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ABSTRAKT 

 

Studien genomförs på ett ledande bemanningsföretag i Sverige. Studiens 

syfte är att belysa hur en trepartsrelation (bemanningsföretag, konsult, 

kundföretag) i arbetet uppfattas av konsulterna, samt hur de uppfattar 

flexibiliteten i arbetslivet.  

 

De två frågeställningarna som behandlas i studien är: 1) Hur uppfattar 

konsulterna relationen till Konsultation AB och Kund AB? 2) Hur 

uppfattar konsulterna flexibiliteten i sitt arbetsliv? 

 

Konsulters flexibla arbetsmiljö problematiseras och synliggörs med 

arbetslivssociologiska teorier och begrepp. Resultatet och 

resultatanalysen presenteras utifrån teman inom de teoretiska begreppen 

flexibilitet, lojalitet och stigma. Resultatet visar att relationen mellan 

Konsultation AB och Kund AB är god men präglas av distans. Vidare 

visar resultatet på att variation, rörelse och utvecklingsmöjligheter ses 

som en positiv del för det flexibla arbetet, samtidigt som 

grupptillhörigheten blir lidande och att utanförskap skapas. Studiens 

empiriska underlag omfattas av tio kvalitativa intervjuer med 

processkonsulter och expertrådgivare, samtliga arbetar inom samma 

bemanningsföretag i Sverige. Studien är induktiv med deduktiva drag och 

omfattas av ett fenomenologiskt förhållningssätt.  

 

 

Nyckelord: Arbete, arbetsliv, trepartsrelation, flexibilitet, stigma, 

lojalitet, inhyrd arbetskraft, uthyrd arbetskraft, tillfällig arbetskraft, 

grupptillhörighet, kommunikation, bemanningsföretag, konsult 
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÖRORD 
 

Uppsatsen har både varit krävande och utmanande, men samtidigt väldigt 

lärorikt för framtida projekt. Vi känner även att uppsatsen har utvecklat 

oss som författare gällande struktur, analys och att skapa en röd tråd 

löpande i uppsatsen. Personer som vi vill rikta ett tack till är; våra 

intervjupersoner som har ställt upp och svarat på frågor från 

intervjuguiden och bidragit med en mängd olika svar som för oss varit 

mycket givande. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare som 

förklarat och gett oss råd på vägen. Slutligen vill vi tacka alla 

studiekamrater för en bra termin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLL 

 

1. INLEDNING .......................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

Problemformulering ............................................................................................................ 3 

1.2 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 3 

2. TEORETISK REFERENSRAM ............................................................................................ 3 

2.1 Tidigare forskning ............................................................................................................ 3 

2.2 Arbete och arbetsliv .......................................................................................................... 7 

2.3 Trepartsrelation ................................................................................................................. 8 

2.4 Flexibilitet ....................................................................................................................... 10 

2.5 Stigma ............................................................................................................................. 12 

2.6 Lojalitet ........................................................................................................................... 13 

3. METOD ................................................................................................................................ 14 

3.1 Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter ............................................. 14 

Ontologisk och epistemologisk ståndpunkt ....................................................................... 14 

Författarnas tolkningssyn ................................................................................................. 15 

Fenomenologiskt förhållningssätt ..................................................................................... 15 

Induktivt förhållningssätt med deduktiva drag ................................................................. 16 

Kvalitativ studie ................................................................................................................ 17 

3.2 Datainsamling, urval, tillvägagångssätt, intervjuguide och förförståelse ....................... 17 

Datainsamling ................................................................................................................... 17 

Urval ................................................................................................................................. 18 

Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 18 

Förstudie ........................................................................................................................... 19 

Intervjuguide ..................................................................................................................... 19 

Förförståelse ..................................................................................................................... 21 

3.3 Databearbetning och analysstrategi ................................................................................ 21 

3.4 Studiens trovärdighet och kvalitet .................................................................................. 22 

Reliabilitet och validitet .................................................................................................... 22 

Trovärdighet ..................................................................................................................... 22 

Överförbarhet ................................................................................................................... 23 

Pålitlighet .......................................................................................................................... 23 

Möjlighet att styrka och konfirmera ................................................................................. 24 



 
 

3.5 Etiska överväganden ....................................................................................................... 24 

3.6 Metodsammanfattning .................................................................................................... 25 

3.6 Metoddiskussion ............................................................................................................. 26 

4. RESULTAT ......................................................................................................................... 30 

4.1 Konsulternas trepartsrelation .......................................................................................... 31 

Lojalitet ............................................................................................................................. 31 

Kontakt i en trepartsrelation ............................................................................................. 32 

4.2 Konsulternas flexibla arbetsliv ....................................................................................... 35 

Anpassningsbarhet och rörlighet ...................................................................................... 35 

Variation och utvecklingsmöjligheter ............................................................................... 38 

4.3 Sammanfattning .............................................................................................................. 39 

5. DISKUSSION ...................................................................................................................... 40 

5.1 En analys av konsulters trepartsrelation ......................................................................... 41 

Att vara lojal ..................................................................................................................... 41 

Att arbeta inom en trepartsrelation .................................................................................. 42 

5.2 En analys av konsulters flexibla arbetsliv ...................................................................... 44 

Att vara anpassad och rörlig ............................................................................................ 44 

Att variera och att utveckla ............................................................................................... 46 

5.3 Avslutande diskussion, slutsatser och fortsatt forskning ................................................ 47 

Avslutande diskussion ....................................................................................................... 48 

Slutsatser ........................................................................................................................... 49 

Förslag till vidare forskning ............................................................................................. 51 

REFERENSER ......................................................................................................................... 53 

Litteratur: .............................................................................................................................. 53 

Internetsidor .......................................................................................................................... 54 

BILAGA 1. Intervjuguide ........................................................................................................ 55 

BILAGA 2. Intervjuguide förstudie ......................................................................................... 57 

BILAGA 3. Missivbrev ............................................................................................................ 58 



1 
 

1. INLEDNING 
Arbete och arbetsliv är två av sociologins mest analyserade 

forskningsområden. Sedan 1997 har reformer inom Lag (1982:80) om 

anställningsskydd gett upphov till en temporär och flexibel aktör på 

arbetsmarknaden: bemanningsföretaget. Bemanningsbranschens 

sysselsättning i Sverige ökar kraftigt och har fördubblats mellan 2002-2011 

och omfattar idag ungefär tio procent av den totala sysselsättningen (SCB, 

2014-08-10).   

 

Olofsdotter (2008) synliggör hur denna konsultverksamhet präglas av 

komplexa sociala relationer som påverkas av anpassningsbarhet och 

rörlighet, genom flexibilitet i arbetet. Konsulternas sociala relationer inom 

tillfälliga arbetsplatser ger upphov till en känsla av utanförskap och 

begränsad grupptillhörighet. Detta ligger till grund för de krav som ställs 

från både bemanningsföretaget och kundföretaget inom denna 

trepartsrelation i arbetet. Dessa uppfattningar av utanförskap och 

grupptillhörighet beskrivs i denna studie utifrån Goffman (1963) definition 

av begreppet stigma, som visar på hur individer etablerar grupptillhörighet 

och varför utanförskap skapas. Detta lägger grunden för vår studies 

genomförande och möjliggör att belysa ett modernt arbetslivsfenomen.  

 

Områdets problematik omfattas av konsulters kluvna arbetsplats genom 

relationella slitningar i förhållande till bemanningsföretaget och 

kundföretaget. Vidare inkluderas detta av ständig rörlighet, anpassning och 

sociala påfrestningar mellan nya arbetsplatser och arbetsmiljöer.  

Flexibiliteten, lojaliteten och det nya arbetslivets omvandling och 

krav visar på det studerade fenomenets samhälleliga relevans, vilket 

kommer att problematiseras och skildras utifrån konsulters arbetsliv och 

dess villkor. Att kombinera den teoretiska ansatsen med klassisk 

sociologisk teori och modern arbetslivssociologi, ges möjligheten att 

synliggöra och förstå konsulters uppfattningar kring fenomenet. Studien 

brukar därmed sociologiska teorier som omfattas av flexibilitet, lojalitet, 

grupptillhörighet och utanförskap. Dessa teorier tillämpas och analyseras 

med studiens kvalitativa empiri om konsulters vardagliga arbetsliv, samt 

hur de uppfattar relationen till både chefen i bemanningsföretaget och 

kundföretaget. Empirin är insamlad från tio intervjuer och presenteras i 

resultatavsnittet. 

 

1.1 Bakgrund 
Agurén och Edgren (1979) synliggjorde tidigt det förindustriella 

arbetssättet för den nya hanteringen av flexibelt arbete. Målet med detta var 

att inte ha ett standardiserat tillvägagångssätt för arbetsuppgifter eller 

funktionella arbetsindelningar, genom att istället använda det som ett 



2 
 

komplement där massproduktion inte kunde skapas. Det blev ett verktyg 

för en mer anpassad och specifik marknad. Grundaspekten i denna 

förändring leds av integrerade arbetsuppgifter istället för en differentiering 

av arbetsuppgifter.  

 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006) visade denna 

förändring i Sverige, där export länge har varit en viktig industriell tillgång, 

som framtidens produktionssätt. Exempel på detta skifte är Volvos 

personbilsmontering i Kalmar 1995 och ASEAs T-50-projekt 2003. Denna 

process strävar efter att arbetet ska bli mer flexibelt genom att personalen 

får anpassa och utveckla funktioner när det anses nödvändigt, som beskrivs 

med den individoberoende arbetsuppgiften. 

 

Berglund och Schedin (2009) visar hur den inhyrda arbetskraften har 

etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Lag (1982:80) om 

anställningsskydd möjliggjorde för arbetsgivare att hyra in tillfällig 

arbetskraft under en tidsbegränsad period. Lagstiftningen har sedan 1997 

reformerats för att ta uppfylla arbetsgivares behov av en flexibel 

arbetskraft. Efter de senaste reformerna 2008 inom Lag (1982:80) om 

anställningsvillkor, har arbetsgivare möjlighet till visstidsanställa inhyrd 

arbetskraft utan specifika skäl eller restriktioner. Detta kan tänkas leda till 

en okontrollerad tillgång för arbetsgivare att anställa inhyrd arbetskraft, 

utan några lagbundna hinder. 

 

Biggs och Swailes (2005) synliggör att till skillnad från arbetstagare som 

är anställda i en direkt tvåpartsrelation med sin arbetsgivare, kännetecknas 

bemanningsföretag av en trepartsrelation (arbetstagarens relation till 

kunden och bemanningsföretaget). I en tvåpartsrelation är arbetstagaren 

anställd av och får sina arbetsuppgifter tilldelade av en och samma 

arbetsgivare. Oftast utför arbetsgivaren och arbetstagaren sina 

arbetsuppgifter på samma arbetsplats. I en trepartsrelation ingår 

bemanningsföretaget, kundföretaget samt konsulten. Här är konsulten 

anställd av bemanningsföretaget, men får sina arbetsuppgifter av kunden 

och utför dem på kundens arbetsplats.  

 

Olofsdotter (2008) avhandling om konsultens roll i bemanningsföretaget 

och konsultens relation till konsultchefen visar att det ställs stora krav på 

konsulters förmåga till flexibilitet samt att det förekommer mindre grad av 

engagemang i en trepartsrelation vilket resulterar i utanförskap hos kunden, 

begränsad grupptillhörighet och uppfattningar om utbytbarhet.  
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Problemformulering 

Utifrån ovannämnda avsnitt 1 och 1.1 leder detta till studiens 

problemformulering. Studiens fenomen är sociologiskt problematiskt 

genom att; det kan finnas individuella och samhälleliga faktorer som 

synliggör problematiken, dels att inhyrd arbetskraft präglas av utanförskap 

i sociala relationer och krav på ett flexibelt arbetsliv, samt bristande lojalitet 

gällande konsulternas trepartsrelation i arbetslivet. Detta leder vidare till 

studiens avgränsningar, syfte och frågeställningar. 

  

1.2 Avgränsningar 
Studien avgränsar sig till tio konsulter som är anställda inom samma 

bemanningsföretag i Sverige. Bemanningsföretaget hyr ut konsulterna och 

är deras arbetsgivare. Av dessa har fem konsulter en anställningstid mellan 

ett till tre år och resterande en anställningstid på fem år eller längre. Valet 

av konsulter avgränsas till processkonsulter och expertrådgivare. 

Organisationen som samtliga konsulter är anställda inom benämns 

genomgående i studien för Konsultation AB och kundorganisationerna för 

Kund AB. Relationen till Konsultation AB och Kund AB avgränsas till 

närmaste chefen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att belysa hur en trepartsrelation i arbetet uppfattas av 

konsulterna, samt hur de uppfattar flexibiliteten i arbetslivet. Ändamålen 

sammanfattas med dessa frågeställningar:  
 

Hur uppfattar konsulterna relationen till Konsultation AB och Kund AB?  

Hur uppfattar konsulterna flexibiliteten i sitt arbetsliv? 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Inom detta kapitel presenteras tidigare forskning och teoretiska begrepp 

kopplat till studiens syfte. Resultat av två forskningsstudier som synliggör 

bemanningsbranschens flexibilitet och den tillfälliga arbetskraften. 

Begrepp som kommer att behandlas är; arbete och arbetsliv, 

trepartsrelation, flexibilitet, stigma och lojalitet. 

 

2.1 Tidigare forskning 
Den tidigare arbetslivsforskningen som finns om just konsulter och 

bemanningsbranschen omfattas av bland annat maktrelationer, utanförskap 

och socialpsykologiska relationer. Det fanns begränsade forskningsstudier 

som behandlar den inhyrda personalen (konsulten) och dess upplevelser om 

sin arbetssituation. Det framgick tydligt att de flesta studier fokuserade på 

organisationernas uppfattningar mot arbetskraften, och inte arbetskraftens 
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uppfattningar mot organisationen. Avgränsningar gjordes även inom 

svensk arbetslivsforskning, eftersom studien genomförs på ett svenskt 

företag, och därmed blir den tidigare forskningen mer relevant och höjer 

arbetets värde. 

