheter från företagets sida på längre sikt påverka 

medarbetarnas uppfattning om organisationens förpliktelse till dem negativt. 

Enligt Coyle-Shapiro och Kessler (2000) leder detta i sin tur till att de anställda 

minskar sitt åtagande som en följd av att de känner sig orättvist behandlade. 

Resultaten i Turnley och Feldman (1999) påvisar samma effekter. Deras studie 

visar att anställda som uppfattar att det psykologiska kontraktet har utsatts för 

överträdelser är mer benägna att försöka sluta på organisationen och försumma 

sina prestationer. De är även mindre benägna att vara lojala gentemot företaget 

när de representerar det inför utomstående. Resultaten i Turnley och Feldman 

(1999) indikerar också att effekterna av ett brutet kontrakt blir ännu starkare då 

det finns attraktiva alternativ på arbetsmarknaden för den anställde. Vidare är 

relationen mellan att uttrycka sitt missnöje öppet och överträdelsen av kontraktet 

inte lika stark som den är mellan tidigare nämnda konsekvenser. Enligt Turnley 

och Feldman (1999) beror detta på att det inte syns lika tydligt inom 

organisationen om de anställda söker andra arbeten eller representerar företaget 

på ett undermåligt vis som om de skulle säga vad de tycker till medarbetare och 

chefer. Turnley och Feldman (1999) menar att det därmed är förknippat med 

mindre negativa konsekvenser för medarbetarna att utagera sitt missnöje genom 

sådant beteende. Coyle-Shapiro och Kessler (2000) föreslår att arbetsgivare bör 

ta reda på medarbetarnas uppfattningar om det aktuella psykologiska kontraktet 

och utifrån dessa ändra innehållet utifrån vad omständigheterna tillåter. Coyle-

Shapiro och Kessler (2000) menar även att organisationer kan behöva förmedla 

vilka omständigheter som ligger bakom ett eventuellt icke-uppfyllt kontrakt.  

Ett sätt att påverka medarbetares värderingar och beteenden är enligt Kerr och 

Slocum (2005) användandet av belöningssystem. Belöningssystemet specificerar 

vad organisationen förväntar sig från medlemmarna och vice versa och visar 

enligt Kerr och Slocum (2005) genom detta företags värderingar och 

föreställningar. Enligt Gomez-Mejia, Balkin och Milkovich (1990) kan olika 
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typer av resultatbaserade system bidra till att ingenjörer tänker mer 

affärsmässigt. Systemen kan bland annat inkludera monetära belöningar i form 

av bonusar eller resultatdelning. Vidare kan de vara flerdelade och involvera 

belöningar som syftar till att uppmuntra olika typer av beteenden (Kerr & 

Slocum, 2005). Kerr och Slocum (2005) skiljer på två olika typer av 

belöningssystem; hierarkibaserade och prestationsbaserade. I de 

hierarkibaserade systemen bedöms medarbetarnas kvantitativa och kvalitativa 

prestationer av deras chefer, vilket enligt författarna medför att utvärderingarna 

och huruvida bonusen faller ut beror på vilken chef den anställde har och hur väl 

denne är insatt i medarbetarens arbete. I studien av Kerr och Slocum (2005) 

ledde dessa system till en högre grad av informell kommunikation och mer 

frekvent kontakt mellan anställd och chef. De prestationsbaserade systemen är 

grundade på kvantitativa mått, bland annat företagets resultat, och leder enligt 

Kerr och Slocum (2005) till mer fokus på utvärdering av siffror än utveckling av 

de anställda, vilket nämns som en effekt av de hierarkibaserade systemen.  

Belöningssystemen kan vara baserade antingen på individens eller 

företagets/avdelningens resultat. Gomez-Mejia och Balkin (1989) finner i sin 

undersökning att individbaserade bonussystem inte är lika effektiva som system 

som baseras på gruppens resultat. Enligt studien ger aggregerade 

incitamentssystem tydliga effekter på de anställdas lönetillfredsställelse samt 

positiva effekter på projektens resultat. Även Sims (1994) menar att gruppen 

snarare än individen bör belönas. Vidare visar studien av Gomez-Mejia och 

Balkin (1989) att den så kallade free-rider-effekten, det vill säga att det finns 

medlemmar i gruppen som inte arbetar lika bra som de andra, inte är ett problem 

med denna form av incitamentssystem.  

Herzberg (2003) presenterar i sin artikel, som ursprungligen publicerades 1968, 

resultat som pekar på att faktorer som skapar arbetstillfredsställelse och 

motivation skiljer sig från de faktorer som leder till missnöje med arbetet. 

Därmed är motsatsen till arbetstillfredsställelse inte missnöje, utan snarare 

avsaknaden av tillfredsställelse. Detsamma gäller för missnöje, det vill säga 

motsatsen är en avsaknad av missnöje med arbetet. I sin tvåfaktorteori skiljer 

Herzberg (2003) på två olika typer av faktorer; motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Motivationsfaktorer inkluderar vad Herzberg (2003) 

karakteriserar som inre faktorer, exempelvis att uppnå något, arbetet i sig självt, 

ansvar samt utveckling eller avancemang. Hygienfaktorerna benämns som yttre 

faktorer och är bland andra företagets policy och administration, övervakning, 

arbetsförhållanden, lön och status. I flera respondentmässigt vitt skilda studier 

som presenteras i Herzberg (2003) framgår  att det primärt är 

motivationsfaktorer som skapar en känsla av tillfredsställelse medan 

hygienfaktorer är överrepresenterade när det gäller missnöje med arbetet. 

Herzberg (2003) menar att resultaten borde medföra att medarbetares 
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arbetsförhållanden utformas i enlighet med fynden så att organisationen får ut 

det mesta av de anställda. 

3.4 Motivation och lojalitet 
I detta avsnitt ingår begreppen konsult, teknikkonsult, kunskapsarbetare, IT-

konsult och ingenjör. Mängden begrepp och eventuell begreppsförvirring är en 

följd av forskningsbristen inom teknikkonsultområdet. Författarna till denna 

studie har valt att inkludera forskning från dessa angränsande områden i syfte att 

skapa en bred teoretisk bas att förklara teknikkonsulters förutsättningar genom. 

Termen teknikkonsult kan härledas till samtliga nämnda begrepp eftersom de 

agerar på konsultbasis, är utbildade ingenjörer och definieras som 

kunskapsarbetare. Vidare kan alla teknikkonsulter, IT-konsulter samt ingenjörer 

definieras som kunskapsarbetare. Definitionen kunskapsarbetare behöver dock 

inte innebära ingenjörsbakgrund och termen konsult är per definition inte 

förknippad med begreppet kunskapsarbete.  

Matusik och Hill (1998) menar att marknaden ständigt utvärderar konsulters 

kunskaper, vilket ökar sannolikheten för att dessa besitter en bättre kunskap om 

branschen än personer som arbetar på samma företag över längre tid. Kunda et 

al. (2002) presenterar liknande resultat i sin studie och finner att konsulter som 

inte håller sig á jour med de kompetenser som efterfrågas har svårt att hålla sig 

anställningsbara. Vidare menar Alvesson och Robertson (2006) att konsulters 

arbete karakteriseras av oberäknelighet, relationsberoende och variation, vilket 

gör det svårt för konsulterna att uppnå en känsla av kompetens och respekt. 

Författarna argumenterar vidare för att självkänslan hos konsulterna är sårbar, 

vilket fordrar intensivt identitetsarbete. Alvesson och Robertson (2006) menar 

därför att organisatoriskt identitetsstöd är viktigt för konsulterna. Kochanski och 

Ledford (2001) finner liknande resultat bland ingenjörer och menar att det är 

viktigt för dem att känna tillhörighet till sin arbetsgivare för att de ska stanna 

kvar på företaget.  

Matusik och Hill (1998) anser att kunskap som konsulter bidrar med till 

kundföretaget kan vara grunden för en kunskapsbas i företaget som kan bidra till 

konkurrensfördelar. Detta kräver dock att konsulterna integreras i verksamheten 

(Matusik & Hill, 1998; Redpath, Hurst & Devine, 2009), vilket enligt Bredin 

och Söderlund (2011) är en viktig del i teknikkonsulternas arbete. Kunda et al. 

(2002) finner dock i sin studie att kunskapsarbetare som hyrs in på konsultbasis 

inte alltid behandlas väl av de fastanställda eftersom de ses som outsiders. 

Resultaten i studien indikerar att konsulterna ofta utesluts från sociala aktiviteter 

samt att det finns en ovilja bland företagen som hyr in konsulterna att dela med 

sig av information eftersom de inte vet hur mycket de ska låta konsulterna veta. 

Andra studier, bland andra MacDougall och Hurst (2005) samt Bidwell (2009), 

indikerar att tillfälliga kunskapsarbetare antingen arbetar med för detaljerat 

arbete eller på för hög nivå för att de ska erhålla en helhetsförståelse för det 
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företag som de är inhyrda till. Samtidigt visar resultaten i studien av Kunda et al. 

(2002) att konsulter erhåller inflytande och respekt i kundföretagen som en följd 

av deras kompetens.  

För att motivera kunskapsarbetare måste organisationer ständigt omvärdera 

resultat som anställda får ut av arbetet och skapa nya sätt att administrera dem 

på (Amar, 2004). Enligt Amar (2004) ska dessa utformas för att på ett träffsäkert 

vis hjälpa till att motivera och engagera medarbetarna i aktiviteter som bidrar till 

att organisationen uppnår sina mål. Följaktligen bör, menar författaren, varje 

anställds eller grupps specifika behov tas hänsyn till i detta arbete. Amar (2004), 

liksom Hays (1999), är dock noga med att påpeka att rena monetära belöningar 

har en låg verkningsgrad i sammanhanget. Vidare poängterar Amar (2004) 

vikten av att kunskapsarbetare har kontroll över de delar av arbetet som är 

viktiga för att uppnå ett gott resultat. Wallgren och Hanse (2011) benämner 

denna autonomi och finner, i enlighet med Amar (2004), i sin studie att IT-

konsulter motiveras av denna kontroll. Wallgren och Hanse (2011) menar att IT-

konsulter vill påverka eller kontrollera hela utvecklingsprojektet som de agerar i, 

från kravspecifikationer till implementering.  