 

Forskningen som hittades visade på skillnader i lagar och 

organisationskulturen, och var därmed inte relevant för studien och dess 

syfte. De databaser som har använts för att erhålla tidigare forskning är 

Scopus. Sökord som använts är bland annat; temporary workers, temporary 

work agencies, flexibility, loyalty. Olika föreningar av dessa ord användes 

för att öka antalet träffar. Svenska översättningar användes på Linköpings 

Universitetsbibliotek. Efter att fynden studerats, kategoriserats och 

reducerats kvarstod två aktuella forskningsstudier inom svensk 

arbetsmarknad och arbetsliv. Författarna till dessa forskningsstudier har 

använt sig av en kvalitativ metod och brukat intervjuer som empiriskt 

underlag i sin forskning. Samtliga studier presenteras nedan.  

 

Den första studien som behandlas i detta kapitel är Olofsdotter (2012) 

Workplace flexibility and control in temporary agency work: Vulnerable 

Groups & Inclusion. Den andra studien som presenteras är Olofsdotter och 

Augustsson (2008). Uthyrd konsult från bemanningsföretag: Främling 

eller outsider? Valet för dessa forskningsstudier motiveras genom att de 

ligger nära till denna studies syfte och fenomen. 

 

Olofsdotter (2012) forskningsstudie synliggör processer vid inhyrning av 

tillfällig arbetskraft (konsulter). Denna flexibla arbetsplats är 

sammantvinnat med organisationens kontroll av arbetskraften, samtidigt 

som arbetskraften har möjlighet till medbestämmande kring uppdragets 

plats och tidslängd. Dessa fynd visar att flexibla arbetsplatser och tillfällig 

arbetskraft kan kombineras till en mer effektiv form av arbetskraft. 

Kontrollen på konsulter av kunden nämner artikeln som en normativ 

kontroll, på så sätt att både konsulten och arbetsledningen uppfattar den 

inhyrda arbetskraften som sekundär jämfört med fastanställd arbetskraft. 

Detta medvetande bland samtliga aktörer bidrar med konsekvensen av att 

den inhyrda arbetskraften hamnar i en osäker position i arbetet eftersom de 

är, och uppfattar sig själva, som en utbytbar arbetskraft. Konsekvensen för 

en trepartsrelation blir en mindre individualiserad arbetskraft eftersom en 

mer flexibel arbetskraft behöver starkare organisatorisk kontroll, som på så 

sätt bidrar med begränsade arbetsuppgifter.  

 

Studien styrker att flexibilitet genom inhyrd personal oftast är ett positivt 

bidrag för både arbetsgivare och anställd, eftersom denna typ av flexibilitet 

ger kontroll över den egna arbetstiden men även eget beslutsfattande över 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-17193
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-7443
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-7443
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arbetsuppgifter. Detta sätt är centralt för att fördjupa kunskapen om att 

flexibel arbetskraft kan både ha positiva och negativa konsekvenser för 

samtliga aktörer. Flexibilitet synliggörs från två olika perspektiv, 

arbetsgivarens/organisationens och arbetstagarens. Utifrån arbetsgivarens- 

och organisationens perspektiv omfattar flexibiliteten arbetskraftens 

storlek och anpassning till samhällsförändringar, vid exempelvis 

lågkonjunkturer. Utifrån arbetstagarens perspektiv omfattar flexibiliteten 

handlingsfrihet i arbetsuppgifter, uppdragets längd och arbetsplats. Den 

tillfälliga arbetskraftens flexibilitet anses dock som praktiskt begränsad 

eftersom arbetsmöjligheter kan vara begränsade. Frågan som uppstår blir 

därmed om bemanningsföretag ökar arbetskraftens flexibilitet och 

autonomi på arbetsplatsen, eller om den minskar dessa möjligheter.  

 

Tillfällig arbetskraft skiljer sig från den traditionella arbetskraften genom 

varierad utbildningsbakgrund, olika anställningsavtal och spridda 

expertisområden. Inhyrd arbetskraft tenderar att ha sämre 

arbetsförhållanden, begränsad handlingsfrihet och svårigheter vid 

ledighetsansökningar. De faktorer som kan tänkas ligga bakom 

skillnaderna är spridda, men omfattar bland annat arbetskraftens status och 

skillnader i professionella erfarenheter. Även den ständiga rörligheten 

mellan arbetsplatser bidrar till minskat ansvar från kundföretagen, vilket 

leder till att tillfällig arbetskraft är en resurs som kan ersättas snabbare och 

till lägre kostnad än den traditionella arbetskraften. Etableringen av 

tillfällig arbetskraft på arbetsmarknaden ger upphov till en ökad osäkerhet 

av denna överflödiga och åsidosatta arbetskraft. Det finns överlag två typer 

av anställningsformer i Sverige, tillsvidareanställningar och tidsbegränsade 

anställningsformer. Tillfällig arbetskraft anses efter 1990-talet som en 

traditionell anställningsform och lyder därmed under samma skydd och 

lagar som traditionell arbetskraft, alltså en tillsvidareanställning. Om 

arbetskraften (konsulter) blir utan uppdrag, har de rätt till 70-90% av 

grundlönen. Artikeln synliggör hur denna tillfälliga arbetskraft påverkas av 

flexibiliteten, kontrollen och självständigheten i bemanningsbranschen, 

och vikten av kontroll från kundföretaget.  

 

Olofsdotter (2012) visar även på att bemanningsbranschen lägger stort 

fokus på relationsutvecklingar i samarbetet mellan kunder och konsulter. 

Ansvar som bemanningsföretaget omfattas av är försäljningsansvaret och 

personalansvaret, till skillnad från kundföretaget som enbart lämnar 

kravspecifikation till bemanningsföretaget. Det är detta samarbete mellan 

företagen som kan liknas med en arbetsdelning gentemot arbetskraften 

(konsulten). Arbetsmarknaden hamnar på standby, eftersom det är upp till 

företagen själva att hitta en jämn fördelning mellan tillgång och efterfrågan 

på konsulter. Detta leder till att bemanningsföretaget är helt beroende av 
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kundföretagets premisser och agerande, då kundföretagets önskemål lägger 

grunden för uppdraget och konsulten.  

 

Olofsdotter och Augustsson (2008) visar på att konsulter, när de är ute på 

uppdrag, agerar som främlingar utifrån deras anställningsvillkor. Konsulter 

upplever sig som en främling gällande det faktum att de är anställda av ett 

bemanningsföretag men arbetar hos ett kundföretag. Vidare har 

konsulterna ett rumsligt tillträde till kundföretaget samt att de arbetar med 

ordinarie personal. Det empiriska materialet visar även att konsulter känner 

ett engagemang till kundföretaget, under längre uppdrag. Problematiken för 

vissa konsulter, när uppdraget var slutfört, var inte att lämna själva 

kundföretaget utan de sociala relationerna som hade etablerats med 

ordinarie anställda på arbetsplatsen.   

 

Detta visar på nödvändigheten av att ständigt vara beredd på att lämna ett 

uppdrag med kort varsel, oavsett om konsulten har arbetat inom 

kundföretaget under en kortare eller längre period, samt oavsett hur väl 

integrerad han eller hon är i de sociala relationerna. Konsulten är därför i 

behov av förmågan att växla mellan rumsligt avstånd och närhet. En 

välfungerande konsult ska snabbt komma över de tidigare sociala 

relationerna på det senaste uppdraget gällande besvikelsen att lämna en 

plats och istället se nästa uppdrag som en utmaning. Det innebär att de ska 

vara kompetenta i sina arbetsuppgifter utan ett uttryckligt behov av att 

koppla dem till en långvarig institutionell kontext. Hursomhelst, utesluter 

inte detta sorgliga sociala avsked när ett uppdrag avslutas.  

 

En annan slutsats av Olofsdotter (2008) är att konsulternas sociala 

relationer med kundföretagets ordinarie personal är avgörande för hur 

konsulterna trivs med sina uppdrag. I de fall där konsulterna upplever 

svårigheter med att bli involverade i sociala interaktioner, upplever de en 

känsla av utanförskap. I andra fall, där kontakten med ordinarie personal 

upplevs som tillfredsställande, kan konsulten uppleva både närhet och 

engagemang med kundföretaget och dess personal. När detta äger rum 

minskar upplevelsen av att vara en outsider i betydelse. 

 

Avslutningsvis visar den tidigare forskningen på att den flexibla 

arbetsplatsen och inhyrd arbetskraft skapar en mer effektiv form av 

arbetskraft. Det är en normativ kontroll som konsulter omfattas av, 

eftersom konsulterna är en sekundär arbetskraft. Detta leder till en osäker 

position för konsulterna genom att de uppfattar sig själva som utbytbara. 

Flexibiliteten ses som en positiv del för arbetsgivare och anställd, men ses 

även som en negativ anpassning för samhälleliga förändringar, eftersom 

arbetskraften kan modereras vid exempelvis lågkonjunkturer. Den till 
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tillfälliga arbetskraftens flexibilitet är praktiskt begränsad eftersom 

arbetsmöjligheter och autonomi på arbetsplatsen kan minska dessa 

möjligheter. Den tillfälliga arbetskraften skiljer från den traditionella 

arbetskraften, genom olika anställningsavtal, sämre arbetsförhållanden 

samt begränsad handlingsfrihet. Kundföretagen använder konsulternas 

ständiga rörlighet som ett sätt att minska ansvaret och möjligheten att 

ersätta dessa snabbare. Arbetsmarknaden påverkades av en ökad osäkerhet 

genom etableringen av tillfällig arbetskraft. Bemanningsbranschen måste 

därmed arbeta med relationsutvecklingar mellan kund och konsult och 

ansvaret ligger därmed främst hos bemanningsföretaget. Vidare visar den 

tidigare forskningen på att arbetsmarknaden hamnar utanför denna relation, 

då det är helt upp till bemanningsföretaget och kundföretaget att hitta en 

jämn fördelning mellan tillgång och efterfrågan.  

 

Den tidigare forskningen synliggör även att konsulter agerar som 

främlingar bredvid den traditionella arbetskraften, och att problematiken 

omfattas av de sociala relationer som avslutas när konsulterna ska byta 

uppdrag. Konsulten behöver kombinera mellan rumsligt avstånd och 

närhet, och förväntas att snabbt komma över de sociala relationer som 

etablerats. Svårigheter att bli involverad i sociala interaktioner leder till en 

känsla av utanförskap. 

 

2.2 Arbete och arbetsliv 

Följande del i teorikapitlet beskriver studiens sociologiska beskrivning av 

begreppen arbete och arbetsliv. 

Berglund och Schedin (2009) definierar begreppet arbete som ”de 

verksamheter som försiggår inom ramen för de interna sociala relationer – 

arbetsformer – som organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle.” 

(s.59). Vidare kan definitionen av arbete särskiljas, beroende på vilken 

analytiker som citeras. Begreppet står i relation till de samhälleliga tillstånd 

som råder, och hur det ontologiska synsättet påverkar det kollektiva 

medvetandet. Den sociologiska definitionen av arbete skapar en skiljelinje 

mellan interna och externa relationer, där interna relationer anses som mest 

sociologiskt analytiskt. Denna definition av arbete ger även utrymme för 

vad en arbetsform är. Arbetsform är den samhälleliga förändringsaspekten 

av arbete, då arbete och samhälle står i relation till varandra. Det är ett 

flytande samband mellan arbete och samhälle, där samhällsförändringar 

ger upphov till förändrade arbeten, ett exempel på detta är industrialismens 

uppkomst, där den teknologiska samhällsutvecklingen skapade 

industriarbetet. I stora drag lutar den klassiska sociologin åt att arbetet är 

det som ger upphov till samhällsförändringar, medan en mer modern 



8 
 

arbetslivssociologi menar på att arbetet skapar de förutsättningar som 

behövs för att samhällsförändringar ska ske. 

Berglund och Schedin (2009) visar på hur arbetslivets begreppsdefinition 

omfattas av analyser, gällande de fenomen som berörs av ett 

förvärvsarbete. Det grundar sig i sociologins syn på att mänskligt arbete är 

medvetet och målmedvetet genom människans förmåga till ett abstrakt 

tänkande. Detta går att analysera från en rad olika infallsvinklar, men 

präglas av en tydlig systematik och struktur. Arbetslivet är ett begrepp som 

är beskrivande och inte förklarande. Begreppet används därmed som en del 

av vetenskapen för att möjliggöra förståelsen för uppfattningar, genom 

kvalitativa eller kvantitativa studier. Den psykosociala arbetsmiljön, 

arbetskrav, socialt stöd, klass och etnicitet är några av de fenomen som 

ingår inom arbetslivet. 

2.3 Trepartsrelation 

    Följande beskrivningar skildrar den teoretiska synen på de tre aktörer som 

ingår inom en trepartsrelation; bemanningsföretaget, kundföretaget och 

konsulten. Denna del av teorikapitlet kommer först att skildra 

organisationens manifestation och kommunikationens vikt för den 

psykosociala miljön.  

 

  Manning (2008) definierar en organisation som ett agerande av aktörer 

genom upprepande, alldagliga, auktoritärt koordinerade och 

situationsbaserade aktiviteter. I och med detta, producerar organisationer 

kunskap, genom att påvisa vart och när handlingar och ageranden är 

betydelsefulla. Organisationen manifesterar sig inte direkt vid dessa 

tillfällen, utan sker utifrån ett mer praktiskt handlande, såsom genom vissa 

förmåner och sociala aktiviteter. Agerandet är flytande, i en konstant 

rörelse och är ett subjekt mot formulering och omformulering. Det blir på 

detta sätt centralt att skapa en förståelse för en organisering eftersom fokus 

läggs på aktörernas relationella skildringar och dess påverkan av 

hierarkiska situationer inom en organisation.   

 

Goffman (1983) benämner denna typ av maktrelation som Felicity 

condition, vilket beskriver att dessa relationer sällan uttrycks, men har en 

betydande roll för individers socialisation och skapandet av relationer och 

aktörers perspektiv.  Dessa producerar riktlinjer som gestaltas i olika 

nyanser, såsom kommunikation och handlande.  

 

     Jakobsen och Thorsvik (2002) menar att kommunikation handlar om att 

föra över synpunkter, information, känslor och idéer från en grupp 

individer eller en individ till en grupp individer eller en individ. Det viktiga 

här är att förmedla och överföra information. Mottagaren i 
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kommunikationen tolkar informationen, ger den mening och påverkas av 

denna, detta kan kallas för en dynamisk process. Det lönar sig enligt många 

att se kommunikationen som en framgångsfaktor samt lära sig att behärska 

detta fenomen. För att organisationer skall kunna uppnå önskad effekt 

krävs bland annat att dessa lär sig förmedla budskap så kommunikationen 

blir framgångsrik. Kommunikationen är en av de fundamentala faktorer 

som håller organisationen samman. Organisatoriska processer som 

påverkas negativt av en dysfunktionell kommunikation är; motivation och 

lärande bland medarbetarna samt kulturskapande.  