Enligt Katz (2005) ger motivation, även om det är en process som är svår att 

förstå och hantera, klara fördelar för organisationer. Oyedele (2010) finner att 

ingenjörer som känner sig motiverade att utföra sitt arbete gör detta ihärdigt, 

kreativt och produktivt, vilket ger högkvalitativa resultat som de gärna tar sig an. 

När det gäller ingenjörer menar Katz (2005) att ett arbete som är utmanande och 

innovativt ger möjligheter för utveckling och avancemang, samtidigt som det 

ger möjligheter att agera självständigt. Om dessa förutsättningar finns kommer 

det, enligt Katz (2005), att leda till att ingenjörerna strävar efter att uppnå de 

krav som ställs på dem, oavsett svårighetsgrad. Även Wallgren och Hanse 

(2011) finner i sin undersökning att utmanande och varierande arbetsuppgifter 

tillsammans med autonomi ger större effekt än monetära belöningar när det 

gäller IT-konsulters motivation. Wallgren och Hanse (2011) poängterar dock att 

bonussystemet i den studien hade en bristfällig utformning, vilket medför att 

viss försiktighet bör antas vid tolkning av de resultaten. I likhet med slutsatserna 

i Wallgren och Hanse (2011) indikerar resultaten i Kochanski och Ledford 

(2001) att ett av de mest effektiva sätten att behålla ingenjörer är att förbättra 

jobberbjudandet.  

Robertson och Swan (2003) framför att autonomi inte är helt oproblematiskt i 

kunskapsintensiva företag eftersom det finns en spänning mellan autonomi och 

kontroll. Robertson och Swan (2003) finner dock i sin studie att en organisations 

kultur kan motverka denna spänning genom att de anställda tror att de agerar 

självständigt trots att den upplevda autonomin i själva verket är påtvingad och 

begränsad. Alvesson och Robertson (2006) argumenterar i liknande ordalag och 

menar att ett kunskapsintensivt företag vars konsulter ser det som något 
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speciellt, till exempel genom att organisationen är mer progressiv än andra, kan 

förlita sig på att de anställda själva reglerar och gemensamt anpassar sitt 

beteende, arbetar hårt samt presterar väl trots avsaknaden av traditionella former 

av kontroll.  

Wallgren och Hanse (2011) menar att en förklaring till att monetära belöningar 

inte ger lika stora effekter som inre belöningar är att IT-konsulter kan 

klassificeras som kunskapsarbetare. Studier visar att kunskapsarbetare motiveras 

mer av det arbete som de utför än av olika yttre belöningar (se till exempel 

Alvesson & Robertson, 2006; Amar, 2004; Kochanski & Ledford, 2001). 

Kochanski och Ledford (2001) menar dock att samtliga belöningar som ingår i 

EVP-modellen
4
 är viktiga för ingenjörer även om kunskapsarbetare som dessa 

främst motiveras av utmanande arbetsuppgifter och karriärmöjligheter. Vidare 

finner Kochanski och Ledford (2001) att de signaler som löneförhöjningar 

sänder är viktigare än den faktiska lönenivån.  

Amar (2004) finner i sin studie att kunskapsarbetares motivation kommer från 

tre olika källor, där arbetet som utförs är den viktigaste av dem. Därefter följer 

alla typer av resultat från det utförda arbetet, vilka inkluderar både kända och 

okända inre och yttre belöningar och bestraffningar. Dessa är enligt Amar 

(2004), om de utformas på ett sätt som medför att den anställde värderar dem, 

viktiga för den långsiktiga motivationen för medarbetaren. Den sista källan som 

Amar (2004) presenterar är det organisatoriska systemet, med vilket författaren 

menar de vanliga beståndsdelarna av ledningssystemet, såsom företagets 

produktlinje, image, industri- och marknadsposition, finansiell soliditet och 

kultur. Även arbetsbörda och schemats familjevänlighet är viktiga aspekter. 

Wallgren och Hanse (2011) menar att möjligheten att lära sig nya kompetenser, 

vilket ses som ett sätt för professionell utveckling, är viktigt för IT-konsulters 

motivation. Gomez-Mejia et al. (1990) finner liknande resultat för ingenjörer 

och argumenterar för att det är viktigt att de får möjligheter att hålla sig 

uppdaterade och utvecklas eftersom det annars finns en risk att de stagnerar i sin 

utveckling och motivation. Ytterligare aspekter som Wallgren och Hanse (2011) 

finner som viktiga för IT-konsulters motivation är framgångsrika resultat på 

projekt, beröm, möjlighet till delägarskap, karriärmöjligheter samt den identitet 

som förknippas med IT-konsultrollen. Enligt resultaten i studien av Wallgren 

och Hanse (2011) kan det sistnämnda bero på att konsulterna tjänar mer än de 

anställda på kundföretaget och därför känner sig manade att arbeta hårdare.  

                                           
4
 I EVP-modellen ingår direkta finansiella belöningar, indirekta finansiella belöningar, karriärbelöningar, 

arbetstillfredsställelse samt tillhörighet (Kochanski & Ledford, 2001) 
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3.5 Sammanfattande analysmodell 
Det psykologiska kontraktet utgör grunden för denna studies analysmodell och 

kompletteras med Herzbergs tvåfaktorteori, studier om belöningssystem samt 

tidigare forskning kring ingenjörers, kunskapsarbetares och konsulters 

motivation och lojalitet. De presenterade delarna har en god passform och 

kompletterar varandra på ett sätt som fördjupar och breddar förståelsen för 

motivation och lojalitet. Tvåfaktorteorin (Herzberg, 2003) kan med fördel 

användas för att på ett mer överblickbart vis kategorisera faktorerna i det 

psykologiska kontraktet och bättre förstå vilka mekanismer som dessa 

komponenter sätter igång i de medarbetare som befinner sig på ena sidan av 

kontraktet.  

Resultaten i de studier om ingenjörer och kunskapsarbetare som presenteras i 

referensramen påvisar många tangeringar av det psykologiska kontraktets 

viktigaste delar. Bland annat påpekar flera studier att monetära belöningar inte 

är tillräckliga för kunskapsarbetare, vilket stöder slutsatserna i bland annat Sims 

(1994) som visar att organisationer måste arbeta på flera plan med sina anställda 

för att vara framgångsrika. Det passar också väl in i Herzbergs (2003) 

diskussion kring lön som hygienfaktor. Lönen måste finnas som en grund, men 

bidrar mer till undvikande av missnöje än skapande av motivation. Vidare 

diskuterar bland andra Wallgren och Hanse (2011) att IT-konsulter drivs av 

utmanande och utvecklande uppgifter, vilket går i linje med Sims (1994) 

argument för att arbetsgivaren bör ta hänsyn till medarbetarnas karriärönskemål 

för att hålla sin del av det psykologiska kontraktet. Även här för Herzberg 

(2003) liknande diskussioner och menar att arbetets utförande och 

arbetsuppgifterna fungerar som motivationsfaktorer som kan lyfta 

medarbetarens prestation. 

Diskussionen som förs kring belöningssystem i referensramen befinner sig lite 

utanför övriga teoriers huvudsakliga argument då Kerr och Slocum (2005) 

menar att dessa system kan användas för att påverka medarbetarnas beteenden, 

trots att det rör sig om huvudsakligen monetära belöningar. Möjligtvis kan det 

bero på att medarbetarna ser det som en explicit del av det psykologiska 

kontraktet, ett uttalat ömsesidigt åtagande som har en tydlig dramaturgi. Ett 

hierarkibaserat belöningssystem medför enligt Kerr och Slocum (2005) att 

medarbetare och chefer har mer frekvent kontakt, vilket skulle kunna kopplas till 

Sims (1994) eftersökning av bättre kommunikation mellan medarbetare och 

chefer i syfte att stärka det psykologiska kontraktet. Medarbetares styrda 

beteende kan även bero på att de helt enkelt stimuleras av en potentiell 

utbetalning, vilket egentligen faller utanför diskussionerna kring lön som förs av 

bland andra Herzberg (2003) och Sims (1994). Den lön som de diskuterar är en 

statisk utbetalning som redan är bestämd och som därmed inte är beroende av 

medarbetarnas prestationer. Därmed finns det egentligen ingen konflikt i de 

olika utsagorna och det kan argumenteras för att belöningssystem, beroende på 



- T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M -   

 

23 

deras utformning och hur mycket medarbetaren kan påverka resultatet, bör 

definieras som motivationsfaktorer som också ingår som en uttalad del av det 

psykologiska kontraktet.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras respondenternas beskrivningar av och tankar kring 

företaget, uppdrag, utveckling, eventuella belöningssystem, lön samt känsla av 

tillhörighet till teknikkonsultföretaget. 

4.1 Företaget 
Karin beskriver företag A, som är relativt litet, som att det är som att arbeta i ett 

eget företag men med stöd från kollegor. Medarbetarna äger sina projekt och tar 

eget ansvar för dess genomförande. Karin upplever att företaget präglas av en 

prestigelöshet och enkelhet där alla har samma ansvar. Anders berättar om 

företagets ambitioner. 

Vi är ett ungt företag i jämförelse med många andra. Det är något, en grej vi 

värnar om att bevara. Vi ska inte bli några gamla trötta stötar som går runt med 

tofflor inomhus och inte vill vara ute och synas. – Anders, företag A. 

Anders är även noga med att poängtera att det är viktigt att beslutsprocesserna 

går snabbt och att medarbetarna får gensvar för sina idéer. Enligt Anders skapar 

detta en kultur där de anställda vill komma med förslag och hjälpas åt för att 

utveckla verksamheten.  

Företag B har en särställning inom branschen tack vare den kompetens som 

företaget besitter enligt Mikael. Han beskriver företaget som en snäll 

organisation som är sina anställda lojal. 

Fredrik uppfattar företag C som ett drivet företag som vill gå framåt. Han säger 

att företaget inte tar in vilka som helst utan att konsulterna måste ha ett visst 

mått av kompetens, driv och intelligens. Trots detta menar Fredrik att det inte är 

stora krav från företagets sida utan att det är individen som sätter press på sig 

själv att göra ett bra jobb. 