   

     Wennberg och Hane (2006) menar att kommunikation är en unik aktivitet 

som kräver allas medverkan. Oavsett om individen är aktiv eller passiv har 

alla i en organisation ett ansvar över kommunikationsmönstret som på olika 

sätt är medverkande till den kommunikation som är. Jämfört med 

verksamhetsfrågor måste de psykosociala frågorna utforskas och beskrivas 

på ett annat sätt.  

 

  Bemanningsföretaget beskrivs av Bergström (2005) som en förmedlare 

mellan kundföretag och deras tjänster samt de anställda konsulterna. 

Anställningsrelationen blir en trepartsrelation mellan bemanningsföretag, 

kund samt anställda. Bemanningsföretag matchar tillgång och efterfrågan 

på arbetskraft och tillgodoser både kundens och de anställdas behov. 

Bemanningsföretaget kan därför definieras som en medlare mellan 

arbetsmarknaden och kundföretaget.  

 

   Kundföretaget använder sig av tillfällig arbetskraft och är en aktör i 

trepartsrelationen. Trots att kunden anlitar eller köper arbetskraft har de 

nödvändigtvis inte ett arbetsgivaransvar. En konsultfirma eller ett 

bemanningsföretag karaktäriseras av att ha anställda som är en tillfällig 

arbetskraft. De tillfälligt anställda kännetecknas av att arbeta under 

kundens ledning. Det är viktigt att beteckna kunden som en aktör på 

arbetsmarknaden och inte som en arbetsgivare för den tillfälliga 

arbetskraften. Detta innebär att organisering av personaluthyrning, förutom 

att placera rätt person på rätt plats, för med sig att ansvar och risker fördelas 

mellan parterna i relationen. Konsulter utför sitt arbete inom kundföretaget 

men under en begränsad tid och är anställda av bemanningsföretaget. 

Arbetet som utförs av konsulterna övervakas och leds av kundföretaget. 

Efter avslutat uppdrag har kundföretaget inte längre något ansvar för den 

inhyrda personalen. Det finns här en risk att konsulterna utesluts från 

sociala relationer med ordinarie anställda och blir behandlade som andra 

klassens anställda.  
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     Garsten (2003) visar på att konsulter befinner sig i ständig rörelse mellan 

olika organisationer och uppdrag. Längden i uppdragen kan variera samt 

innehållet. Detta kan leda till upplevelsen av bristande socialt stöd och 

gemenskap. Det kan vara så att personalen i kundföretaget träffar konsulten 

dagligen, men trots detta är och förblir konsulten tillhörig en annan 

organisation, det vill säga, en person som man inte känner. 

 

     Allvin m.fl. (2006) menar att den psykosociala arbetsmiljön omfattar 

emotionellt stöd, värderande stöd och informativt stöd. Samtliga av dessa 

blir centralt för fria arbeten (konsultation) eftersom den fysiska 

arbetsplatsen är inom en annan organisation än den egna. I och med detta, 

krävs det att bibehålla den psykosociala arbetsmiljön även för personal som 

arbetar utanför den egna organisationen. Vid svåra beslut är en god 

kommunikation viktigt för att skapa en känsla av trygghet och tillit, 

speciellt för arbetare inom fria arbeten som upplever låg grad av socialt 

stöd, då denna arbetskraft oftast ingår i en trepartsrelation. Konsultens 

yrkeskategori bedrivs på ett flertal olika arbetsplatser utan någon form av 

arbetsordning. Den omfattar arbeten inom de tidigare nämnda fria arbeten. 

Där det inte existerar några precisa arbetsuppgifter, resultat eller mål 

samtidigt som arbetaren har väldigt liten vägledning från den egna 

organisationen genom den närmsta chefen. Denna arbetsrelaterade 

verksamhet styrs av en övergripande bransch, samtidigt som den är 

specialiserad inom ramen av dess expertis. 

 

     Sammanfattningsvis beskrivs organisationer som ett socialt landskap. 

Socialisationsprocesser och sociala interaktioner producerar en kunskap 

som främjar organisationens målsättningar och riktlinjer. Allvin m.fl. 

(2006) beskrivning av yrkeskategorin fria arbeten synliggör vikten av den 

psykosociala miljön för arbetskraft som befinner sig utanför 

hemmaorganisationens struktur. Bemanningsbranschens aktörer omfattas 

av en trepartsrelation och en tillfällig arbetskraft vilket leder till en 

fragmentarisk tillvaro för den inhyrda arbetskraften, som ger upphov till 

bristande stöd och gemenskap och ses som den negativa sidan av det 

flexibla arbetet. 

 

 2.4 Flexibilitet 
  Flexibilitetens teoretiska ansats omfattas oftast av en anpassningsförmåga. 

Det är viktigt att veta vilken aktör som ska anpassa sig och för vem är 

flexibiliteten förmånlig för. Det är flexibilitetens applicering på 

arbetsmarknaden, genom anställningsformer, arbetsvillkor och arbetstider, 

som lett till ett ökat intresse för förståelsen av flexibilitetens praktiska 

användningsområde. Det är den individuella flexibiliteten och den 

organisatoriska flexibiliteten som särskiljs, där individuell flexibilitet 
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omfattas av arbetsuppgifter, arbetstid och rörlighet medan den 

organisatoriska flexibiliteten drivs av produktionsprocesser och 

arbetskraftens storlek. Flexibiliteten kan därmed leda till ökad osäkerhet på 

arbetsmarknaden, samtidigt som den ger möjligheter att omplacera 

osäkerheten. Flexibilitet ses som ett motsatsförhållande mellan problem 

och lösning på arbetsmarknaden.  

 

  Atkinson (1984) beskriver tre olika flexibilitetskategorier på 

arbetsmarknaden; funktionell-, numerisk- och finansiell flexibilitet.  

 

Den funktionella flexibiliteten är den centrerade arbetskraften som präglas 

av tillsvidareanställd och situationsbaserad arbetskraft. Detta ger 

möjligheten för arbetskraften att förändra sina arbetsuppgifter genom 

varierande och breda ansvarsområden. Funktionell flexibilitet beskriver en 

positiv aspekt av arbetskraftens flexibilitet eftersom den präglas av 

kompetensutveckling, hög grad av anställningstrygghet och stabilitet. En 

numerisk flexibilitet är en tillgång för den flexibla organisationen att 

moderera arbetskraftens storlek och genomförs oftast med hjälp av tillfällig 

arbetskraft och inhyrning av konsulter. Numerisk flexibilitet är en 

organisatorisk flexibilitetsstrategi som har verkan på en instabil och osäker 

arbetskraft. Finansiell flexibilitet är en individualiserad anpassning genom 

att löner och förmåner anpassas efter prestation. Den finansiella 

flexibiliteten är en sekundär form av flexibilitet och är en respons mot 

funktionell- och numerisk flexibilitet. Både bemanningsföretaget och 

kundföretaget är beroende av dessa flexibilitetskategorier men att de 

används på olika sätt. Bemanningsföretaget tillgodoser kundföretaget med 

numerisk flexibilitet medan bemanningsföretagets uthyrda arbetskraft 

betraktas som funktionell flexibilitet.  

 

Allvin m.fl. (2006) menar att flexibiliteten är en grundpelare i den moderna 

arbetsmarknaden, dock inte utan negativa konsekvenser, och synliggör två 

skilda flexibilitetstyper; flexibilitet genom utbytbarhet och flexibilitet 

genom förtroende. Dessa begrepp används som en skiljelinje mellan hög - 

och lågutbildade grupper, där de högutbildade drivs med motivation av 

förmåner och förtroende och de lågutbildade drivs med motivationen av att 

de är utbytbara verktyg. Flexibilitet genom förtroende beskriver att 

arbetskraften själv ansvarar för sina arbetsuppgifter och som en individs- 

och situationsberoende förändring på arbetetsmarknaden som regleras av 

arbetskraften själv. Denna flexibilitetstyp ger arbetskraften hög grad av 

trygghet och stabilitet. Flexibilitet genom utbytbarhet omfattar en tillfällig 

och/eller inhyrd arbetskraft genom anställningar utanför ordinarie 

anställningsvillkor som ordinarie arbetskraft omfattas av. Detta är en 

tillfällig och osäker form av flexibilitet. 
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Sammanfattningsvis visar samtliga flexibilitetstyper på ett samband och ett 

motsatsförhållande, som går att kombineras beroende på vart typerna 

appliceras någonstans. Flexibilitetstyperna illustreras i Modell 1 nedan:  

 
Modell 1: Flexibilitetstyper (Egen modell) 

 

Det är en samverkan mellan bemanningsföretag och kundföretag som 

genom arbetsmarknaden skapar tillgång och efterfrågan. Hos 

bemanningsföretaget arbetar konsulten som ordinarie arbetskraften, medan 

hos kundföretaget arbetar konsulten som en inhyrd arbetskraft. Vidare 

tillskrivs konsulten funktionell flexibilitet och flexibilitet genom förtroende 

hos bemanningsföretaget. När konsulten hyrs in hos ett kundföretag 

förändras dessa flexibilitetstyper till numerisk flexibilitet och flexibilitet 

genom utbytbarhet. I och med detta, omfattas konsulten av trygghet och 

förtroende genom en ordinarie anställning hos bemanningsföretaget, 

samtidigt som konsulten präglas av osäkerhet och utbytbarhet hos 

kundföretaget.  
 

2.5 Stigma 
      Följande begrepp belyser begreppet stigma, och hur relationen mellan den 

stigmatiserade individens egen grupp och andra grupper manifesterar sig. 

Valet av denna teoretiska ansats grundades under empiriinsamlandet, där 

utanförskap var centralt för det studerade fenomenet. I nedanstående text 

synliggörs stigma utifrån utanförskap och grupptillhörighet. 
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     Goffman (1963) beskriver att en individs placering inom den sociala 

strukturen definieras av vilket stigma individen omfattas av. Vidare 

definieras stigma som “-den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande.”. När flera 

individer omfattas av samma stigma, samt att den karaktär, struktur och 

konstruktion som tilldelas och blir tilldelade överensstämmer med samtliga 

individer skapas grupptillhörighet. En grupp definieras som att 

populationen av individer hänvisar sig till samma uppoffringar utifrån 

samma stigma.  

 

Utifrån detta, ges möjligheten för individer att anpassas efter de normer och 

attribut som gruppen arbetar mot. Det ger individen möjlighet att se sig 

själv utifrån en annan grupps synvinkel och de samhälle gruppen bildar. 

Att uppfatta sig själv som en del av en grupp ger upphov till att utöka 

relationer mellan andra grupper. Det kan även ses som en medverkan eller 

gestaltning för individers identitet. Social identitet förknippas med den 

sociala miljön och dess spelregler, vilket i sin tur ger upphov för 

stigmatiserandet av individer. På så sätt kan stigmatiserandet av individer 

verka för grupptillhörigheten för andra individer. Stigma kan därmed ses 

på två olika sätt för grupptillhörighet; Att skapa utanförskap eller att skapa 

tillhörighet (utanförskap används som ett sätt att skapa tillhörighet och vice 

versa). Att vara medlem i en grupp innebär en form av normativt tillstånd 

för en individ, vilket ger upphov till att göra sin röst hörd och att skapa 

skildringar om sin jag-identitet.  

 

2.6 Lojalitet 
Följande begrepp omfattar den sociologiska definitionen av lojalitet; 

Goffman (1959) dramaturgisk lojalitet och Hart och Thompson (2007) 

ideologisk lojalitet. Valet av denna teoretiska ansats formades under 

empiriinsamlandet och gav upphov till studiens lojalitetsdefinitioner; 

dramaturgisk lojalitet och ideologisk lojalitet. 

 

Goffman (1959) beskriver dramaturgisk lojalitet som en defensiv strategi 

av en individ för att upprätthålla en ärlig och öppen personlighet utan något 

att dölja. Begreppet omfattar övergången till ett normativt beteende, i 

kontrast till den fysiska miljön. Detta förklaras med en formell och 

informell kunskapsbasis, där den formella kunskapen består av juridiska 

riktlinjer och/eller regler som skall följas, medan dramaturgisk lojalitet 

består av de informella kunskaper och regler som karaktäriseras av normer 

och sociala riktlinjer. Det är en strävan för aktörer att känna delaktighet och 

sammanhållning inom en grupp eller ett team som upprätthåller en 

gemensam främre fasad. Ett team är en grupp som består av professionella 
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riktlinjer med gemensamma målsättningar och omfattas av en formell 

karaktär. 

 

Hart och Thompson (2007) beskriver begreppet ideologisk lojalitet som en 

samverkan mellan personal och organisation. Den omfattar ett ömsesidigt 

åtagande och en mer övergripande uppfattning av lojalitet för samtliga 

aktörer inom den sociala organisationen. Denna lojalitetsdefinition 

synliggör de sociala ansvar som organisationer och personal har gentemot 

varandra, som sedan sammanflätas och bildar en gemensam 

lojalitetsuppfattning. Den ideologiska lojaliteten kan därmed se annorlunda 

ut mellan olika sociala organisationer. Arbetskraften skapar ett 

engagemang och delar organisationens målsättningar, med förväntningen 

att organisationen ger personalen ett tydligt engagemang och rätta resurser 

för att nå dessa mål. Sammanfattningsvis definierar studien lojalitet som; 

ärlighet, öppenhet och samverkan. 

3. METOD 
Utifrån tidigare teoretiska ansatser; flexibilitet, lojalitet och stigma. 

Framgår det i detta avsnitt huruvida studien har använt och beaktat 

vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter. Datainsamling, 

tillvägagångssätt, urval, tillvägagångssätt, intervjuguide, förförståelse 

databearbetning, analysstrategi, studiens trovärdighet och kvalitet, etiska 

överväganden och metoddiskussion kommer nedan att behandlas. 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter  
I forsknings- och studiesammanhang är det viktigt att förhålla sig till och 

använda sig av olika metodologiska och vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter genomgående under studiens gång. Nedan kommer 

relevanta inslag av dessa att presenteras. 