Men det är inte så att man får någon hets på sig att man måste dra in mer pengar, 

det har jag aldrig hört. Men i slutändan handlar det om att dra in stålar, så krasst 

är det. Det vet ju alla som är konsulter. – Fredrik, företag C. 

Både David och Per beskriver företag D som ett företag som vill att individen 

ska ha det bra och att företaget ser till de anställdas önskemål. Vidare nämner 

David att det är en familjär stämning på företaget.  

[...] ledningen är inget speciellt utan vanliga personer som inte utmärker sig mer 

än någon annan. – David, företag D. 
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Adrian beskriver företag E som ett företag som har människan i centrum och 

arbetar mycket med kontinuitet.  

På de första intervjuerna hade jag inga barn och så säger jag till honom att jag 

vill berätta innan vi skriver kontrakt att jag ska ha barn och då kommer min 

situation att förändras. Personen som intervjuar mig på företag E säger att ja, 

men vi är människor allihop, så det är helt ok att du har barn. Det är de 

värderingar som man har i företaget. – Adrian, företag E. 

Både Niklas och Malin på företag F beskriver företaget som en organisation som 

bryr sig om sina anställda och som känns personlig. Båda respondenterna känner 

att de identifierar sig med företaget och känner sig hemma på kontoret.  

Annars kan man känna som konsult att det är lätt att ta del av kundens företag 

och få distans till moderbolaget, men jag tycker att företag F arbetar bra för att 

man ska känna sig som en del av företaget. – Niklas, företag F. 

Björn menar att företag G har ett gott anseende, vilket innebär att konsulterna är 

stolta över att arbeta för företaget. Han tycker att företaget värnar om personalen 

och känner att han identifierar sig med företaget.  

Carl säger att företag H fokuserar på att anställa teknikkonsulter som gör 

skillnad. Han menar att det finns en känsla i företaget att medarbetarna känner 

sig utvalda för att de arbetar där.  

4.2 Uppdraget 
De flesta av respondenterna har uppfattningen att deras arbetsgivare är lyhörda 

för hur teknikkonsulterna vill utvecklas när det gäller typen av uppdrag. 

Respondenterna anser att teknikkonsultföretagen försöker anpassa uppdragen 

efter de anställdas vilja och kompetens. De flesta företagen utformar personliga 

utvecklingsplaner tillsammans med konsulterna där framtida uppdrag och 

utbildningar behandlas. Niklas menar att företaget aldrig tvingar på någon ett 

uppdrag som konsulten inte vill ha och tar som exempel en egen erfarenhet då 

han bytte uppdrag eftersom han kände att han hade slutat att utvecklas. Han 

berättar att det gick snabbt och att han var på nya uppdraget, vilket han själv fick 

välja, tre månader efter att han började diskutera detta med sin närmaste chef. 

Även Björn tror att han har möjlighet att byta uppdrag. Han är dock noga med 

att påpeka att det kan ta tid då han är specialiserad inom en viss bransch, vilket 

innebär att han får arbeta hårt för att byta inriktning. Adrian menar, liksom 

Björn, att det finns stora möjligheter att byta uppdrag på företag E då företaget 

har en mängd olika uppdrag att erbjuda sina konsulter. Liknande åsikter 

framförs av respondenterna på företag F och företag H. Vidare menar Niklas att 

företag F har stora möjligheter att vara kräsna gentemot de kunder som de har 

nära samarbete med när det gäller vilka uppdrag de åtar sig.  

Samtliga respondenter menar att uppdragets natur spelar mycket stor roll. Bland 

andra Niklas och Carl understryker vikten av att konsulterna trivs med sina 
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uppdrag. Niklas menar att det finns risk för att teknikkonsulternas lojalitet och 

respekt för företaget försvinner om de blir påtvingade uppgifter som de inte vill 

utföra. Vidare betonar David att det är positivt att ha ett roligt uppdrag med 

roliga kollegor eftersom det gör att det blir roligare att arbeta. Fredrik uttrycker 

sig i liknande ordalag och menar att det är jätteviktigt att trivas med sitt uppdrag 

och att man ska vara väldigt nöjd om man hittar ett roligt uppdrag. Karin 

berättar att hon behöver omväxling för att arbetet ska vara intressant. Hon säger 

att det inte är roligt att hela tiden utföra samma typ av arbete. Anders är, liksom 

Karin, involverad i flera projekt samtidigt och menar att det medför att det inte 

gör så mycket om några av uppdragen är mindre roliga så länge han ser vilken 

nytta de bidrar med till företaget.  Adrian berättar om tidigare erfarenheter när 

han inte var så nöjd med uppdraget. 

Från två konsultföretag sa jag upp mig för att jag inte trivdes med de uppdrag 

som jag hade och de kunde inte erbjuda något annat. Då bytte jag företag. 

Självklart är det viktigt att trivas på företaget man är på, men i mitt fall är det 

uppdraget som driver mig. – Adrian, företag E. 

Adrian tycker att uppdragen ska passa konsultens utbildningsbakgrund, 

erfarenhet samt preferens när det gäller arbete i grupp eller självständigt. Flera 

av respondenterna menar också att möjligheten att kunna byta uppdrag är en 

viktig anledning till varför de valde att arbeta som teknikkonsult. Fredrik menar 

att om man sitter på samma uppdrag i 12 år tappar man poängen med att vara 

konsult och borde i det läget överväga att gå över till företaget på riktigt. Även 

Malin tycker att valmöjligheterna är en stor del av att vara teknikkonsult.  

För min del, och det är väl därför man väljer ett konsultföretag också för att man 

inte riktigt vet vad man vill, för då har man möjlighet att säga att man vill lära 

sig mer om det här. Jag kände att jag hade två valmöjligheter, antingen läsa 

kurser och lära mig programmering, eller hitta ett jobb. Men så fick jag ett jobb 

där jag fick lära mig det, så det blev två saker i ett. – Malin, företag F. 

Carl berättar att det händer att företag H anställer teknikkonsulter som verkligen 

brinner för ett visst område och då slutar på företaget eftersom de är rädda att 

tvingas att flytta då de arbetar för ett konsultföretag. Han menar att det i sådana 

fall handlar om en misslyckad rekrytering.  

Enligt Carl presterar han bättre när han tycker att uppdraget är spännande och 

menar, i likhet med Niklas, att det kan skada företaget att konsulter är missnöjda 

med sina uppdrag eftersom kundföretaget då kan få en dålig uppfattning av 

organisationen.  
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Det händer att konsulter säger upp sig för att komma ut ur uppdrag som de inte 

trivs i. Ska man se det väldigt krasst är det någon typ av kalkylerad risk som 

man får ta i ett sånt läge. […] när en person väldigt gärna vill byta uppdrag och 

kunden gärna vill att han ska vara kvar har man två alternativ. Säger man till 

kunden att Kalle måste sluta för ett annat uppdrag på måndag kommer det 

bränna relationen med kunden. Säger man till Kalle att nej, tyvärr måste du vara 

kvar där, punkt slut, då kommer han troligen att sluta. – Carl, företag H. 

Det är som alltid, när man har börjat tänka på att göra nåt annat gör man inte 

lika bra arbete. Man hittar ofta lite mer fel när man är missnöjd. Det påverkade 

helt klart. Det tror jag är en nyckel till att företag ska leverera att konsulterna är 

nöjda. – Niklas, företag F.  

Även flera av de andra respondenterna uttrycker att de presterar mycket bättre 

om de trivs på sitt uppdrag. Fredrik menar att mycket är upp till honom själv och 

att hans egen inställning gentemot uppdraget påverkar hans trivsel och 

prestation. Däremot måste det finnas bra förutsättningar för att kunna vara nöjd 

med sin situation. 

Malin säger att det är viktigt att göra ett bra jobb eftersom det är en 

affärsuppgörelse som hon har ansvaret för att genomföra på ett sätt som medför 

att kunden blir nöjd. Även Per menar att han arbetar för att kunden ska bli nöjd. 

Han säger att han vill utföra ett bra arbete och anser att kunden oftast är nöjd om 

han är nöjd med sin egen prestation. Niklas uttrycker sig i liknande ordalag och 

menar att kunden betalar dyra pengar för att han ska vara där och utföra ett 

arbete, vilket innebär att de ska ha valuta för pengarna. Han tycker att 

teknikkonsulter ska göra allt lite bättre och lite snabbare än fastanställda, vilket 

är en åsikt som uttrycks av fler av respondenterna. Vidare diskuteras i flera av 

intervjuerna att det i teknikkonsultbranschen handlar om att utföra det arbete 

som kunden vill att konsulterna ska göra inom de ramar som är utsatta, vilket 

enligt Per inte alltid resulterar i uttalat beröm.  

 I vår bransch är det bästa berömmet som finns när det är tyst.- Per, företag D. 

De flesta av respondenterna menar att de har stora möjligheter att ge förslag på 

hur olika processer kan genomföras eller förbättras och att de uppmuntras att ta 

egna initiativ. Flera av de intervjuade säger även att de gärna vill ha möjlighet 

att lägga upp arbetet själva. Per poängterar dock att det är viktigt att inte 

ifrågasätta allt för mycket eftersom han är inhyrd för att utföra ett arbete. Han 

menar att om han som teknikkonsult börjar argumentera och ifrågasätta för 

mycket lätt kan uppfattas som jobbig. Även Björn anser att konsulter tvingas att 

vara professionella och selektiva när det gäller vad de tar upp till diskussion.  

4.3 Formella kurser 
De flesta av respondenterna tror att de har möjlighet att påverka vilka 

utbildningar de kan få i framtiden. Flera av respondenterna menar att det är 

viktigt med utbildning och att vilka kurser som är relevanta att genomföra är 
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kopplat till den tekniska utvecklingen samt vilken typ av uppdrag de har eller 

vill ha. Mikael berättar om tidigare företag som han har arbetat i där han inte 

erbjöds vidareutbildning om kunden inte uttryckligen krävde det och förhåller 

sig kritisk till den typen av prioriteringar. Även Adrian ser positivt på 

möjligheten att genomgå vidareutbildning. 

Det är väldigt viktigt att man får utbildning, att man känner att man utvecklas 

och även att man känner att man får en tillit från företaget.- Adrian, företag E.  

Karin föredrar seminarium och workshops med branschfolk för att diskutera 

aktuella problem. Även om flera av respondenterna är tydligt positiva till 

utbildning poängterar majoriteten av dem att det dagliga arbetet är viktigare för 

att kunna lära sig och utföra sitt arbete på ett bra sätt. Anders är en av dem.  

Jag har svårt att se att det finns så många kurser som kan ge mig den kunskap 

som diskussionen med kollegor skulle kunna ge. – Anders, företag A. 

Bland andra Karin anser att kurser är bra beroende på vad målet är. Hon säger 

att om det är något som konsulten behöver sätta sig in i snabbt kan det vara bra, 

men inte gå kurser för kursers skull. Vidare diskuterar flera av respondenterna 

vikten av målet för kursen och menar att det ofta handlar om certifiering inom 

exempelvis ett program inför ett specifikt uppdrag. 

4.4 Lön 
De flesta av respondenterna är överens om att lönen inte är den viktigaste frågan 

när det gäller vilket företag de väljer att arbeta på. Samtliga intervjuade fick ta 

ställning till ett erbjudande om anställning på ett företag som betalade betydligt 

bättre i lön men som erbjöd uppdrag som var tråkigare än det som de för 

närvarande hade. Svaren var liktydiga och i princip samtliga respondenter svarar 

att de skulle tacka nej utan att behöva tänka så mycket på det. Flera av dem 

berättar dessutom att de har ställts inför det valet vid flera tillfällen och tackat 

nej. Karin berättar hur hon tänker.  

Är det ointressanta eller monotona arbetsuppgifter och långa arbetsdagar men 

mer i lön skull jag absolut inte ta det. – Karin, Företag A. 

Adrian berättar att han en gång bytte konsultföretag för att få en högre lön. Han 

sa dock upp sig efter två veckor eftersom han inte trivdes med de uppdrag han 

hade och understryker att det numera är andra faktorer som är viktiga för honom 

när han väljer vilket företag han ska arbeta för. Framförallt typen av 

arbetsuppgifter väger tyngre än en högre lön.  

Jag kommer inte springa efter lönen som jag gjorde då, utan jag skulle lyssna 

mer på arbetsuppgifter, arbetsklimatet och kollegorna runt omkring mig. Som 

jag känner idag skulle det behöva bli typ dubbelt upp och något sådant 

erbjudande kan jag aldrig få, det är inte aktuellt. Då måste jag vara statsminister 

eller något sådant. – Adrian, företag E. 
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Malin tycker att lönen är viktig eftersom det är en bekräftelse på att hon gör ett 

bra arbete. Hon menar att hon skulle bli besviken om hon inte fick en 

löneökning vare år eftersom hon inte vill ha mindre betalt än kollegor som har 

arbetat kortare period. Malin menar att det är dessa aspekter, inte pengarna i sig, 

som är det viktigaste. Även Fredrik menar att lönen är en reflektion av hans 

kompetens och arbetsinsats och menar att lönen ska ligga på en nivå som känns 

rimlig. Malin berättar också om sin syn på arbetet.  

Om man säger så här, en av de värsta sakerna jag vet är att gå till jobbet och 

göra något jag inte tycker är roligt och fördriva x antal timmar där. Hade du 

däremot spelat med semesterdagar hade det nog varit mer lockande, för min tid 

är värd väldigt mycket för mig. – Malin, företag F.  

Flera av respondenterna uttrycker att en högre lön skulle kunna vara skäl till att 

byta företag även om uppdraget skulle vara tråkigt. Några av dem menar dock 

att det inte skulle hålla i längden, men däremot om det rörde sig om en 

begränsad period, medan andra framhåller att det krävs en rejäl löneökning. 

Mikael, Björn och Per delger sina resonemang.     

Pengarna har en betydelse. Får jag dubbla lönen är det bara att säga tack, jag 

börjar igår. Då kan man stå ut, men är det 2 000 kronor upp får det nog vara 

något mer än pengarna för att det ska locka. För det är så pass jobbigt att byta 

och komma in i ett nytt företag. – Mikael, företag B. 

Lönen är jätteviktig. […] Det var inte så att jag kollade vem som betalade mest, 

men den hade stor vikt. […] Men som det ser ut nu, om jag skulle byta 

konsultfirma får de nog hosta upp rätt mycket deg om jag skulle fundera på det. 

Det är inte bara pengarna som styr. – Björn, företag G. 

Lönen är viktig på något sätt, men samtidigt tror jag att det arbete som man 

förväntas utföra är minst lika viktigt. […] Byta jobb för lön är kanske 50 procent 

lön och 50 procent arbetet. – Per, företag D. 

Niklas menar att företag F har bra löner, kanske inte de högsta, men det är inte 

lönefrågan som är i fokus för honom när det gäller hans val av företag. Han 

menar att den personliga vinkeln som företag F erbjuder är viktigare för honom 

än lönen.  

Man har nått en nivå att man har ett drägligt liv. Frågan är hur mycket ett par 

extra tusenlappar i månaden skulle ge. – Niklas, företag F. 

Även Anders berättar att han har haft möjlighet att byta företag. 

Jag har konsekvent tackat nej till jobberbjudanden […] Då har det bara handlat 

om att jag trivs bra här, inte bara med lönen men framförallt att jag tror att jag 

inte skulle vara ett dugg gladare om jag fick ut ett antal tusen till i månaden och 

gjorde ett jobb där jag hade mindre inflytande. – Anders, företag A. 
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Anders och Niklas är inte ensamma om att bli erbjudna andra anställningar. 

Flertalet av de övriga respondenterna berättar att de har tackat nej till arbeten 

som har erbjudits dem eftersom de trivs på det företag som de är på för tillfället. 

4.5 Belöningssystem 
De företag som är med i studien har olika upplägg när det gäller löne- och 

belöningssystem. Tre av företagen (företag A, företag B och företag F) har 

någon typ av belöningssystem, två (företag G och företag C) har rörliga löner 

baserat på antal timmar som konsulterna fakturerar kunden och tre (företag D, 

företag H och företag E) har fast månadslön oberoende av beläggning och 

resultat.  

Företag A har vinstutdelning, vilket innebär att alla anställda delar lika på 25 % 

av resultatet, oavsett titel eller position. Karin menar att systemet påverkade 

hennes beslut att börja arbeta på företag A eftersom hon tycker att det är ett 

rättvist system som belönar bra prestationer. Anders säger att han motiveras av 

systemet genom att han får arbeta för sig själv och vet att han kan få en bonus 

om han bidrar till att företaget går bra. 

Tjänar bolaget pengar så tar alla del av det. […] Jag tycker att det är ett jävligt 

bra lönesystem, eller bonussystem. Det skapar inga orättvisor, utan det finns 

vissa premisser att man ska ha varit anställd en viss period och varit med och 

arbetat in till årets bonus. […] Jag gillar det. – Anders, företag A. 

På företag B finns ett liknande system som utfaller i form av en viss 

procentandel av lönen, vilken beror på hur företaget går, både på helhetsnivå och 

avdelningsnivå. Mikael berättar att belöningssystemet påverkar honom olika 

beroende på vad prognoserna för bonusen säger. Om det börjar närma sig 

redovisningsårets slut och det finns möjlighet att påverka huruvida någon bonus 

faller ut försöker han att arbeta och debitera kunden mer, vilket innebär att han 

arbetar mindre internt på företag B. Mikael förklarar att en nackdel med 

belöningssystemet är att han tänker mer kortsiktigt.  

Det kan påverka genom att man skjuter upp saker eftersom de påverkar 

resultatet negativt, ställer in avdelningsmöten och så vidare och tappar de här 

sakerna man arbetar med för att folk ska stanna på företaget. Det stora 

problemet med konsultföretag är att man tappar lojaliteten för företaget om man 

är här en gång i månaden. Kommer man in i uppdraget och de man jobbar med 

är fastanställda börjar man känna för dem istället för konsultföretaget. – Mikael, 

företag B  

Företag F har ett belöningssystem där de anställda får olika antal bonusandelar 

beroende på erfarenhet, antal år i företaget, inriktningar och nivå i företaget. 

Bonusandelarna är sedan uppdelade efter en företags del, där en del av vinsten 

delas ut, och en personlig del. Den personliga delen handlar om personlig 

utveckling där konsulten tillsammans med sin konsultchef får bestämma ett mål 

som ska uppnås. Arbetet med detta ska vara förlagt utanför ordinarie arbetstid. 
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Målet ska vara utvecklande för konsulten och kan vara allt från en viss 

utbildning till att driva ett projektledarnätverk. Konsultchefen bestämmer om 

konsulten har uppnått målen, vilket är en utvärdering som enligt Niklas är svår 

att standardisera och att bedömningarna skiljer sig mellan olika konsultchefer. 

Niklas menar vidare att bonussystemet inte är en nackdel, men att det inte ligger 

till grund för att han väljer att arbeta på företag F. Både Niklas och Malin menar 

att systemet är en morot att lägga tid på personlig utveckling och nå sina mål.  

4.6 Tillhörighet 
Anders berättar att företag A har ett arbetssätt där de inte skiljer på någon och 

alla på kontoret arbetar med samma typer av arbetsuppgifter, oavsett titel. Han 

tycker att detta är väldigt viktigt och jämför med en tidigare, större, arbetsgivare 

där hierarkin medförde att han inte kunde påverka sitt arbete så mycket. För 

Anders är det viktigt att kunna påverka sin vardag och inte bara arbeta för någon 

annan och detta låg till grund för att han slutade på det tidigare företaget. Även 

David berättar om sina erfarenheter från ett tidigare, mindre omtyckt större 

företag och menar att det företaget sa att det hade samma värderingar som 

företag D men att han genom att byta märkte tydlig skillnad. Vidare berättar 

Anders, liksom David, att ledningen inte utmärker sig mer än någon annan och 

att det är en familjär stämning på kontoret.  