 

Ontologisk och epistemologisk ståndpunkt 

Bryman (2008) diskuterar ontologi, och menar att detta berör huruvida den 

sociala verkligheten är beskaffad och hur den är konstruerad samt huruvida 

forskaren ser på denna. Inom den ontologiska ståndpunkten finns det två 

förhållningssätt av generell karaktär, vilka är konstruktivismen och 

objektivismen. Konstruktivismen menar att den sociala verkligheten är ett 

resultat av den sociala interaktion som sker mellan individer som ingår i 

samma kontext. Det är tolkningar och föreställningar från individerna som 

skapar den sociala verkligheten och dess strukturer. Men strukturerna kan 

komma att förändras beroende på tolkningar och föreställningar. Medan 

objektivismen menar att den sociala verkligheten har en bestående struktur 
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som är oberoende av den sociala interaktionen mellan individer. Studien 

förenas med konstruktivismen. 

Denna studie består av olika varianter om konsulternas uppfattade relation 

mellan Konsultation AB och Kund AB samt flexibiliteten i arbetet. 

Verkligheten skildras genom olika personers upplevelser om att arbeta som 

konsult utifrån dessa aspekter. Aristoteles teorier om det deduktiva 

tänkandet resulterade i ett teoretiskt vetande, menar Bryman (2008). Detta 

ledde fram till läran om episteme, epistemologin. Säker och absolut 

kunskap är idealet för epistemologi. Det finns inom denna lära två 

kunskapsteoretiska inriktningar, vilka är; empirism och rationalism. 

Empirismen bygger på och menar att säker kunskap förvärvas genom 

erfarenheter. Medan rationalismen menar att säker kunskap går genom 

människans förnuft. Denna studie bygger på empiri där konsulternas 

upplevelser av relationen mellan Konsultation AB och Kund AB samt 

flexibiliteten i arbetet som konsult har förvärvats genom erfarenheter. 

Författarnas tolkningssyn 

Studien utgår från ett antal vetenskapsteoretiska överväganden innan 

studien tog fart för att kunna besvara studiens syfte. Först och främst 

redogjordes för vad som är vetenskap, det vill säga synen på vetenskap och 

vad som bör räknas till det (Patton, 2002). Gällande vad som egentligen är 

vetenskap finns två utgångspunkter; interpretativistiskt eller positivistiskt 

förhållningssätt. Inom interpretativismen försöker forskaren, utifrån 

handlingar och beteenden i olika kontexter, samla in kunskap om dessa. 

Medan den positivistiska ansatsen strävar efter att hitta påtaglig fakta av 

mer naturvetenskaplig karaktär. Skillnaden mellan dessa två 

förhållningssätt är att den positivistiska ansatsen mer vill förklara fenomen 

och den interpretativistiska ansatsen vill komma åt förståelsen för ett 

fenomen (Patton, 2002). Studien utgår ifrån en interpretativistisk 

tolkningssyn eftersom att avsikten är att fånga subjektens (konsulternas) 

upplevelser beträffande deras trepartsrelation samt flexibiliteten i arbetet. 

Bryman (2008) menar att inom interpretativismens ramar har den 

fenomenologiska traditionen växt fram. Denna studie har brukat ett 

fenomenologisk-inspirerat förhållningssätt. 

 

Fenomenologiskt förhållningssätt 

Inom det samhällsvetenskapliga området finns det en rad olika 

forskningsstilar som är vanliga och omfattas av fenomenologin 

(Denscombe, 2009). Beskrivning, subjektivitet, tolkning och medverkan är 

exempel på tillvägagångssätt som fenomenologin inriktar sig på. Den 

fenomenologiska forskningens intresse ligger i att se till individers åsikter 

eller uppfattningar, övertygelser och attityder, emotioner och känslor. Det 
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är utifrån den levda och konkreta världen som fenomenologin utgår ifrån, 

påpekar Dahlberg (1997). 

 

Av studien framgår en inspiration av ett fenomenologiskt förhållningssätt 

där syftet är att lyfta fram konsulternas uppfattningar gällande deras 

relationer i en trepartsrelation och flexibiliteten i sitt arbetsliv. Detta har 

genomförts genom att ta del av informanternas livsvärldar samt 

erfarenheter inom ramen för konsultyrket. Optimala intervjustrategier för 

ändamålet har varit att exempelvis frågeformuleringar inletts med “Beskriv 

hur”. En viktig ståndpunkt inom fenomenologin, menar Bryman (2008), är 

att forskaren ska kunna sätta sina egna förutfattade meningar åt sidan. 

 

Det krävs, menar Dahlberg (1997) en strävan och en öppenhet för att 

beskriva essensen hos fenomenet som undersöks, ett livsvärldsperspektiv. 

Utifrån ett upptäckande och öppet förhållningssätt ska forskaren vilja 

förstå, se och höra men även ha en ödmjukhet och respekt för fenomenet. 

Forskaren bör även vara lyhörd, förstående, klarsynt, mottaglig, skarp och 

öppen. 

 

Som forskare anses det viktigt att kunna växla mellan distans och närhet, 

med andra ord gäller det att vara nära inpå, men att samtidigt kunna sätta 

det man redan vet om ett fenomen eller anses veta inom parentes. Slutligen 

innebär även öppenheten att skapa en reflektion. Forskaren vill i en intervju 

få informanten att reflektera över det som står i fokus för studien. 

Dahlberg (1997) menar även att forskaren vid intervjutillfället vill få 

informanterna att reflektera över fenomenet i fråga. För att kunna hjälpa 

informanterna på traven fokuseras att fokusera uppmärksamheten mot 

fenomenet. Forskaren ställer frågor och kommenterar, vilket gör så att 

intervjupersonen berättar mer, och strävar efter att inte ta något för givet. 

Dahlberg (1997) menar att forskaren kan använda sig av och ställa ledande 

frågor för att få fram tveksamheter och på så sätt förstå denne bättre. Vid 

ett fåtal tillfällen har det, i denna studie, ställts ledande frågor när 

informanten har haft svårt att förstå frågan eller formulera sig. Men för att 

undvika uteslutande och korta svar är detta något som för övrigt har 

uteslutits. 

Induktivt förhållningssätt med deduktiva drag 

Bryman (2008) menar att med ett induktivt förhållningssätt låter forskaren 

den insamlade empirin tala för vilka teorier som kan växa fram och 

appliceras på empirin.  Medan med ett deduktivt förhållningssätt utgår 

forskaren från olika teorier och skapar därefter hypoteser som sedan prövas 

mot den sociala verkligheten och ser då om teorierna skall behållas eller 
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förkastas, utifrån sina förklaringsstyrkor. Studien karaktäriseras av att vara 

någonstans mitt emellan det deduktiva förhållningssättet och det induktiva 

förhållningssättet. Under studiens gång har det brukats och utgåtts ifrån en 

del teoretiska begrepp som sedan använts för att genomföra kvalitativa 

intervjuer på fältet. Detta skildrar det deduktiva förhållningssättet och hur 

denna inriktning går tillväga. Trots tecken på en deduktiv ansats finns det 

även inslag av ett induktivt förhållningssätt med inspiration från det 

fenomenologiska förhållningssättet, vilket bygger på att ta del av personers 

upplevelser och livsvärld. 

Kvalitativ studie 

Avslutningsvis har ovanstående vetenskapsteoretiska utgångspunkter lett 

fram till studiens val av metod. Studien bygger på tio kvalitativa intervjuer 

med konsulter från ett konsultföretag i Sverige. Patton (2002) menar att 

syftet med att göra en kvalitativ studie är att fånga upp centrala skildringar 

för hur intervjupersonerna ser på sin värld, att lära sig deras termer och 

tolkningar och att fånga komplexiteten i deras individuella erfarenheter. 

Det handlar även om att låta intervjupersonerna, inom en viss ram, berätta 

om deras förståelse för studiens aktuella fenomen. Denscombe (2009) och 

Bryman (2008) menar att en kvalitativ studie fokuserar på tolkning av  

ord och bilder medan en kvantitativ bygger på att tolka siffror. 

 

3.2 Datainsamling, urval, tillvägagångssätt, intervjuguide och 

förförståelse  

Datainsamling 

Den första kontakten togs med en chef i ett konsultföretag i Sverige via 

telefon där studiens syfte framfördes. Efter detta formulerades ett mejl till 

HR-funktionen i företaget (Se Bilaga 3) med information om studien, som 

i sin tur vidarebefordrade mejlet till lämpliga konsulter. Nyckelpersonerna 

i denna studie var en chef i konsultföretaget samt en individ som arbetar 

med HR-frågor i samma företag. Urvalsprocessen fortskred i form av ett 

snöbollsurval, vilket betyder att urvalen av informanter sker genom en 

process där en kontakt hänvisar till en annan kontakt och så vidare 

(Denscombe, 2000). Detta kan illustreras i urvalsprocessen beträffande 

kontakten med chefen som sedan hänvisade till ett flertal informanter, vilka 

i sin tur hänvisade till ytterligare informanter. Chefen och individen som 

arbetar med HR-frågor visade sig vara nyckelpersoner in i konsultföretaget, 

när de tidigt uppgav intresse för studien och dess syfte. 

Vidare hjälpte nyckelpersonerna till att komma i kontakt med konsulter 

från olika avdelningar inom samma företag. Kontakten med 

nyckelpersonerna sköttes både via telefon och mejl. Vid intervjutillfällena 

tillhandahölls grupprum på konsultföretaget, Linköpings universitet och 
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Linköpings Lands- och Stiftsbibliotek. Innan intervjuerna kunde påbörjas i 

respektive grupprum presenterades studiens syfte samt fyra etiska krav som 

tagits under beaktande i skapandet av denna studie. Dessa krav var; 

nyttjande, konfidentialitet, information och samtycke. Informanterna blev 

även belysta med att samtalen, om så samtycktes, skulle spelas in. 

Urval 

Studien väljer att fokusera på konsulter som har arbetat en kortare 

respektive längre tid inom Konsultation AB. Konsultgruppen som har 

arbetat en kortare tid har tidsintervallet ett till tre år och den andra gruppen 

fem år eller längre. Motivering till valet av tidsintervaller var att chefen 

från förstudien själv rekommenderade dessa och vidare blev urvalet, enligt 

Patton (2002), fixerat och inte emergent. Urvalet är ett målinriktat urval 

eftersom valet av informanter bygger på studiens frågeställningar och syfte 

(Bryman, 2008). Tillvägagångssättet liknas vid ett strategiskt urval, vilket 

avser att forskaren själv valt ut respondenter som kan ge strategisk fördel 

för studien (Patton, 2002). Av studien framgår kvalitén därför att de 

informationsrika individerna som sagt var strategiskt utvalda. Detta genom 

“Intensity sampling” då en förstudie genomfördes för att skapa en 

övergripande förståelse för variationen av utvalda fenomen och dess 

område. Variationen av de olika situationerna som konsulterna omfattas av 

ger möjligheten till en bredare förståelse av möjliga och viktiga kriterier att 

ta hänsyn till (Patton, 2002). Som tidigare nämnt fortskred urvalsprocessen, 

även, i en form av snöbollsurval, vilket betyder att urvalen av informanter 

sker genom en process där en kontakt hänvisar till en annan kontakt och så 

vidare (Denscombe, 2000). 

Tillvägagångssätt 

Studien använde kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Under 

intervjuerna förekom samarbete under intervjuernas genomförande men 

även intervjuer, en och en. Närmare skedde samarbetet under fyra 

intervjuer och de individuella intervjuerna delades upp på tre vardera. 

Vidare föll det naturligt under intervjuernas genomförande, vem som skulle 

säga vad och när, med andra ord var inte upplägget i frågorna 

förutbestämda. Vidare användes vad Patton (2002) kallar för 

intervjuguidetypen. Meningen med denna metod är att kunna förhålla sig 

till redan förbestämda teman och upprätthålla en viss grad av struktur i 

frågorna för att undvika irrelevanta svar för studiens syfte.  

Om informanterna inte tog upp tillräckligt med belysande information i 

sina uppfattningar ställdes följdfrågor för att finna mättnad i 

respondenternas svar (Se Bilaga 1). Intervjuerna ägde rum på Linköpings 

Universitet, Konsultation AB samt Linköpings Lands- och Stiftsbibliotek. 

På samtliga platser bokades rum där intervjuerna kunde genomföras ostört. 
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Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om citat av större vikt men 

även övriga synsätt. Inspelningen skedde med hjälp av två tekniska 

instrument; diktafon och mobiltelefon. Båda två för att undvika förlust av 

empiri i samband med tekniska komplikationer. Anteckningar fördes 

samtidigt ner i ett block för att fånga upp viktiga citat och underlätta 

transkriberingen. Innan intervjuerna kunde genomföras förklarades 

studiens syfte och att vid deltagande rådde anonymitet samt att den 

insamlade empirin från informanterna endast brukas i studiens syfte. 

Längden på intervjuerna varierade men överlag så rörde det sig om cirka 

en timme. 

När intervjuerna var färdiga diskuterades dessa huruvida man lyckats fånga 

upp relevanta uppfattningar för att sedan transkribera. Efter intervjuerna 

var det av större vikt att så fort som möjligt transkribera. Anledningen till 

detta var att se om något behövde tilläggas i intervjuguiden, förändras eller 

kompletteras. Vidare transkriberades intervjuerna selektivt för att fånga 

upp det viktigaste men även för att underlätta arbetsprocessen. Sammanlagt 

hade transkriberingarna ett omfång på 50 sidor. Studien tar inte upp pauser 

och emotionella uttryck. Citaten i resultatanalysen har, för att läsaren bättre 

skall förstå, ändrats från talspråk till läsvänlig text men innebörden är 

fortfarande densamma 

Förstudie 
För att på ett optimalt sätt angripa det valda fenomenet beträffande; 

flexibilitet och lojalitet. Genomfördes en förstudie med en chef som arbetar 

för Konsultation AB. Detta gav upphov till konsultgruppernas 

anställningslängd och tidsintervall; ett till tre år och fem år eller längre. 

Enligt förstudien bekräftades lojalitetens vikt för vidare forskning samt att 

trepartsrelationen kan ge varierande effekt på lojalitet och tillhörighet för 

konsulterna. Förstudien gav en insyn i konsulternas arbetsliv och visade på 

en omfattande rörlighet och anpassningsbarhet i deras arbete. Det framgick 

även att företagets personalomsättning var förhållandevis låg, jämfört med 

andra konsultföretag. Företaget bibehåller kontakten med konsulterna när 

de är ute på uppdrag, detta genom personliga samtal och lunchmöten. 

Lunchmötena äger rum en gång i månaden, ofta på en restaurang i närheten 

av Kund AB. Chefen menade på att konsulterna ofta har en valmöjlighet 

gällande tilldelning av uppdrag. Överlag gav förstudien möjlighet till en 

djupare förståelse för företagets kultur och konsulternas arbete. 

Intervjuguide 

Intervjuerna konstruerades utifrån bland annat Brymans (2008) 

rekommendationer. Han menar att det är avgörande och beror på huruvida 

frågorna är konstruerade, om forskaren kan få information om hur de 



20 
 

intervjuade upplever sin värld och sitt liv. En viktig aspekt i utformandet 

av intervjuguiden var att ta hänsyn till flexibiliteten i frågorna för att inte 

förhindra åsikter och synsätt. Vidare är intervjufrågorna av semi-

strukturerad karaktär, där specifika teman berörs men ger samtidigt stort 

utrymme för informanterna att utforma egna svar så länge de rör sig inom 

önskade ramar. 

 

När intervjupersonerna i en specifik fråga rörde sig inom oönskade ramar 

styrdes dessa, återigen, in i temat för fortsatt relevans i svaren, med andra 

ord var intervjuguiden inte strikt. Vid utformandet av frågor i 

intervjuguiden ställdes frågan gällande vad som är förbryllande och oklart 

med dessa, dels för att se till att frågorna kunde besvaras men även för att 

kunna generera ytterligare frågor. Intervjuguiden innehöll sex kategorier; 

bakgrundsfakta, lojalitet och relationer, flexibilitet, förmåner, uppskattad 

lojalitet samt övriga kommentarer. Inom respektive kategori återfinns en 

rad olika frågor vilka är konstruerade att utläsa vad informanten har för 

uppfattningar. Under konstruktionen av intervjuguiden användes en rad 

olika teorier, såsom lojalitet och flexibilitet.  

 

Dessa teorier användes som en grund för studien men teorierna kom att 

breddas både under och efter insamlandet av empiri. Även om inte all 

bakgrundsfakta är av större relevans för vidare analys och diskussion är det 

viktigt att kunna sätta in informanternas svar i ett sammanhang.  

 

För att få en förståelse för hur informanterna uppfattade lojalitet som 

begrepp, ombads de att definiera begreppet. Detta för att i slutet av 

intervjuguiden ställa frågor om deras lojalitet mot närmaste chef i 

Konsultation AB, Kund AB. Anledningen till skala ett till fem är att det är 

få siffror som informanterna spontant kan reflektera över samt besvara.  

För att erhålla en innehållsrik empiri från intervjuguiden valdes inte direkta 

frågor gällande informanternas lojalitet mot Konsultation AB, istället 

valdes frågor såsom; beskriv hur du uppfattar relationen till din närmaste 

chef i Konsultation AB och Kund AB. Anledningen till valet av direkta 

lojalitetsfrågor i slutet av intervjuguiden var att informanterna fick färska 

upp minnet och reflektera över kontexten som de befann sig i och kan på 

så sätt resultera i fylligare svar. Vidare kan direkta frågor beträffande 

lojalitet anses känsliga därför betonades anonymitet vid deltagande i 

studien. Överlag var det en majoritet av informanterna efter intervjun som 

påpekade att de upplevt intervjun som något positivt och att det kändes bra 

att se på sitt yrke som konsult utifrån ett fågelperspektiv. I slutet av 

intervjuguiden fick informanterna möjlighet att ytterligare tillägga 

kommentarer eller påpeka något som de ville belysa. 
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Förförståelse 

Förförståelsen är den förståelse som föregår med själva förståelsen, menar 

Birkler (2008). Han fortsätter och säger att läsaren har vissa åsikter och 

förväntningar om innehållet i en bok, innan den har lästs.  Författarna har 

medvetet eller omedvetet förutfattade meningar om innehållet som sedan 

bestrids eller bekräftas när boken börjar läsas. Det är bestridandet eller 

bekräftandet som skapar forskarens förståelse. I denna studie har det 

förekommit förutfattade meningar om att konsulterna har en negativ 

inställning till arbetets flexibilitet. För att få en så trovärdig förståelse som 

möjligt av studiens aktuella fenomen har denna förförståelse försökts att 

sättas åt sidan vid intervjutillfällena. I slutet av studiens gång har en 

förståelse uppnåtts genom att tidigare förutfattade meningar varit felaktiga.  

3.3 Databearbetning och analysstrategi 
I detta avsnitt har resultaten analyserats med hjälp av inspiration från ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Det utgörs olika steg i denna metod som 

är strukturerade till sin karaktär.  Intervjuerna transkriberades först i sin 

helhet i direkt anslutning till intervjutillfällena. I syfte att skydda 

informanternas identiteter uteslöts viss information från transkriberingen. 

För att en helhetsbild skulle kunna skapas lästes transkriberingarna igenom 

ett flertal gånger. Efter detta plockades meningsbärande enheter ut ur 

texten, det vill säga sådant som var av relevans för det valda fenomenet och 

som kunde beskriva dess innebörd eller essens. Vid detta skede gick texten 

från att vara ett objekt till att vara ett subjekt för forskaren. Fortsättningsvis 

har likheter och skillnader försökts att tas fram ur texten, i form av 

beskrivningar och upplevelser från informanterna. Utifrån detta kunde 

innebörder växa fram, menar Dahlberg (1997). 

Efter detta steg blev nästa att omvandla materialet, det insamlade 

materialet, till en vetenskaplig beskrivning av intervjuerna, med fenomenet 

i fokus. Syftet med detta var att det skulle vara enkelt att förstå för läsare 

som inte själva är forskare till denna studie och på så sätt göra data lättare 

att presentera, menar Dahlberg (1997). För att lyckas med detta gjordes en 

uppdelning av resultatet i fyra olika teman. Vidare redovisades resultatet 

som tagits fram från informanternas beskrivningar under dessa teman. 

Uppsatsen är grundad i ett selektivt urval av teorier, och dessa var; lojalitet, 

flexibilitet och stigma. Empirin behandlades av en objektiv synvinkel 

eftersom data angrips subjektivt (Patton, 2002). Analytiska strategier 

såsom induktiv analys och kreativ syntes beskriver vikten av detaljer och 

konkreta mönster som tagits ur datainsamlingen. Teman är som sagt den 

röda tråden som ska synliggöra relationen mellan utforskandet av 

fenomenet och analysen. 
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Analysprocessen i denna studie var tematisk till sin karaktär eftersom 

resultat från insamlad data sammanfattades och strukturerades under olika 

teman. Det är den insamlade empirin som skapade studiens teman och 

resulterade i följande; konsulters relationer i arbetslivet samt Konsultens 

flexibla arbetsliv. Första frågeställningens två teman var; lojalitet och 

kontakt i en trepartsrelation. Andra frågeställningens två teman var; 

anpassningsbarhet och rörlighet samt variation och utvecklingsmöjligheter.  

För att underlätta för läsaren och undvika massiv samt onödig text som i 

stort sätt har samma innebörd, valdes typsvar genomgående i resultatet. 

Med andra ord sammanfördes likartade avgivna svar, svarstyper, från alla 

respondenterna och sammanfattades under de i förväg konstruerade 

frågekategorierna. Vidare reducerades svar i analysen som inte hade en 

direkt betydelse och relevans kopplat till studiens syfte. 

3.4 Studiens trovärdighet och kvalitet 

Reliabilitet och validitet  

Bryman (2008) diskuterar huruvida kvalitativa studier bör diskuteras 

gällande validitet och reliabilitet, utifrån andra kriterier än de 

konventionella i en kvantitativ studie. Exempel på en sådan term och metod 

är tillförlitlighet som bedömer kvalitén i kvalitativ forskning vilket utgör 

ett alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för. Han 

menar att anledningen till att inte reliabilitets- och validitetskriterier 

tillämpas direkt på kvalitativa undersökningar, har med att dessa kriterier 

förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av 

den sociala verkligheten. Vidare består tillförlitligheten av fyra delkriterier 

vilka har en motsvarighet i kvantitativ forskning och dessa är; trovärdighet, 

som är en motsvarighet till intern validitet, Överförbarhet, som svarar mot 

extern validitet, pålitlighet som kan jämföras med reliabilitet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera, som motsvarar objektivitet. 

Trovärdighet 

När det kommer till skilda tolkningar och beskrivningar gällande hur den 

sociala verkligheten ser ut, är det trovärdigheten som avgör hur pass 

acceptabel denna verklighet är i andra människors ögon. Trovärdigheten 

kräver dels att resultaten forskarna kommit fram till, ska ha utförts i 

enlighet med de regler som finns, men även att forskarna rapporterar den 

insamlade empirin till informanterna för att se om de har uppfattat den 

sociala verkligheten på rätt sätt. Med andra ord kan det kallas för 

respondentvalidering, menar Bryman (2008). Med detta menas att 

organisationen som har studerats får återkoppling beträffande intryck och 

resultat. Återkoppling sker även genom att forskarna till denna studie 
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lämnar en eller flera skrifter av de som studerats som också är ett studium 

av organisationen.  

I denna studie etablerades trovärdigheten genom att ha ett brett urval med 

konsulter, det vill säga två olika ålders grupper men även från olika 

avdelningar inom samma företag. Studien ger läsaren möjligheten och 

förmågan att korrekt förmedla den avbild av respondenternas sociala 

verklighet. En majoritet av informanterna svarade likartat i sina 

beskrivningar av den sociala verkligheten och på så sätt skapades en större 

trovärdighet i andra läsares ögon. Trovärdigheten gick även att stärka med 

avseende på att den insamlade empirin skickades tillbaka till ett fåtal 

informanter för att se om deras beskrivningar om den sociala verkligheten 

överensstämde med författarnas uppfattningar om den sociala verkligheten, 

vilket den också gjorde. 

Överförbarhet 

I detta kriterium inbegriper forskningen två grupper av konsulter där de har 

en egenskap gemensamt, vilken är att de har en längre eller kortare 

anställningsperiod inom organisationen. Kvalitativa resultat tenderar att 

lägga fokus på det kontextuellt unika och i meningen hos eller betydelsen 

av den aspekt i den sociala verkligheten som studerats. Det ligger ingen 

ambition i kvalitativ forskning att applicera resultaten på gruppens helhet, 

utan istället ge en grundlig beskrivning av den sociala verkligheten som har 

studerats. Intresset ligger inte i att fokusera på bredden utan mer på djupet. 

Och detta sker genom att forskaren ger fylliga och täta beskrivningar av de 

detaljer som ingår i den sociala verkligheten, där insamlandet av empiri har 

ägt rum. Detta hjälper läsaren att själv se hur pass överförbart resultaten är 

till en annan organisationsmiljö. Utifrån studiens beskrivningar ses 

möjligheten att överföra flexibilitet och utanförskap till andra 

organisationsmiljöer. Detta för att konsulters arbete överlag karaktäriseras 

av anpassningsbarhet och rörlighet i uppdragen samt att en känsla av 

utanförskap kan tänkas uppstå eftersom kundföretaget inte är deras 

arbetsgivare. Däremot anses lojalitet gestalta sig olika hos konsulter 

beroende på hur företag hanterar personalfrågor. 

Pålitlighet 

Här ska forskaren bruka ett kritiskt synsätt för att kunna bedöma en 

undersökning i termer av detta delkriterium när det gäller tillförlitlighet. 

Innebörden med detta ligger i att forskarna redogör fullständigt för alla 

faser i forskningsprocessen. Dessa faser är problemformuleringen, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuskrifter, beslut rörande 

analysen av data med mera. Viktigt att påpeka är att forskarna uppvisar 

ärlighet under forskningsprocessen för att öka pålitligheten. Forskarna kan 

sedan fungera som granskare under forskningsprocessen och bedöma 

kvalitén i de valda tillvägagångssätten. Men även att låta andra kritiskt 
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granska uppsatsen för att öka medvetenheten under forskningsprocessen 

med nya och förbättrade synvinklar på studien. Under studiens gång 

påträffades stöd av en tilldelad handledare med bred och djup erfarenhet 

inom forskning samt att seminarium ägde rum för att ventilera tankar och 

idéer men även för att få konstruktiv kritik. Studien har haft som mål under 

forskningsprocessen att förhålla sig så legitimt som möjligt genom att 

kontinuerligt diskutera huruvida saker och ting ska gå tillväga samt utföras. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Forskaren skall utifrån sin förståelse veta att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i den sociala verkligheten. Det är viktigt att 

forskaren visar på att denne har agerat i god tro. Med andra ord är det viktigt 

att resultatet och slutsatserna inte har påverkats medvetet av den teoretiska 

ansatsen eller individuella åsikter. I slutänden handlar det om i vilken 

utsträckning det går att styrka resultaten (Bryman, 2008). Detta kriterium 

är förhållandevis svårt att ta ställningstagande till men överlag anser 

författarna till denna studie att en medveten påverkan av den teoretiska 

ansatsen och individuella åsikter inte har ägt rum, eller påverkat studien 

negativt. 

3.5 Etiska överväganden 
Studien tog hänsyn till grundläggande och forskningsetiska krav som kan 

förklaras samt konkretiseras utifrån fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det första var 

informationskravet och här ska forskaren, se till att uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare informeras om hur deras uppgifter kommer att 

behandlas i projektet samt vilka villkor som gäller vid deltagande i studien. 

Samtidigt ska forskaren upplysa om att deltagandet är frivilligt och om 

informanten så vill har denne rätt att avbryta sin medverkan i studien. 

Informationen ska beröra alla de inslag i undersökningen som kan tänkas 

påverka villigheten att delta. Det andra kravet är samtyckeskravet och här 

ska forskaren inhämta ett samtycke från undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare. Samtycke kan behöva inhämtas från 

vårdnadshavare/föräldrar, om de undersökta individerna i fråga är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär.  