Skulle jag sätta mig på ett kontor där det sitter tio till och hierarkin bara far iväg 

i olika pyramider och skit, då skulle man bara bli en i mängden och där kan jag 

inte påverka ett skit. Där skulle någon tala om att ”det här projektet ska du jobba 

i och det här får du jobba med”. Näe, det tilltalar mig inte alls. – Anders, företag 

A. 

Malin är inne på samma linje som Anders och David och tycker att den 

personliga känslan är viktig för motivationen.  

Jag tror att det skulle kännas ganska onödigt om man känner att man har en chef 

som inte vet vem man är. Jag kan bara tänka mig att du sitter hela tiden och 

jobbar på ett annat ställe och träffar din chef två gånger om året och han bara 

läser det som din kund har skrivit om vad du har gjort. Det tror jag skulle vara 

skittråkigt. – Malin, företag F.   

Carl talar mycket om vikten av gemensamma aktiviteter och berättar att de 

försöker att genomföra ungefär en social aktivitet i månaden. Vidare berättar 

Anders att han tycker att det finns en anda på kontoret om att det är viktigt att ha 

roligt tillsammans och vara nytänkande och kreativa när det gäller till exempel 

friskvård och marknadsaktiviteter. Han vill inte gå i gamla mönster utan hela 

tiden hitta nya vägar att gå och tycker att det är viktigt att få vara delaktig i 

företaget. Även företag F och företag G arbetar med olika aktiviteter för att det 

ska finnas en bra sammanhållning i gruppen och företaget. I företag F anordnas 

bland annat kursveckor, som genomförs två gånger per år, kontorspubar, 

regelbundna luncher samt utlandsresor. Niklas understryker att dessa aktiviteter 
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är viktiga för honom och för företag F som organisation och tycker att hans 

möjlighet att identifiera sig med företaget till stor del beror på de regelbundna 

aktiviteter och möten som företaget anordnar. Likt Niklas uttrycker Fredrik att 

han trots att han trivs väldigt bra på kundföretaget identifierar sig mest med 

företag C. Mikael däremot tycker inte att han har kommit in i företag B trots att 

han har arbetat där i 1,5 år. Respondenterna berättar om sina tankar kring 

tillhörighet. 

Om jag skulle fortsätta arbeta som konsult kan jag inte se att jag skulle byta 

företag, just för att företag F har en sund inställning gentemot de mjuka delarna. 

– Niklas, företag F. 

Jag tror att det är viktigt att skapa någon form av gemenskap på ett 

konsultföretag där man faktiskt driver och jobbar mot att folk ska känna att de 

hör till det företaget istället för att bara höra till kunden. Det är en av de saker 

jag har funderat mest på i diskussioner om varför folk flyttar. – Malin, företag F. 

På det stora företaget var man mer en siffra i mängden, en prick, en siffra, ett 

anställningsnummer. På det mindre företaget är det mer familjärt. – David, 

företag D. 

Om du fakturerar kunden 100 % innebär det att du inte tar del av företag Fs 

möten och aktiviteter, vilket är jättedåligt ur företag Fs perspektiv men ur ett 

ekonomiskt perspektiv är det jättebra eftersom det drar in mycket pengar. – 

Niklas, företag F. 

Känslan för företaget är jätteviktig! Misslyckas du med den blir det att de börjar 

jobba ute hos kunden istället, det är det som händer. – Carl, företag H.  

Gemensamt för respondenterna är upplevelsen att tillhörighetskänslan är viktig 

för att de ska identifiera sig med teknikkonsultföretaget. Flera av dem blir 

märkbart mer engagerade när ämnet behandlas.  

4.7 Sammanfattning 
De flesta av respondenterna talar väl om sina företag och lyfter fram olika 

aspekter som de värdesätter hos sina arbetsgivare. Företagets tendens att placera 

medarbetaren i centrum framkommer ofta som en värdering som de intervjuade 

uppskattar. När det gäller uppdraget menar de flesta av respondenterna att de har 

stora möjligheter att byta typ av uppdrag om de skulle vilja göra det. Vidare är 

de överens om att uppdragets natur är viktig och att de presterar bättre om de 

trivs på sina uppdrag. Respondenterna tar även upp flera exempel på när 

missnöje med uppdrag har lett till uppsägningar från konsulternas sida. Flera av 

dem menar vidare att det är viktigt för dem att kunden blir nöjd med deras arbete 

samt att det finns en uppfattning bland dem att de ska arbeta hårdare än kundens 

fastanställda eftersom de är teknikkonsulter.  

De flesta av respondenterna är av uppfattningen att de har möjlighet att påverka 

vilka kurser de får genomföra framöver. Huruvida formella kurser är bra eller ej 
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är dock en åsikt som skiljer sig åt bland de intervjuade. Medan en del av dem 

menar att det är viktigt med sådana tillfällen argumenterar andra för att formella 

kurser inte ger dem lika mycket som interaktion med kollegor samt det dagliga 

arbetet. Däremot är de flesta överens om att certifieringskurser för olika 

programvaror som krävs för genomförandet av uppdrag är nödvändiga.  

Studiens respondenter är överens om att lönen inte är det viktigaste i valet av 

företag att arbeta för. Några av de intervjuade skulle kunna tänka sig att byta 

företag om det innebar en signifikant löneökning, men betonar samtidigt att det 

är avhängigt huruvida det är ett kort- eller långsiktigt åtagande. Flera av 

respondenterna berättar att de kontinuerligt blir erbjudna anställningar som 

skulle medföra högre lön men att de konsekvent tackar nej. Slutligen diskuterar 

ett par av respondenterna lönen som en rättvisefråga där den anses reflektera 

företagets uppfattning och uppskattning av den anställde.  

Belöningssystem ses av de respondenter som arbetar i företag som har sådana i 

grunden positivt. De respondenter som upplever att de har möjlighet att påverka 

huruvida de får ta del av en bonus menar att det påverkar dem i deras arbete. 

Däremot anser de som arbetar på företag vars belöningssystems utfall inte är 

direkt påverkbart av det dagliga arbetet att det inte påverkar dem i nämnvärd 

utsträckning.   

Slutligen är de intervjuade överens om att det är viktigt att känna tillhörighet till 

sitt teknikkonsultföretag. Närvaro på kontoret samt gemensamma aktiviteter i 

form av utbildningar, kontorspubar, luncher och sociala aktiviteter nämns av 

respondenterna som något som har en positiv inverkan på deras känsla för 

företaget.  



- A N A L Y S -   

 

34 

5 ANALYS 

I följande kapitel analyseras studiens empiriska resultat med hjälp av den 

analysmodell som den teoretiska referensramen presenterar. 

5.1 Uppdraget 
I likhet med bland andra Katz (2005), Kochanski och Ledford (2001) och 

Wallgren och Hanse (2011) indikerar respondenternas svar i denna studie att 

uppdragets natur och det dagliga arbetet är viktigt. Wallgren och Hanse (2011) 

diskuterar IT-konsulters motivation utifrån termer av utmaning och variation i 

arbetsuppgifterna, vilket är en viktig faktor även för respondenterna i denna 

studie. Flera av de intervjuade understryker att de har valt att arbeta som 

teknikkonsult till stor del för att kunna byta uppdrag och hela tiden utmanas av 

nya uppgifter. Det finns också flera exempel bland respondenterna, till exempel 

Niklas, Adrian och David, på när de har bytt uppdrag eller till och med företag 

för att de inte trivdes med de arbetsuppgifter som de hade.  

Flera av respondenterna som har erfarenhet av både bra och mindre bra uppdrag 

är tydliga med hur viktigt det är att uppdraget som de arbetar med är roligt och 

att de trivs med det. Förutom att utmanas och utvecklas framkommer 

möjligheten att själv kunna lägga upp arbetet som en viktig del för att trivseln 

ska infinna sig för respondenterna, i likhet med resultaten i Wallgren och Hanse 

(2011). Respondenterna vill ha tydliga mål och de flesta är noga med att de vill 

att kundföretaget ska ha koll på vad de gör under uppdragets gång samt att de 

uttrycker vad resultatet av arbetet ska bli, så länge vägen dit förblir upp till 

teknikkonsulten själv att bestämma. Enligt Robertson och Swan (2003) finns det 

en spänning mellan denna kontroll och autonomi, vilket inte är något som 

upplevs av respondenterna i denna studie. Ingen av de tillfrågade tycker att det 

finns någon konflikt mellan autonomi och kontroll och uttrycker att de anser att 

det ingår i uppdraget att kunden ska ha en överblick över deras arbete. Kundens 

kontroll uppfattas som en trygghetskänsla för respondenterna för att säkerställa 

att uppdragsgivaren är nöjd med det arbete som teknikkonsulten är inhyrd att 

utföra. Flera av respondenterna uttrycker också att den affärsuppgörelse som 

finns mellan teknikkonsultföretaget och kundföretaget är viktig att hedra som 

konsult.  

Robertson och Swan (2003) framför i sin studie att ett företags kultur kan 

motverka ovan nämnda spänning mellan autonomi och kontroll genom att de 

anställda lever i tron att de arbetar på ett självständigt vis trots att de egentligen 

inte gör det. Den undersökningen är dock inte utförd på ett konsultföretag. Det 

är möjligt att konsulternas vilja att utföra uppdraget på ett bra sätt och att kunden 

ska veta hur arbetet fortlöper kan jämföras med den av Robertson och Swan 

(2003) nämnda kulturen på så sätt att viljan överskuggar de eventuella 
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spänningar som finns. Det skulle i så fall indikera att resultatet av uppdraget är 

viktigare för respondenterna än att de får lägga upp arbetet på det sätt de vill. 

Detta ligger i linje med utsagor från bland annat Malin och Niklas om vikten av 

att fullfölja uppdraget på ett bra vis och kan kopplas till det psykologiska 

kontraktets inverkan på teknikkonsulterna, vilket kommer att diskuteras nedan.  