Det tredje kravet var konfidentialitetskravet och här ska forskaren vara 

ytterst försiktig med informanternas personuppgifter och se till så att de är 

oåtkomliga för obehöriga. Med andra ord ska uppgifter gällande 

identifierbara personer antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt så att 

utomstående och obehöriga inte kan komma åt dem. Detta avser i synnerhet 

uppgifter som kan uppfattas etiskt känsliga. Detta innebär att det ska vara 

en praktisk omöjlighet att komma åt informanternas uppgifter. Det sista av 
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de fyra etiska principerna är nyttjandekravet, där forskaren endast använder 

det insamlade materialet till forskningens ändamål. Det vill säga att 

uppgifter från individer som är insamlade för forskningsändamål inte får 

utlånas eller användas för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga 

syften. Alla kraven har övervägts noga, men under studiens gång har 

konfidentialitetskravet varit en särskilt central del vid studiens etiska 

överväganden. Detta styrker garantin att informanterna inte blir 

identifierade av sin chef eller organisation och att anonymitet råder vid 

deltagande i studien. Mest vikt lades på intervjuguiden och att de frågor 

som ställs inte bryter mot något av dessa krav. Det finns i studien en 

tydlighet med att informera intervjupersonerna om kraven, för att på så sätt 

få ut så djupgående information och personliga uppfattningar som möjligt. 

Kraven diskuteras vidare i metoddiskussionen. 

3.6 Metodsammanfattning 
Studien är en kvalitativ studie som har ett induktivt förhållningssätt med 

deduktiva drag. Studien är empirisk beträffande informanternas 

erfarenheter. Studien har även utgått ifrån en interpretativistisk 

tolkningssyn där den subjektiva innebörden hos informanterna fångas av 

en social handling. Det fenomenologiska förhållningssättet har inspirerat 

studien där syftet var att lyfta fram konsulternas uppfattningar om deras 

trepartsrelation samt flexibiliteten i dessas arbetsliv.  

När det gäller den ontologiska ståndpunkten förhåller sig studien till 

konstruktionismen, vilken menar att den sociala verkligheten har olika 

versioner samt att verkligheten kan förändras över tid. Informanterna som 

valde att delta i denna studie tilldelades av en chef i konsultföretaget, och 

av en person som arbetar inom HR-avdelningen i samma företag. Urvalet 

skedde genom att kontakt togs med dessa individer som i sin tur hänvisade 

till ytterligare informanter, det vill säga ett snöbollsurval. Studien använde 

ett målinriktat urval som är en strategisk metod, vilken avser att intervjua 

individer som är relevanta för studiens syfte. Detta genom förstudien som 

strategiskt ledde författarna till relevanta informanter. Information gällande 

nyttjande, konfidentialitet, information och samtycke förmedlades 

individuellt till varje informant vid intervjutillfället. Intervjufrågorna 

karaktäriserades av att vara semistrukturerade.  

Intervjuguiden innehöll sex kategorier; bakgrundsfakta, lojalitet och 

relationer, flexibilitet, förmåner, uppskattad lojalitet samt övriga 

kommentarer. Inom respektive kategori återfanns en rad olika frågor vilka 

är konstruerade att utläsa vad informanten har för uppfattningar om 

kategorifaktorerna. Det existerade förutfattade meningar under studiens 

gång. Dessa var att konsulterna hade negativa inställningar till flexibiliteten 

i arbetet. För att få en så sann förståelse som möjligt av fenomenet har 
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förförståelsen försökts att sättas åt sidan under intervjutillfällena. Mot slutet 

av uppsatsens gång hade en förståelse uppnåtts genom att de förutfattade 

meningarna, beträffande konsulters negativa inställningar till flexibiliteten 

i arbetet, visade sig vara felaktiga. Resultaten analyserades utifrån ett 

fenomenologiskt inspirerande förhållningssätt, där intervjuerna 

transkriberades i sin helhet i direkt anslutning till intervjutillfällena. Med 

fenomenet i fokus blev nästa steg att omvandla det insamlade materialet 

från informanterna till en vetenskaplig beskrivning av intervjuutsagorna. 

Detta skedde genom att dela upp resultatet i fyra olika teman. Studiens 

analysprocess var av tematisk karaktär.  

Resultaten som tagits fram från informanterna beträffande uppfattningar 

om trepartförhållandet samt flexibiliteten i konsulternas arbetsliv 

redovisades under dessa teman. Vidare redovisades svaren från 

informanterna med typsvar genomgående. För att bedöma kvalitén i denna 

kvalitativa forskning användes fyra grundläggande kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. De 

fyra etiska grundkraven för kvalitativ forskning presenteras i avsnitt 3.5. 

3.6 Metoddiskussion 
För oss var valet av en kvalitativ studie som metod ett självklart val 

eftersom vi söker att lyfta fram konsulternas personliga känslor och 

upplevelser utifrån olika erfarenheter att arbeta som konsult. Vår studie har 

inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt där vi har försökt att 

åsidosätta våra egna tankar och åsikter, för att försöka förstå konsulternas 

egna framtagna sanning om deras arbete och arbetsliv. Fenomenologin är 

intresserad av att presentera livsvärlden sådan som den visar sig, utan 

omtolkningar (Bryman, 2008). Under studiens gång har det uppstått 

svårigheter gällande de metodologiska och vetenskapsteoretiska 

utgångspunkterna. Detta för att vi har växlat mellan det induktiva 

förhållningssättet och de deduktiva dragen, och har haft svårigheter för att 

säga vilken av dessa som använts mest. Forskningsstudien är av induktiv 

karaktär med deduktiva drag, för att vi i början av forskningsprocessen 

använde oss två centrala teorier; lojalitet och flexibilitet. Däremot växte det 

under insamlandet av empiri fram ytterligare teoretiska ansatser (stigma 

och kommunikation) som visade sig vara av relevans för studiens syfte. 

Utifrån dessa resonemang har förmodligen vissa omedvetna antaganden 

gjorts om hur verkligheten ser ut. Däremot har vi utifrån ett 

fenomenologiskt förhållningssätt, vilket hör till den induktiva traditionen, 

försökt att åsidosätta egna tolkningar. 

Vidare hade deltagande observation varit relevant samt av intresse, dock 

framkom det vid genomförandet av förstudien att flertalet sfärer som 

konsulterna arbetar inom omfattas av sekretessbelagd information. Vi 
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kände tidigt i forskningsprocessen att observation skulle kunna innebära 

komplikationer vid ett eventuellt deltagande i dessa sfärer. Vi tog även 

ställning till huruvida deltagande observationer skulle tillföra något till 

studiens syfte, eftersom syftet skildrar konsulters uppfattningar beträffande 

lojalitet, flexibilitet och relationer. Vidare ansåg vi att lojalitet, på grund av 

sin abstraktionsnivå, skulle bli problematiskt att synliggöra i konsulternas 

arbete. En observation skulle tillföra delar av studiens syfte och inte dess 

helhet. 

 

Konstruktivismen omfattar interaktionen mellan individer som ingår i 

samma kontext, vilket skapar den sociala verkligheten. Detta blir en central 

del för studien eftersom konsulternas uppfattningar beträffande deras 

relation, kontakt och lunchmöten med närmaste chefen i Konsultation AB. 

Det är konsulternas uppfattningar som skapar den sociala verkligheten som 

de befinner sig i. Beroende på hur den sociala interaktionen gestaltar sig, 

kan den sociala verkligheten komma att förändras, vilket motsätter sig ett 

positivistiskt förhållningssätt.  

 

Motiveringen till val av informanter samt tidsintervallerna för 

konsultgrupperna, grundar sig i den empiriska datainsamlingen som 

framkom i förstudien. Tillvägagångssättet liknas vid ett strategiskt urval, 

vilket avser att forskaren själv valt ut respondenter som kan ge strategisk 

fördel för studien, menar Patton (2002). Vi anser att chefen från förstudien 

och HR-personalen är nyckelpersoner för att de gav oss kontaktuppgifter 

till relevanta informanter för studiens syfte och på så sätt öppnade en del 

dörrar åt oss. Informanterna hänvisade oss sedan vidare till resterande 

informanter och kan därför liknas vid ett snöbollsurval. Vi skulle även ha 

kunnat kontakta flera konsultföretag, dock ansåg vi att det är en stor fördel 

att använda informanter från samma organisation eftersom 

organisationskulturen kan tänkas skilja sig från organisation till 

organisation. Även den teoretiska referensramen påvisade att 

organisationer kan skilja sig åt, tillexempel genom Hart och Thompson 

(2007) begrepp ideologisk lojalitet. 

 

Talspråk korrigerades i transkriberingen, till läsvänlig text för att underlätta 

läsförståelsen. Fyra intervjuer genomfördes gemensamt och sex intervjuer 

delades upp. Anledningen till att vi valde och dela upp intervjuerna berodde 

på tiden vi hade till förfogande. Kritiken vi skulle kunna rikta mot oss själva 

som forskare är att det kan uppstå skilda tolkningar beträffande 

informanternas svarsfördelning i frågeställningarna. Vidare delade vi upp 

transkriberingarna till fem vardera och ytterligare kritik här, mot oss själva, 

är att det kan uppstå skilda tolkningar gällande vad som kan tänkas vara 

relevant empiri för studiens syfte. Däremot befinner sig informanternas 
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svarsfördelning inom berörda teman i intervjuguiden. Vidare går det att 

spekulera huruvida informanterna är begränsade i sin frispråkighet när 

intervjuerna genomfördes på Konsultation AB, där frågor som 

berörlojalitet kan anses hämmande på grund av miljön. Som tidigare sagt 

genomfördes intervjuerna ostört med informanterna. 

 

Semistrukturerade intervjuer brukades, detta för att informanterna själva i 

viss utsträckning skulle kunna utforma sina egna svar. Så länge 

informanterna förhöll sig inom respektive tema kunde intervjun fortgå. De 

kunde därmed utforma sina egna uppfattningar och beskrivningar i relativt 

stor utsträckning. Vi anser att strukturerade intervjufrågor skulle begränsa 

informanternas beskrivningar då studiens syfte är att få en fördjupad 

förståelse. Vi anser även att ostrukturerade intervjufrågor skulle ge för stort 

utrymme för informanternas beskrivningar, även att empirin skulle ha för 

stor spridning för att hinna sammanställas. Vi valde att enbart bruka en 

frågeställning från kategorin bakgrundsfakta, detta för att vi dels redan fått 

en empirisk mättnad för studiens syfte, men även för att resterande frågor i 

bakgrundsfakta inte visade sig tillföra något relevant för studiens syfte. 

 

I kategorin anpassningsbarhet och rörlighet var det två frågor som vi fick 

frågan om att upprepa på nytt, för att begreppet yrkesroll gjorde en del 

informanter förvirrade. Detta i sig var inget större problem om oklarheter 

uppstod, då definierades och förtydligades innebörden. Med andra ord är 

det funktionerna i yrket som kopplas till yrkesroll och som efterfrågas. I 

kategorin uppskattad lojalitet ombads informanterna uppskatta sin lojalitet 

mot närmaste chefen i Konsultation AB, Kund AB. Fördelen med att sätta 

en siffra mellan ett och fem är att det spontant kan tänkas vara hanterbart, 

jämfört med ett större spann mellan siffrorna. Kvantitativa metoder 

tenderar att vara mer intresserade av siffror än den kvalitativa metoden som 

intresserar sig mer för ord. Informanterna fick därefter motivera valet av 

siffra, därför blir dessa frågor av relevans för den kvalitativa studien. 

Vidare uppfattar vi att ärlighet förekom vid svar av frågeställningarna i 

kategorin, uppskattad lojalitet. Detta för att vi belyste anonymiteten via 

konfidentialitetskravet. 

 

Vi har under studiens gång beaktat fyra etiska krav som vi tog upp och 

belyste informanterna med. Stor vikt lades att trygga informanterna att det 

råder anonymitet (konfidentialitetskravet) vid deltagande, det vill säga att 

det som sägs inte skall kunna kopplas till Konsultation AB eller Kund AB. 

Stor vikt lägger vi på intervjuguiden och att de frågor vi ställer inte bryter 

mot något av dessa krav. För att garantera anonymiteten valde vi att ta med 

en minoritet av den empiri som samlades in från kategorin, bakgrundsfakta. 

Mycket av det som sades inom denna kategori skulle möjligtvis kunna 
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identifiera konsulterna. Uteslutandet av bakgrundsfakta ledde inte till en 

förlust av relevant empiri för studiens syfte. Det andra kravet, som vi 

belyste, var nyttjandekravet, det vill säga vad vi skall använda den 

insamlade empirin till. Det uppstod hos vissa informanter en oro att delta, 

om informationen hade brukats i annat syfte än studiens. Det var därför 

viktigt att belysa att informationen enbart skulle brukas för studiens syfte. 

Det inspelade materialet var något som bara vi tog del av och som vi 

kommer att radera så fort studien är avklarad. 

 

Informationskravet täcktes genom ett utskick i form av ett missiv till 

samtliga informanter med en kortfattad beskrivning av studien och dess 

syfte (Se Bilaga 3). Fördelen med detta var att informanterna var 

förberedda på vad intervjun skulle handla om, samt vilka fenomen som 

studien omfattades av. 

 

Bredden av informanterna ökar trovärdigheten i svaren som visar sig, av en 

majoritet, uppfatta flexibiliteten i arbetet och relationen mellan 

Konsultation AB och Kund AB som likartad. För att ytterligare stärka 

trovärdigheten har vi beaktat vad Patton (2002) benämner som 

forskareffekt, vilket betyder att förutfattade meningar och den teoretiska 

förförståelsen, kan tänkas ha påverkat resultatet och uppfattningarna kring 

den empiriska bearbetningen. 

 

Studien har en hög trovärdighet, genom att en interpretativistisk, 

konstruktivistisk och induktiv ansats, gett ett fåtal informanter möjlighet att 

ta del av studien för att säkerställa att vi har uppfattat deras verklighet som 

de själva ser den. Detta har genomförts i form av ett utskick av 

transkriberingarna till några informanter, i syfte att se om våra 

uppfattningar överensstämmer med informanternas uppfattningar samt för 

att erhålla ett godkännande men inte möjlighet för redigering.  

 

Vårt urval representerar varken Konsultation AB eller den studerade 

gruppens helhet. Samtidigt kan det tänkas överförbart till andra konsulter, 

då konsulters arbete överlag karaktäriseras av att bestå av rörlighet och 

anpassningsbarhet i olika uppdrag. En annan aspekt som skulle kunna 

tänkas vara överförbar på andra konsulter är trepartsrelationen mellan 

konsult, kund samt hemmaorganisationen. Detta har framkommit utifrån 

den teoretiska anknytningen samt den tidigare forskningen på det aktuella 

forskningsområdet. Vidare har inte överförbarheten till andra konsulter och 

konsultorganisationer varit en ambition. 