Gemensamt för de flesta av respondenterna är att de upplever att de presterar 

bättre när de sitter på ett uppdrag som de tycker är roligt. Även det motsatta 

förhållandet, det vill säga att de presterar sämre om de har ett uppdrag som är 

tråkigt, har upplevts av flera av de intervjuade. Att prestation och motivation 

påverkas av uppdragets och arbetsuppgifternas natur tangerar beskrivningen av 

begreppet motivationsfaktorer som Herzberg (2003) diskuterar. Enligt Herzberg 

(2003) bidrar inre faktorer, exempelvis arbetet i sig självt, till en tillfredsställelse 

med arbetet och en vilja att arbeta bättre. Därmed kan vilket uppdrag som 

teknikkonsulten blir tilldelad definieras som en motivationsfaktor som 

modererar vilken prestation som teknikkonsultföretaget får av konsulten. Enligt 

tvåfaktorteorin skulle detta innebära att ett uppdrag som teknikkonsulten inte 

upplever som spännande eller roligt ligger till grund för en avsaknad av 

tillfredsställelse, men inte missnöje (Herzberg, 2003). Baserat på flera av 

respondenternas utsagor där de berättar om när de lämnade företag för att de inte 

fick rätt typ av uppdrag verkar distinktionen dock inte solklar i detta fall. 

Möjligtvis leder teknikkonsulternas attraktivitet på marknaden till att 

avsaknaden av tillfredsställelse i just detta fall likställs med missnöje enligt 

definitionerna i Herzberg (2003). Detta eftersom kraven på vad de vill få ut av 

arbetet höjs som en följd av ökade möjligheter. Enligt detta resonemang är 

uppdragets natur en så pass viktig motivationsfaktor för respondenterna att den 

också blir en hygienfaktor. Detta kommer att diskuteras mer ingående under 

avsnitt 5.5. 

5.2 Utveckling 
Utveckling av nya kompetenser och färdigheter målas, i enlighet med resultaten 

i Wallgren och Hanse (2011) och Gomez-Mejia et al. (1990), av respondenterna 

i denna studie upp som viktiga aspekter för den personliga och professionella 

tillfredsställelsen. Det finns dock bland de intervjuade skilda uppfattningar om 

hur nämnda utveckling bäst uppnås. Formell utbildning upplevs av en del av 

respondenterna som viktig och utvecklande medan andra menar att det dagliga 

arbetet ger mycket mer än en kurs. Gemensamt för respondenterna är att de ser 

positivt på kurser som är inriktade på att rent tekniskt hålla dem uppdaterade i de 

nya programvaror som krävs i arbetet. Utveckling i form av formella kurser är 

inte helt oproblematiskt att definiera utifrån tvåfaktorteorin eftersom åsikterna 

skiljer sig åt mellan olika respondenter och typer av kurser. I huvudsak indikerar 

dock svaren att det framförallt rör sig om en hygienfaktor då det främst ses som 

ett verktyg för att kunna genomföra arbetet på ett tillfredsställande vis. Även 

Mikaels kritiska utsagor om tidigare företag som inte erbjöd utbildningar påvisar 
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att avsaknaden av kurser kan frambringa missnöje. Det ska också nämnas att 

några av svaren som ges kring frågor om utbildning indikerar att vissa kurser 

kan öka motivationen och ge nya perspektiv på arbetet. Därmed är formella 

kurser för vissa av respondenterna motivationsfaktorer, vilket är intressant och 

föranleder individbaserade bedömningar när det gäller utbildning. Enligt 

resultaten i denna studie verkar det också finnas en vilja och förmåga bland 

teknikkonsultföretagen att tillhandahålla sina anställda detta. 

5.3 Lönen 
I enlighet med klassificeringen av IT-konsulter i Wallgren och Hanse (2011) 

definieras teknikkonsulter i denna studie som kunskapsarbetare, vilket kan ses 

som en förklaring till varför uppdraget och arbetsuppgifterna är så viktiga för 

respondenterna. Enligt bland andra Amar (2004) samt Kochanski och Ledford 

(2001) motiveras kunskapsarbetare mer av arbetet som de utför än av olika yttre 

belöningar. Detta kan i allra högsta grad sägas vara gällande även bland denna 

studies respondenter då det empiriska materialet är fullt av utsagor om att 

arbetets utförande är en central motivationsfaktor. Samtliga respondenter fick ta 

ställning till ett tänkt erbjudande från ett annat teknikkonsultföretag som skulle 

medföra en betydlig löneförhöjning men ett tråkigare uppdrag. Svaren är 

liktydiga och är i de allra flesta fallen raka nej. Några av respondenterna tycker 

att det skulle vara värt det, men bara om det rörde sig om en begränsad period. 

Dessutom har flera av de intervjuade varit med om nämnda situation i 

verkligheten. Flera av dem (till exempel Anders och Niklas) berättar att de 

kategoriskt tackar nej när de får sådana erbjudanden eftersom de trivs så pass 

bra på det företag de nu arbetar på. Adrian har en gång antagit ett liknande 

erbjudande men slutade efter två veckor eftersom han inte ansåg att det var värt 

den högre lönen.  

Enligt tvåfaktorteorin ingår yttre belöningar, som lön räknas till, i 

hygienfaktorerna (Herzberg, 2003). Lönen ses därmed inte enligt Herzberg 

(2003) som en faktor som ökar motivationen, men däremot kan den motverka 

missnöje genom att vara på en acceptabel nivå. Även om det bara är Niklas som 

uttryckligen berättar att han har det bra ekonomiskt upplever författarna till 

denna studie att de svar som övriga respondenter ger på det hypotetiska 

erbjudandet indikerar att även de är nöjda med sin monetära ersättning. Det är 

lättare att tacka nej till erbjudanden om högre lön om levnadsstandarden redan är 

hög. Därmed har samtliga respondenter uppnått vad terminologin i Herzberg 

(2003) skulle klassificera som en avsaknad av missnöje. Det finns följaktligen 

begränsat med vinster att göra för teknikkonsultföretag genom att höja lönerna, 

även om Björn är öppen med att lönen ingick som en faktor när han valde att 

arbeta för företag G.  

Ett annat sätt att se på lönen presenteras av Malin och Fredrik, vilka menar att 

lönen skickar ett budskap om hur företaget värderar den anställde. De tycker att 
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det är viktigt att de får betalt utefter vilken kompetens och arbetsinsats som de 

bidrar med till företaget. Deras tankar kring lön stöder resultaten från Kochanski 

och Ledford (2001), vilka menar att ingenjörer lägger större vikt vid 

löneförändringen än den faktiska lönen. Utifrån det perspektivet skulle 

löneutvecklingen kunna ses som en del av det psykologiska kontraktet eftersom 

medarbetarna förväntar sig att en viss arbetsinsats och antal år på företaget också 

renderar skälig monetär ersättning från organisationens sida. Även om det inte 

finns inskrivet i anställningsavtalet vilket beteende som premieras och hur det 

omsätts i monetära termer, kan det av den anställde ses som en underförstådd 

skyldighet från företagets sida att en sådan utveckling ska ske. Coyle-Shapiro 

och Kessler (2000) diskuterar vikten av att organisationer uppfyller uppfattade 

skyldigheter och presenterar resultat som påvisar negativa konsekvenser för de 

företag som underlåter att göra detta. Denna typ av brutna psykologiska kontrakt 

kommer att diskuteras mer under 5.5.  

5.4 Belöningssystem 
Kerr och Slocum (2005) argumenterar för att belöningssystem kan användas för 

att påverka medarbetares beteenden och även värderingar genom att visa vad 

företaget förväntar sig av de anställda. Gomez-Mejia et al. (1990) diskuterar i 

liknande termer och menar att olika typer av resultatbaserade system kan bidra 

till att ingenjörer tänker mer affärsmässigt. Resultaten i denna studie stöder till 

viss del dessa argument, men de indikerar också att det finns många faktorer 

som påverkar huruvida belöningssystem ger önskad effekt eller ej. 

Prestationsbaserade system som baseras på företagets resultat finns i företag A, 

företag B och företag F. Respondenternas utsagor om belöningssystemens effekt 

skiljer sig åt. I företag A är respondenterna positiva till systemet eftersom de har 

möjlighet att påverka utdelningen genom sitt dagliga arbete. Anders menar att 

han motiveras av belöningssystemet eftersom han kan arbeta för sig själv och 

personligen ta del av de vinster som kommer som en följd av hans arbete. Även 

Karin anser att belöningssystemet var en av faktorerna som spelade in när hon 

valde att arbeta för företag A. Detta eftersom hon uppfattade det som ett system 

som belönar bra prestationer. Även Mikael på företag B är i huvudsak positiv till 

systemet, även om han menar att det riskerar att premiera kortsiktigt tänkande 

eftersom det gäller att debitera kunden så mycket som möjligt inför ett visst 

datum. I kontrast till nämnda utsagor menar respondenterna på företag F att det 

resultatdelningssystem som finns inte påverkar varken valet att arbeta där eller 

det dagliga arbetet eftersom det är ett relativt stort företag.  

Enligt Gomez-Mejia och Balkin (1989) ger belöningssystem vars utfall är 

baserade på en grupps resultat, snarare än en individs, positiva effekter på 

lönetillfredsställelse och projektens resultat. Denna studies empiriska resultat 

bidrar med visst stöd till nämnda slutsats men indikerar även att viss försiktighet 

bör antas innan antaganden om belöningssystemens påverkan görs. I fallet 

företag A verkar projekten, enligt Anders utsago, gynnas av resultatdelningen 
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eftersom han upplever att han arbetar för sig själv och att hans prestationer 

belönas. Där ska dock sägas att Anders främst arbetar som projektledare i sina 

uppdrag, vilket medför en större möjlighet att påverka projektens lönsamhet än 

för en teknikkonsult som till exempel arbetar som konstruktör. Vidare består 

företaget av nio anställda, vilket också måste vägas in i ekvationen.  

I företag B är det svårt att egentligen utröna vilka mer långsiktiga effekter som 

belöningssystemet för med sig. Mikael berättar att hans beteende påverkas av 

huruvida det finns möjlighet till en märkbar bonus eller ej, men att 

beteendeförändringen begränsar sig till att omfördela hur mycket tid han 

tillbringar på företag B och hur mycket han debiterar kunden. Avdelningsmöten 

och andra gemensamma träffar riskerar att ställas in för att de ska kunna vara så 

mycket som möjligt ute hos kunden, vilket kan gynna företaget på kort sikt men 

skada det på längre sikt om konsulterna tappar känslan för företaget. Detta är 

något som kommer diskuteras mer utförligt senare i analysen. 

Studiens resultat tyder på att det prestationsbaserade belöningssystemet inte 

leder till några effekter i det dagliga arbetet i företag F. Detta är också naturligt 

eftersom företaget har 1 200 anställda och en enskild medarbetares arbetsinsats 

inte har mer än en marginell inverkan på det slutgiltiga resultatet. Inte ens 

Niklas, som arbetar som konsultchef och därmed har möjlighet att påverka flera 

av de anställda, menar att belöningssystemet påverkar hans beteende. I företag F 

kan det prestationsbaserade belöningssystemet sägas vara nära besläktat med 

den fasta lönen eftersom det inte går att påverka i nämnvärd utsträckning. 

Utifrån Herzberg (2003) skulle därför systemet i företag F definieras som en 

hygienfaktor. I företag A och B däremot kan det argumenteras för att 

belöningssystemen utgör en motivationsfaktor som påverkar deras prestationer 

positivt, med viss reservation för eventuella negativa följdeffekter i företag B. 

Dessa resultat tyder på att det är av värde för teknikkonsultföretag att tänka över 

vilken påverkan deras teknikkonsulter kan ha på utfallet av belöningssystemet 

beroende på vilken effekt de vill uppnå. Företag som främst vill använda sig av 

systemet för att locka nya konsulter kan enligt resultaten i studien använda sig 

av system som inte är direkt påverkbara genom teknikkonsultens arbete eftersom 

det då i princip ses som en del av lönen. Är det däremot en effekt på 

medarbetarens motivation som är målet kan det vara mer lämpligt att utforma ett 

belöningssystem som är mer kopplat till teknikkonsultens prestation.  

I företag F finns det även ett belöningssystem som består av ett av medarbetaren 

och dess konsultchef utformat personligt mål. Vid periodens slut utvärderas 

sedan huruvida de uppsatta målen har nåtts av konsultchefen. Enligt 

terminologin som presenteras av Kerr och Slocum (2005) definieras detta som 

ett hierarkibaserat belöningssystem. Kerr och Slocum (2005) menar att chefen 

och dennes kunskap om medarbetaren har en betydande roll i dessa typer av 

system, vilket är en synpunkt som även förs fram av Niklas på företag F. Niklas 
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menar att de olika konsultcheferna bedömer sina konsulter olika när det gäller 

hur avancerade mål de anser att de har uppnått. Vidare medför den hierarkiska 

delen av belöningssystemet, till skillnad från den prestationsbaserade, till att en 

viss beteendeförändring sker. Malin och Niklas tycker att det är ett bra 

incitament för att utvecklas. I termer av professionell utveckling kan denna typ 

av belöningssystem sägas vara motivationsfaktorer eftersom det stimulerar 

arbete med den personliga utvecklingen (Herzberg, 2003).   

5.5 Lojalitet 
Teknikkonsulters lojalitet till sin arbetsgivare lyfts fram av flera av de 

intervjuade som ett potentiellt problem. De respondenter som uttrycker starkast 

känsla av tillhörighet till sina företag är de som också har berättat om företaget i 

ordalag som vittnar om att de anser organisationen vara speciell på något vis. 

Bland annat är företagets anseende (Björn), prestigelöshet (Karin), driv (Fredrik) 

samt benägenhet att ta hand om sina anställda (Adrian, Niklas och Malin) 

faktorer som nämns i samband med frågor om lojalitet och identitet. Alvesson 

och Robertsson (2006) finner liknande resultat i sin studie där de argumenterar 

för att konsulter som arbetar i kunskapsintensiva företag själva reglerar och 

anpassar sitt beteende om de ser organisationen som något speciellt. Här finns 

det en tydlig koppling till det psykologiska kontraktet då respondenterna som 

nämns ovan upplever att företaget uppfyller sin del av kontraktet. Medarbetarna 

utvecklar som en följd av detta en lojalitets- och pliktkänsla gentemot 

organisationen (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000; Kahlke & Schmidt, 2002). 

Vidare finner Alvesson och Robertson (2006) att nämnda typ av relation mellan 

företag och medarbetare också kan medföra att konsulten arbetar hårt och 

presterar bra trots en avsaknad av traditionell kontroll. Baserat på svaren i de 

intervjuer som har genomförts i denna studie framkommer detta som ett rimligt 

antagande då flera av respondenterna själva tar upp att de arbetar hårdare och 

försöker prestera bättre än fastanställda. Detta eftersom de tillhör ett 

teknikkonsultföretag som de vill representera på ett bra sätt. Det finns inga 

uppgifter på att det skulle vara något som diskuteras uttryckligen utan verkar 

vara en underförstådd överenskommelse mellan kundföretag, teknik-

konsultföretag och teknikkonsult och därmed en del av det psykologiska 

kontraktet. Detta understryker vikten av att företagen upprätthåller det 

psykologiska kontraktet, inte bara för att medarbetarna ska stanna kvar i 

företaget utan även för att de ska vara drivna att representera 

teknikkonsultföretaget så bra som möjligt. 

För att teknikkonsultföretagen ska kunna dra fördel av konsulternas inställning 

måste de upprätthålla sin del av kontraktet (Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). 

Om detta inte sker kan det enligt Coyle-Shapiro och Kessler (2000) leda till att 

medarbetarna ser mer negativt på organisationens förpliktelse till dem, vilket 

Turnley och Feldman (1999) finner kan leda till uppsägningar och försämrade 

prestationer. I linje med detta berättar Carl om situationer då teknikkonsulter på 
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företag H har sagt upp sig på grund av att de inte har upplevt att de uppdrag de 

har blivit placerade på är rätt för dem, vilket går i linje med resultaten i 

Kochanski och Ledford (2001) som visar att utformningen av jobberbjudandet är 

viktigt för att behålla ingenjörer. Flera av de andra respondenterna, som tidigare 

har arbetat på andra teknikkonsultföretag, berättar om när de själva har varit i 

liknande situationer. Som diskuterats under 5.1 indikerar detta att uppdraget som 

motivationsfaktor är så viktig att den upplevs av respondenterna som en 

hygienfaktor vars frånvaro har en så pass stor betydelse att missnöjet kan leda 

till att de säger upp sig. Detta innebär att det finns anledning att diskutera 

huruvida Herzbergs två faktorer går att separera med en tydlig linje. För 

teknikkonsulter som är eftertraktade på arbetsmarknaden finns det möjligheter 

att ställa högre krav på arbetet och förvänta sig att de aspekter som motiverar 

dem finns på plats. Detta gäller enligt studiens resultat framförallt de aspekter 

som upplevs vara viktigast.  

Möjligheten att göra en uppdelning i motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

verkar enligt studiens resultat vara beroende av vilka möjligheter som finns på 

arbetsmarknaden. Detta innebär inte på något sätt att tvåfaktorteorin inte är 

användbar eftersom den i övrigt bidrar till en förståelse för respondenternas 

tankar kring olika aspekter som påverkar dem. Däremot kan det finnas ett värde 

i att inte helt kategoriskt avfärda avsaknaden av en motivationsfaktor som en 

anledning till uppsägning. Det finns med andra ord risker förknippade med att 

som arbetsgivare ta uppdelningen av faktorerna som en sanning som kan 

användas som grund för hur ledning och styrning av de anställda utförs. Baserat 

på studiens resultat finns det därmed skäl att anta att teknikkonsultföretag kan 

vinna på att lägga stor vikt vid att erbjuda sina teknikkonsulter uppdrag som de 

upplever som roliga och utmanande. Eftersom detta enligt studiens resultat är 

både en motivationsfaktor och en hygienfaktor kan det vara lämpligt att låta 

denna aspekt få ett visst företräde i resursprioriteringar.  

Flera av studiens respondenter uttrycker sig på ett sätt som gör det rimligt att 

anta att de upplevde att företagen inte uppfyllde sin del av det psykologiska 

kontraktet. Bland andra David är starkt kritisk mot hur han behandlades av sin 

tidigare arbetsgivare och ansåg inte att företaget brydde sig om honom som 

person, han var bara en siffra i statistiken. David säger uttryckligen att företaget 

sa en sak men gjorde en annan, vilket han framhåller är en stor skillnad med 

företag D. De båda företagen har officiellt sett samma värderingar enligt David, 

men skiljer sig mycket åt att arbeta för. Resultaten i Turnley och Feldman 

(1999) visar vidare att anställda i nämnda situation är mindre benägna att vara 

lojala gentemot sin arbetsgivare när de representerar denne inför utomstående, 

vilket i fallet teknikkonsulter kan medföra digra konsekvenser. Ett 

teknikkonsultföretags rykte och anseende är helt och hållet beroende av 

teknikkonsulternas prestationer och att konsulterna talar illa om företaget när de 

är ute hos kunder är givetvis inte bra för framtida avtal. Vidare förstärks 
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intrycket av att upprätthållandet av det psykologiska kontraktet är speciellt 

viktigt för teknikkonsulter då Turnley och Feldman (1999) finner att negativa 

konsekvenser av ett brutet kontrakt förstärks då det finns attraktiva alternativ på 

marknaden för de anställda. Ingenjörer har idag, både baserat på till exempelvis 

Industrinyheter (2011) och SVT (2011) samt respondenternas utsagor en väldigt 

bra sits på arbetsmarknaden. Flera av de intervjuade berättar att de kontinuerligt 

blir uppringda av företag som erbjuder dem anställning. Följaktligen har 

teknikkonsulterna stora möjligheter att snabbt hitta en anställning någon 

annanstans om de skulle uppleva att det psykologiska kontraktet inte uppfylls 

från arbetsgivarens sida.   