 

Det tredje kriteriet som vi beaktat är studiens pålitlighet, där Bryman 

(2008) beskriver dessa i flera faser däribland; problemformulering, val av 
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undersökningspersoner, intervjuskrifter och beslut gällande analysen av 

data. Vi har genom två nyckelpersoner och förstudien fått tag på relevanta 

informanter och anses därför vara pålitliga intervjupersoner. 

Intervjuskrifter har använts på ett gemensamt dokument, vilket ökar 

pålitligheten då båda kritiskt granskar samtliga intervjuskrifter, både 

individuellt och gemensamt. Ytterligare kritik för att stärka pålitligheten i 

denna studie är att en handledare tilldelats oss med både bred och djup 

erfarenhet, som har gett oss kritik under studiens gång.  

 

Med tanke på att vi har en induktiv uppsats med deduktiva drag, har den 

teoretiska förförståelsen i viss mån påverkat studien. Försvaret till detta 

ligger i att vi från början medvetet valde att göra på detta sätt. Studien är 

inte, enbart, induktiv till sin natur utan omfattas av ett motsatsförhållande 

mellan ett deduktivt- och induktivt förhållningssätt. Konfirmeringen kan 

därmed enbart omfatta uteslutandet av personliga värderingar, och inte en 

påverkan av teoretisk förförståelse. Det går förhållandevis att diskutera i 

vilken utsträckning vi har uteslutit personliga värderingar eller inte, då 

detta tenderar att vara svårt att påvisa. För övrigt anser vi studiens kvalité 

som god. 

 

Sammanfattningsvis har studien ett induktivt förhållningssätt genom att 

teoretiska ansatser skapades allt eftersom empirin samlades in. Samtidigt 

har studien deduktiva drag, då studien utformade intervjuguiden (Se Bilaga 

1) utifrån redan bestämda teorier och begrepp, såsom flexibilitet och 

lojalitet. Studiens induktiva förhållningssätt är i överrensstämmelse med att 

förstå informanternas upplevda arbetsliv. Detta ligger till grund för att 

inhämta trolig kunskap om informanternas upplevelser, och inte kunskap 

som överensstämmer med den hela studerade gruppen.  

 

Detta ligger till grund för att vi anser urvalet som unikt, och att studiens 

resultat skulle se annorlunda ut om intervjupersoner studerades inom en 

annan organisation. Det leder till en begränsad kunskap om det studerade 

fenomenets helhet, samt till en säkerhet, att om ett bredare urval skulle 

användas så skulle kunskapen möjliggöra att se fenomenet i sin helhet.  

4. RESULTAT 
Studiens syfte är att belysa hur en trepartsrelation i arbetet uppfattas av 

konsulterna, samt hur de uppfattar flexibiliteten i arbetslivet. Studiens syfte 

leder fram till frågeställningarna; hur uppfattar konsulterna relationen till 

Konsultation AB och Kund AB? Hur uppfattar konsulterna flexibiliteten i 

sitt arbetsliv? 
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I detta avsnitt redovisas resultatet i fyra teman som alla är sammankopplade 

med studiens två frågeställningar.  I resultatdiskussionen kommer empirin 

att diskuteras utifrån dessa frågeställningar. 

 

4.1 Konsulternas trepartsrelation  
Den första frågeställningen behandlar hur konsulterna uppfattar relationen 

mellan Konsultation AB och Kund AB samt lojaliteten till dessa utifrån sin 

egen definition. 

 

Resultatet visar på en gemensam definition av begreppet lojalitet; ärlighet, 

öppenhet och samverkan. Samtliga informanter uppfattar relationen till den 

närmaste chefen hos Konsultation AB som distanserad men hävdar att 

relationen är god. Generellt menar informanterna att relationen omfattar 

information, stöd och tillhörighet när de är ute på uppdrag och ses mest 

genom så kallade lunchmöten. Relationen till den närmaste chefen hos 

Kund AB uppfattas som god men präglas däremot av otillgänglighet. 

Konsulterna tycker att de är tillräckligt delaktiga i processen vid 

tilldelandet av nya uppdrag, dock uppfattas delaktigheten ibland som 

begränsad. 

 

Lojalitet 

Samtliga informanter definierar lojalitet som ärlighet, öppenhet och 

samverkan. Det ska vara en öppen kommunikation där individen säger till 

chefen om denne skulle vilja byta och testa något annat med andra 

arbetsuppgifter. Relationen ska även vara så pass öppen och ärlig att 

funderar konsulterna på att sluta så ska chefen i god tid vara medveten om 

detta. Konsulterna definierar lojalitet på följande sätt: 

 
Ärlighet är lojalitet… Att kunna visa det mot sin organisation...Mån om sin 

roll som konsult...Får inte bli robotläge…Öppen och ärlig relation till sin chef 
(IP 1) 

 
Lojalitet för mig är att du inte baktalar...Helt enkelt ärlig i relationen...Om du 

har planer på att sluta ditt jobb så prata med chefen om att du vill testa något 

nytt....Kommunikationen mellan anställd och chef är viktig...Att man vill sluta 

ska inte komma som en kalldusch (IP 2) 

 

För många konsulter är det viktigt att relationerna omfattas av en 

samverkan mellan personal och organisation. Detta är ett sätt för 

konsulterna och hemmaorganisationen att bibehålla en lojalitet till 

respektive organisation. Lojaliteten är effekten av en ömsesidig och pålitlig 

relation mellan organisation och anställd. 
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Det handlar i grund och botten om ett tagande och ett givande och har jag en 

plats och företaget litar på mig och jag på företaget så kommer lojaliteten på 

köpet (IP 7) 

 

Samtliga informanter uppfattar en hög grad av lojalitet mot chefen i 

hemmaorganisationen, för att relationen präglas av öppenhet, ärlighet samt 

engagemang. Lojaliteten mot hemmaorganisation anses som stark även om 

chefen i hemmaorganisationen inte är stationerad på samma fysiska plats 

som konsulterna. Chefen får tillräcklig information och engagemang från 

konsulterna när de ses, dock träffar inte konsulterna cheferna så ofta eller 

har ett djupare samtalsutbyte. 

 
Personen får veta det mesta även om denne i vardagen är en mer skuggfigur. 

Jag har inte så jätte mycket utbyte med den här personen. En femma för att när 

vi väl har kontakt med varandra så ger jag hundra procent (IP 7) 

 

Samtliga informanter uppskattar en hög grad av lojalitet mot chefen hos 

Kund AB, detta för att det alltid gick att ta upp eventuella problem eller 

frågor med chefen, om något ansågs för svårt att lösa på egen hand. 

 
Anledningen var att jag var bättre på att ta upp problem med chefen inom den 

här organisationen eftersom att arbetsuppgifterna var svåra att lösa själv...Men 

det är överlag inte svårare att ta upp problem i hemmaorganisationen (IP 2) 

 

Kontakt i en trepartsrelation 

Konsultation AB bidrar med tillräcklig information samt att relationen 

präglas av öppenhet och ärlighet. Vidare anses chefen stöttande och tar sig 

tid om konsulterna undrar över något. Däremot blir inte kommunikationen 

på samma sätt, det vill säga om chefen och konsulterna varit stationerade 

på samma fysiska arbetsplats, utan ventilerandet av tankar och idéer blir 

mer distanserat via mejl och telefon. Kommunikationen med chefen 

gestaltar sig både formellt och informellt, de pratar om uppdragen och hur 

det fungerar med övrig personal och arbetsuppgifter, samt vad som händer 

utanför arbetet. Kommunikationen får en mer ytlig karaktär genom att 

konsulterna sällan träffar den överordnade chefen. Hemmaorganisationen 

tar hänsyn till det privata livet utanför jobbet om det skulle uppstå 

eventuella komplikationer gällande privata angelägenheter. Vidare finns 

det alltid någon att vända sig till i det aktuella uppdraget så den distanserade 

kontakten behöver inte vara negativ, eftersom konsulterna har en 

övergripande förståelse för deras arbetssituation. 

 
Han har ett jämnt flöde med information... Vi träffas och berättar vad som 

händer, privat med mera...Några nya ansikten, uppdrag, vart uppdragen finns 

någonstans...Öppenhet och ärlighet (IP 5) 
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Jag har en bra chef som visar förståelse för hemmasituationen, väldigt 

stöttande, tar sig tid, lyssnar och frågar (IP 10) 

 

Träffar inte chefen så ofta eftersom han också är ute på uppdrag, något möte i 

månaden eller annan kontakt via mejl eller telefon… Den här människan är 

inte en del av den dagliga verksamheten som jag kan tycka är negativt… Man 

lär känna den här personen på ett helt annat sätt och det blir inte lika mycket 

bollande med frågor med den här chefen om man jämför med chefer som är på 

samma plats… Chefen är inte insatt i vad just jag håller på med… Så relationen 

till chefen blir lite mer avlägsen... Det blir negativt av naturliga skäl, men det 

behöver inte betyda att det är dåligt, för det finns folk som du kan prata med 

just där du sitter. Chefen på hemmaplan blir lite av en galjonsfigur sådär men 

det är inte hela världen (IP 7) 

 

Konsultation AB använder sig av kontinuerliga träffar med konsulterna, så 

kallade lunchmöten, när de är ute på uppdrag, vilka äger rum en gång i 

månaden. Uppfattningarna kring detta initiativ är goda och en majoritet 

anser att mötena bidrar med stöd, information samt tillhörighet. Dessa 

möten bidrar med en utökad gemenskap, dessutom får konsulterna en 

inblick i vad som händer i Konsultation AB. Konsulterna tycker att mer 

träffar i Konsultation AB är att föredra för att detta ger en utökad känsla av 

tillhörighet till hemmaorganisationen. Samtidigt har konsulterna förståelse 

för att de inte alltid kan träffas i Konsultation AB beträffande tidsbristen 

att ta sig till hemmaorganisationen. Det är därför mer passande att ses på 

en restaurang i närheten av den tillfälliga arbetsplatsen. 

 
På lunchmötena får man större inblick i vad de andra håller på med, gemenskap 

och tydlighet i organisationen... Lär känna dom lite mer än bara konsulter (IP 

1) 

 
En gång i månaden och för att skapa en gruppkänsla, för man träffar sällan de 

man jobbar med i samma grupp. Det är positivt att man får känna en sorts 

grupptillhörighet även om man känner sig mer hemma med de som man träffar 

dagligen... Chefen kommer med information kanske frågar var och en hur det 

går i uppdragen men det blir väldigt ytligt, jag hinner inte förklara djupgående 

vad jag sysslar med. Men det är ändå bra att träffa gruppen hos moderskeppet. 

Ett annat sätt för att hålla kontakten med hemmaföretaget är att ha möten där. 

Men fördelen med lunch är att man kan välja ett ställe i närheten av där man 

arbetar med sitt projekt. Jag ser inga nackdelar med lunchmötena. Det brukar 

vara mer av informell karaktär, där vi småpratar om annat än arbetet. Det 

skapar tillhörighet (IP 7) 

 

En majoritet av informanterna menar att kontakten till Konsultation AB 

präglas av en öppenhet att närsomhelst kunna ringa om det skulle uppstå 

problem. Om oklarheter uppstår stöttas de av Konsultation AB. Vidare 

menar konsulterna att kontakten till chefen i Konsultation AB varierar 

beroende på uppdragets omfattning och komplexitet. Vid kontakt lyssnar 
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chefen på vad konsulterna har att säga och försöker förändra situationen 

om så önskas, om möjligheten finns. När konsulterna har haft svårt att 

komma in och etablera sig i sina nya uppdrag har chefen varit ett bra stöd, 

men även att denne tilldelar konsulterna information om vad som händer i 

Konsultation AB. 

 
Kontakten varierar och beror på uppdragets omfattning. Chefen delger även 

information till anställda när de är ute på uppdrag, att det här har hänt och det 

här behöver ni veta. Min chef säger ring mig närsomhelst, mejla mig 

närsomhelst (IP 1) 

 

Tillräckligt ofta, vi är så pass öppna att dra iväg ett två eller tre mejl vid behov. 

han ger bra stöd, vi pratas vid om att det här inte är vad jag sysslar med och då 

får vi se hur det går (IP 8) 

 

Det beror på hur uppdraget ser ut, men jag tippar på att det är minst någon gång 

i veckan, oftast via formella möten, mejl eller telefon. Funktionen har varit när 

jag ringt och sagt att jag ibland inte förstår vad jag håller på med och då är han 

stöttande i sin roll som chef. Jag skulle säga att funktionen kontakten fyller är 

stöd och information. Så här är läget just nu och de här förändringarna har skett 

hos Kund AB nu eller i Konsultation AB (IP 9) 

 

En majoritet av informanterna hävdar att de är tillräckligt delaktiga i 

processen vid tilldelandet av nya uppdrag, men samtidigt menar en del av 

informanterna att deras medbestämmande i denna process är begränsad. 

Detta för att de får ta vad som erbjuds, arbete är arbete, menar konsulterna.  

Däremot finns en förståelse för detta men om det finns flera uppdragsgivare 

så skulle de vilja ha en valmöjlighet. Konsultation AB är med andra ord 

överlag måna om att konsulterna arbetar med det som de vill. Detta för att 

cheferna är medvetna om konsulternas styrkor och svagheter i sitt 

arbetsutförande och då behövs inte alltid en delaktighet i tilldelandet av nya 

uppdrag. 

 
Vi har säljare och chefer som har en bild av vart det finns behov av jobb. sedan 

vet de vad vi, fotfolket, har för styrkor och svagheter. Sedan försöker de matcha 

ihop det. Finns det valmöjligheter så kan man bli tillfrågad om vad man tycker 

om det ena eller det andra. Ofta blir man kastad från det ena till det andra och 

blir inte alltid tillfrågad vad man tycker om diverse uppdrag. Man kan påverka 

alternativet men finns det bara ett alternativ så kan man inte tacka nej, man får 

ta vad som bjuds. Det är inte säkert att man gillar det hela men det är bara att 

gilla läget. Jag och min chef har en öppen dialog vid tilldelandet av projekt. 