Det framkommer i det empiriska materialet att det inte enbart är mellan 

teknikkonsult och teknikkonsultföretag som det psykologiska kontraktet sträcker 

sig. Flera av respondenterna uttrycker lojalitet gentemot kundföretaget och 

understryker att det är viktigt för dem att prestera väl för kundens skull. Vidare 

verkar det finnas en större tolerans för att kundföretaget inte på bästa vis agerar 

för att underlätta för respondenternas arbete då det på något vis är ett beteende 

som förväntas och accepteras och därmed ingår som en del i det psykologiska 

kontraktet. Flera av respondenterna menar att de hyrs in för att göra ett jobb och 

ha en viss kompetens och att kundföretaget då har rätt att ställa högre krav på 

konsulterna än de fastanställda. Denna syn kan antas vara följden av att 

respondenterna upplever att deras arbetsgivare upprätthåller sin del av det 

psykologiska kontraktet.  

De flesta av respondenterna diskuterar vikten av att arbetsgivaren arbetar för att 

de ska känna lojalitet och tillhörighet till företaget, i likhet med resultaten i 

Kochanski och Ledford (2001). Gemensamma aktiviteter, möten och resor 

nämns som exempel på insatser från företaget som både kommunicerar en 

känsla av att medarbetarna är viktiga och bidrar till att stärka sammanhållningen. 

Bland andra Mikael menar att det finns stora risker förenade med att vara borta 

från teknikkonsultföretaget för långa perioder då det kan leda till att lojaliteten 

förskjuts till kundföretaget och de medarbetare som konsulten arbetar med på 

daglig basis. Följaktligen symboliserar företagets ansträngningar för 

gemensamma träffar mer än det faktiska innehållet, det är också ett sätt att visa 

för de anställda att de värdesätts. Respondenternas svar visar, i enlighet med 

resultaten i Coyle-Shapiro och Kesslers (2000) studie, att det är viktigt att de 

känner sig uppskattade av sina arbetsgivare.  
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Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att det psykologiska kontraktet 

kan sägas vara en viktig del av teknikkonsulters arbete och känsla av lojalitet till 

sina arbetsgivare. Så länge de upplever att det upprätthålls och 

teknikkonsultföretaget agerar på ett sätt som påvisar uppskattning för dem 

känner de motivation att prestera trots att de utför sitt arbete för ett företag som 

inte är deras arbetsgivare. 
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras. Vidare kommer en 

slutdiskussion att föras följt av förslag till framtida studier. 

6.1 Vad upplever teknikkonsulter påverkar deras motivation? 
Resultaten indikerar att teknikkonsulter ser uppdraget som det som är mest 

centralt för deras motivation. Varierande och utmanande arbetsuppgifter samt 

möjlighet att lägga upp arbetet själv framkommer som betydelsefulla aspekter av 

uppdraget. En annan motivationsfaktor som framkommer som viktig i studien är 

utveckling av nya kompetenser och färdigheter genom det dagliga arbetet. 

Resultaten indikerar att möjligheten att kontinuerligt utvecklas upplevs som en 

av anledningarna till att arbeta som teknikkonsult. Vidare indikerar studiens 

resultat att teknikkonsulter ser vissa typer av belöningssystem som en 

motivationsfaktor. Belöningssystemets inverkan på motivationen är avhängig 

teknikkonsultens möjlighet att påverka utfallet.  

De diskuterade motivationsfaktorerna bidrar till att det psykologiska kontraktet 

uppfylls. Studien visar att teknikkonsulter känner sig mer motiverade när de 

upplever att företaget håller sin del av kontraktet.  

6.2 Vad har enligt teknikkonsulter inverkan på deras känsla av 

lojalitet till teknikkonsultföretaget? 
Denna studie visar att uppfyllandet av det psykologiska kontraktet är viktigt för 

teknikkonsulters känsla av lojalitet till sina arbetsgivare. En oförmåga eller 

ovilja att uppfylla nämnda kontrakt kan enligt studien skapa ett missnöje hos 

teknikkonsulten och i förlängningen att anställningsförhållandet upphör.  

Studien visar att teknikkonsultföretagets värderingar och organisationsstruktur 

påverkar teknikkonsulters känsla av tillhörighet till sina arbetsgivare. Företagens 

efterlevande av kommunicerade värderingar bidrar till upprätthållande och 

uppfyllande av det psykologiska kontraktet. En annan aspekt som påverkar 

teknikkonsulters upplevda tillhörighet till teknikkonsultföretaget är de aktiviteter 

och möten som organisationen anordnar. 

Det psykologiska kontraktet innefattar, förutom ovan diskuterade 

motivationsfaktorer, även tre identifierade hygienfaktorer; formella kurser, lön 

samt belöningssystem vars utfall inte påverkas av den enskilde teknikkonsultens 

prestation. Slutligen fann studien att typen av uppdrag är så pass viktigt för 

teknikkonsulterna att det inte endast är en motivationsfaktor utan även en 

hygienfaktor. 
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6.3 Slutdiskussion 
Inom teknikkonsultbranschen verkar motivation och lojalitet vara tätt 

sammanvävda, vilket studiens författare tror kan vara speciellt för 

konsultbranschen som en följd av de arbetsförhållanden som råder. Även 

ingenjörer som är fastanställda har enligt forskningen ambitioner att utvecklas 

och byta till mer utmanande arbetsuppgifter. Om dessa inte finns inom företaget 

finns en stor risk att de byter organisation även om det finns en känsla av att 

företaget har uppfyllt övriga delar av det psykologiska kontraktet. 

Teknikkonsultföretags stora fördel i sammanhanget är att de har möjligheter att 

erbjuda sina anställda ett brett spektrum av arbetsuppgifter genom att de inte är 

begränsade till en enskild bransch. Därför verkar de ha större möjligheter än 

traditionella organisationer att genom det psykologiska kontraktet få sina 

anställda att vara lojala.  

Resultaten i studien har bidragit till att öka förståelsen för vad teknikkonsulter 

anser vara viktigt för deras motivation och lojalitet. Studien har diskuterat flera 

aspekter som teknikkonsultföretag bör reflektera över. En av de mest intressanta 

slutsatserna är att uppdraget upplevs som det viktigaste för teknikkonsulters 

motivation och lojalitet och att det utgör en stor del av det psykologiska 

kontraktet. Även huruvida teknikkonsulter känner att de utvecklas i arbetet 

framkommer som en viktig del av deras motivation. Studiens resultat indikerar 

därmed att teknikkonsultföretag bör fokusera på att dels kunna erbjuda 

intressanta och utvecklande uppdrag, dels vara tydliga med att kommunicera vad 

teknikkonsulterna kan förvänta sig av uppdragen.  

Det psykologiska kontraktets upprätthållande visar sig vara viktigt i 

teknikkonsultbranschen, bland annat som en följd av teknikkonsulters möjlighet 

att byta arbetsgivare. I studien framkommer att denna möjlighet leder till att 

teknikkonsulter agerar på ett sätt som ligger utanför de förutsägelser som görs i 

den klassiska tvåfaktorteorin. Avsaknad av motivation kan för teknikkonsulter 

vara detsamma som missnöje och kan således vara tillräcklig anledning för dem 

att säga upp sin anställning. Följaktligen är det viktigt att teknikkonsultföretag 

tar de aspekter som påverkar teknikkonsulters motivation och lojalitet i seriöst 

beaktande för att kunna bedriva en långsiktigt konkurrenskraftig verksamhet.  

6.4 Förslag till vidare studier 
Användningen av teknikkonsulter ökar på ett sätt som indikerar att branschen 

kommer att vara viktig att förstå även framöver. Teknikkonsultbranschen verkar 

vara mer anpassad till nyare generationers krav på arbetsmarknaden än 

traditionella organisationer, vilket tillsammans med ökade flexibilitetskrav på 

svenska företag tyder på att användningen av teknikkonsulter kommer att 

fortsätta öka. Följaktligen krävs det vidare forskning, vilken med fördel kan 

fokusera på att försöka öka förståelsen ytterligare för teknikkonsulter och hur de 

agerar på olika typer av incitament.  
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Forskning skulle vidare kunna genomföras ur Employer Branding-perspektivet 

för att se om detta kan bidra till förståelsen för varför teknikkonsulter väljer att 

arbeta för ett visst företag samt om företagen kan förbättra sin kommunikation 

av vilka värden som finns inom organisationerna. Möjligtvis kan detta bidra till 

en bättre matchning mellan teknikkonsulter och teknikkonsultföretag, vilket i 

sådana fall skulle minska risken för att konsulten börjar arbeta för ett företag 

som inte passar denne. I förlängningen skulle detta kunna leda till minskad 

personalomsättning för företagen i branschen. 
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BILAGOR 

7.1 Bilaga 1 

7.1.1 Intervjuguide 

 Berätta kort om dig själv! 

 Ålder 

 Utbildning 

 Erfarenhet 

 Tid på företaget 

 Vilka värderingar finns det i teknikkonsultföretaget? 

 Vilka värderingar finns det i kundföretaget? 

 Vilken företag känner du störst tillhörighet till? Kundföretaget eller 

teknikkonsultföretaget? 

o Vad beror det på? 

 Hur känner du att du behandlas på kundföretaget?  

o Känner du att du och fastanställda arbetar på samma villkor? 

 Tycker du att du måste jobba hårdare än fastanställda? 

o Får du vara med på sociala aktiviteter? 

 Hur mycket  kontrolleras ditt arbete av kundföretagen? 

o Vill du att det ska kontrolleras? 

o Påverkas ditt arbete av stark/svag kontroll? 

o Är det viktigt att kunna styra ditt arbete själv? 

 Har din konsultchef koll på ditt arbete? 

o Är det viktigt för dig?  

 Hur viktigt är typen av uppdrag för dig? 

o Kan du påverka vilken typ av uppdrag du får? 

 Är det viktigt? 

 Sker det medarbetarsamtal? 

o Vad behandlas? 

 Hur viktigt är det med utbildning? 

 Hur viktig är lönen/andra monetära belöningar för dig? 

o Erbjudande från annat företag, högre lön men inte lika roligt 

uppdrag. 

 Vilken är den främsta drivkraften för att prestera bra? 

 Utvärderas dina prestationer? 

 Vad har teknikkonsultföretaget för typ av belöningssystem?  

o Bidrar belöningssystemet till att öka motivationen i ditt arbete? 

o Ser du några nackdelar med belöningssystemet som det ser ut idag? 