Det spelar ingen roll om jag blir delaktig i processen innan eller efter men 

däremot om det finns flera alternativ så vill jag gärna vara delaktig vid 

tilldelandet av projekt. Det gör dem och det är bra (IP 7) 

 

Relationen till närmaste chefen hos Kund AB beskrev konsulterna som 

god, dock med en begränsad kontakt och tillgänglighet. Trots känslan av 
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otillgänglighet finns en förståelse för detta i att denne har mycket annat att 

sköta i sitt arbete. Chefen är lätt att tala med, om komplikationer i 

arbetsuppgifterna skulle uppstå. Chefen respekterar konsulterna som om de 

vore ordinarie anställda, även om de inte är det. Vidare sköter konsulterna 

sitt arbete relativt självständigt men att, som sagt, kontakten till chefen är 

öppen för frågor om så krävs. 

 
Det var en väldigt bra chef, vi hade en tät kontakt och det var lätt att prata med 

den här personen… Man behandlades inte som en konsult i den meningen att 

man får mindre utvecklande uppgifter och blir utnyttjad, utan jag blev sedd 

som en människa, värderad lika mycket som en fastanställd där… Det företaget 

har ju inte samma personalansvar men de skötte det jätte bra, jag kände mig 

som en i gänget (IP 10) 

 

Kontakten är bra eftersom jag kan säga till om det är något men det är ingen 

djupare relation för jag är rätt så självgående (IP 9) 

 

Jag har mitt han har sitt, men om jag undrar över något så vet jag att dörren 

står öppen och att han tar sig tid... Jag kan uppfatta honom som svårtillgänglig 

men det har jag förståelse för (IP 3) 

 

Relationen är ytlig och begränsad på grund av den grad av kontakt och 

tillgänglighet som konsulterna har till den närmsta chefen hos Kund AB. I 

relationen råder däremot en öppenhet att ta upp eventuella problem i 

arbetet.  

 

4.2 Konsulternas flexibla arbetsliv 
Den andra frågeställningen omfattar konsulternas uppfattningar om hur det 

är att arbeta inom sitt flexibla arbetsliv. Konsulternas anpassningsbarhet 

och rörlighet i arbetet synliggörs, samt att relationen till arbetsuppgifterna 

uppfattas som positiva. Dessa karaktäriseras i sin tur av variation och 

utvecklingsmöjligheter. Det negativa som förekommer i svaren är; 

begränsad handlingsfrihet och anställningsosäkerhet. 

 

Anpassningsbarhet och rörlighet 

Arbetsuppgifterna kan ibland få individen att uppfatta sig själv som en 

resurs istället för en medarbetare. Konsulterna är anställda inom ett annat 

avtal hos kunden och vid konjunkturnedgångar sitter de löst i förhållande 

till fast anställda. Begränsad handlingsfrihet och brist på engagemang från 

Kund AB är det som påverkar detta. Vidare visar resultatet på en känsla av 

osäkerhet genom otrygga anställningsformer hos kunden, dock anser 

majoriteten att anställningstryggheten från Konsultation AB överväger 

detta. 
 



36 
 

Att komma in som ny konsult hos en kund och där alla vet att man är konsult 

kan kännas som en klyfta mellan oss…Beroende på uppdragets längd blir det 

svårt att skapa och bevara relationer med dom andra anställda…Blir lätt en vi 

och dom känsla (IP 3) 

 

Det blir lätt så att när man kommer in hos kunden och börjar jobba så har man 

sitt projekt, och den andra personalen har sitt…Ibland kan man helt enkelt inte 

komma in i gemenskapen när jag ofta byter arbetsplats (IP 6) 

 

Ibland kan det vara svårt att anpassa sig efter nya arbetssituationer…Det tar 

lång tid att komma in i olika system eftersom man alltid är ny på jobbet i ett 

nytt uppdrag (IP 7) 

 

Det skapas en känsla av utanförskap och uppfattningen om sig själva som 

en sekundär arbetskraft, eftersom de är temporärt anställda hos Kund AB. 

Ibland finns inte en möjlighet att ”komma in i gemenskapen” för 

konsulterna när de ofta byter uppdrag. Det uppstår svårigheter att bevara 

relationer med Kund ABs personal där en ”vi och dom” känsla uppstår. 

Detta uppfattar konsulterna som en bidragande faktor till att vara en 

sekundär arbetskraft. 
 

Betydelsen av uppdragets tidslängd samt rörlighet och anpassningsbarhet i 

arbetet skildrar konsulternas uppfattningar om hur det egentligen är att vara 

en flexibel arbetskraft. En majoritet av konsulterna förespråkar längre 

uppdrag då de hinner anpassa och lära sig hur allting fungerar, samt att de 

flesta konsulter uppfattar att en längre erfarenhet krävs vid åtagande av 

kortare uppdrag. Det framgår av resultatet att de flesta förespråkar längre 

uppdrag, vilket hänvisas till att samtliga problem kan lösas på bästa sätt. 

Detta ger upphov till att konsulterna, oavsett kompetens, alltid står till 

förfogande under den psykosociala arbetsmiljön, som etableras bättre 

under längre uppdrag. 

 
Jag har erfarenhet som konsult så jag kan ta kortare uppdrag på några månader 

men jag ser helst att jag stannar en längre tid hos kunden för att tillräckligt 

kunna sätta mig in i problemet som kunden har… Kortare uppdrag är ofta 

mindre effektiva, jag tänker att det ofta tar tid att få fungerande resurser för att 

lösa problemet i projektet, det är inget som hemmaorganisationen eller kunden 

tjänar på (IP 7) 

 

Vad jag har förstått så krävs mer erfarenhet för att sätta sig in i kortare uppdrag 

och snabbt sätta sig in i nya situationer. Så föredrar längre (IP 3) 

 

Jag kan ta uppdrag på ett halvår och ett uppdrag på två år… Föredrar längre 

uppdrag, tar lång tid att sätta sig in i ett nytt projekt och är det då ett par enstaka 

månader hinner man inte riktigt landa i dom (IP 6) 
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Konsulter beskriver sin anpassningsbarhet i yrket som så att det ställs 

förväntningar på de och att dem ska kunna anpassa sig efter nya situationer, 

även att konsulter kan anpassas för mycket som kan liknas med en 

kameleont. Det tar lång tid att anpassa sig och ibland saknas den specifika 

kompetensen i uppdragen. Denna anpassningsbarhet beskrivs som en 

förväntning, samtidigt som den uppfattas som ett måste för att kunna arbeta 

som inhyrd konsult. Det ger möjligheten att kunna integrera med den 

ordinarie arbetskraften med målet att de inte ska se konsulterna som en 

sekundär arbetskraft, utan istället som en ordinarie arbetskraft. Detta leder 

till förförståelsen från konsulterna att uppfattningar som leder till 

utanförskap, motverkas genom anpassningsbarheten att snabbt komma in i 

en ny grupp. 

 
Som konsult måste man vara anpassningsbar, du ska ha förmågan att snabbt 

komma in i en grupp... Att komma som ny till jobbet på olika uppdrag ställer 

krav på personen som konsult och behovet att vara anpassningsbar i nya 

situationer...Man kan vara för anpassningsbar att personerna inte vet vem man 

är, en kameleont (IP 3) 

 

Det är alltid bra att vara anpassningsbar, det handlar om att ha lite 

helikopterperspektiv. Du måste helt enkelt agera efter en sorts roll och ett 

idealbeteende. Det är väldigt viktigt för mig att vara anpassningsbar. Man får 

ha fingertoppskänsla över var man hamnar och med vilka man hamnar, vilken 

ålder de har och hur pass mottagliga de är för nya intryck. Blir det för mycket 

anpassning tar man bort en del av sig själv och då kommer man inte att trivas 

på det uppdraget man är på. reflektera över hur man agerar, inte släppa fram 

jaget för mycket (IP 7) 

 
Det handlar också om att anpassa sig till nya grupper och veta hur allting 

fungerar hos kunden för att kunna göra ett bra jobb. Det jobbiga är inte att du 

ska använda dig av nya verktyg i början utan att hitta till nya platser som man 

aldrig har besökt, det tar ett tag innan allt det där sätter sig och lära känna nya 

människor. det är som att byta umgänge på en vecka ibland, krävs nytt 

engagemang vem bär på rätt kunskap och vem frågar man om vad. utifrån 

erfarenheter har jag kommit fram till att det tar lång tid att komma in i ett nytt 

projekt och man är inte trög för det, saker tar sin tid (IP 9) 

 

Konsulterna beskriver sin rörlighet i arbetet utifrån arbetsuppgifter och 

arbetsplatser, vilka är en positiv del av rörligheten, medan gemenskapen 

med medarbetarna hos kunden är den mest negativa effekten av rörligheten. 

Resultatet visar på ett motsatsförhållande mellan positiva och negativa 

uppfattningar kring flexibiliteten.  Vidare ger det en uppfattning hos 

konsulterna som ett nödvändigt ont, eftersom de flesta ser denna 

arbetssituation som tillfällig för att bredda sin kompetens innan privatlivet 

omfattas av fasta rutiner och begränsad rörlighet. 
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Det är roligt med nya arbetsplatser, än så länge väger rörligheten positivt...Det 

tar ett tag och komma in i en grupp där man bygger upp en gemenskap och 

sedan bara lämnar...Det är ett dilemma där eftersom det är både positivt och 

negativt att ha en omfattande rörlighet (IP 2) 

 

Ja, jag har alltid tyckt om rörelse i arbetet och sett det som positivt, därför jag 

jobbat som konsult tills nu. Att åka från ett ställe till ett annat är inga större 

problem för mig, utan det är arbetsuppgifterna som bestämmer om jag vill öka 

en viss distans till jobbet (IP 6) 

 

Konsulterna har en positiv och en negativ uppfattning kring rörligheten i 

arbetet. Detta genom att gemenskap som byggts upp under uppdragets 

gång, raseras och påverkar rörligheten negativt, medan att det råder en 

positiv inställning kring nya arbetsplatser och arbetsuppgifter. 
 

Variation och utvecklingsmöjligheter 

Samtliga informanter ställer sig positivt till nya arbetsuppgifter och 

varierade arbetsplatser på grund av variationen och konsulternas utveckling 

i arbetet. Flexibiliteten ses som en positiv förmån i arbetet, eftersom 

arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande. Vidare skapar detta en 

högre grad av tillhörighet mellan konsulterna, eftersom det oavsett 

arbetsplats och arbetsuppgifter uppfattas likadant.  

 
Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande, det känns bra att få testa på 

nya uppgifter och bredda sin kompetens (IP 3) 

 

En förmån för mig är att om man står utan uppdrag kan man gå på kurser med 

andra konsulter och utvecklas…Kurser och utbildningar skapar en gemenskap 

bland kollegor som man inte träffar så ofta (IP 2) 

 

Som konsult får jag hjälpa till och lära mig nya saker, gå kurser och utveckla 

mig själv… Variationen är ju att jag tycker det är roligt att lära mig nya 

saker...När jag närmar mig slutet frågar jag om några andra behöver hjälp (IP 

5) 

 

Jag gillar bredden och variationen i arbetsuppgifterna, man får en bred 

kompetens och blir bra på att anpassa sig efter nya arbetsuppgifter... Tar tid 

och tålamod att sätta sig in i nya projekt, ibland går arbetsuppgifterna utöver 

min kompetens men det brukar gå bra ändå (IP 6) 

 

En majoritet av konsulterna beskriver, som tidigare nämnt, 

utvecklingsmöjligheter och variation i arbetsuppgifter ses som förmåner i 

arbetet. Utöver dessa anses även interna kurser och utbildningar som 

förmåner. Även detta skapar en etablering av gemenskap mellan 

konsulterna eftersom dessa är tillgängliga för alla utan uppdrag. 
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Förmånen isåfall skulle vara att jag får variation i mina arbetsuppgifter. 

Förmån att få utvecklande uppgifter (IP 8) 

 

En förmån för mig är chansen att byta uppdrag längre fram...Kurser, 

utbildningar och personlig utveckling (IP 5) 

 

Konsulters relation till arbetsuppgifterna anses vara främjande för deras 

kompetens och personliga utveckling. Vidare kan det även ses som en 

negativ effekt om valmöjligheten är synlig men inte tillgänglig. Återigen 

kan arbetsuppgifterna och dess omfattning ses som både positivt och 

negativt enligt konsulternas uppfattningar. Konsulterna anser att de får 

arbeta med arbetsuppgifter inom önskat område, samt att några som är 

missnöjda med arbetsuppgifterna är fast utan möjligheten för en förändring 

efter åtagandet av uppdrag.   

 
Arbetsuppgifterna är varierande och utvecklande, det känns bra att få testa på 

nya uppgifter och bredda sin kompetens (IP 3) 

 

Man kan välja arbetsuppgifter, men man får inte alltid göra det (IP 1) 

 

4.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet från tema ett att samtliga av 

konsulterna uppfattar relationen till den närmaste chefen hos Konsultation 

AB som distanserad men att den överlag är god. Generellt menar 

informanterna att relationen omfattar information, stöd och tillhörighet när 

de är ute på uppdrag. Relationen till den närmaste chefen hos Kund AB 

uppfattas som god men präglas däremot av otillgänglighet. Konsulterna 

definierar och uppfattar lojaliteten mellan personal och organisation som 

ärlighet, öppenhet och samverkan. Uppfattningarna kring lunchmötena är 

goda och en majoritet anser att dessa bidrar med stöd, information och 

tillhörighet.  

 

Vidare visar resultatet från tema två att om oklarheter och eventuella 

problem uppstår stöttas de av Konsultation AB, beroende på uppdragets 

omfattning. Chefen i hemmaorganisationen delger även information till de 

anställda som är ute på uppdrag, vad som har hänt och annat de behöver 

veta. Informanterna hävdar att de är tillräckligt delaktiga i processen vid 

tilldelandet av nya uppdrag, men samtidigt menar en del av informanterna 

att deras medbestämmande i denna process är begränsad. Däremot säger 

vissa konsulter att om det finns flera uppdragsgivare så skulle de vilja ha 

en utökad valmöjlighet.  Relationen till närmaste chefen hos Kund AB 

beskrivs som god, dock är kontakten begränsad och tillgänglighet. Trots 

känslan av otillgänglighet finns en förståelse för detta, eftersom 
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konsulterna är medvetna om att arbetssituationen bedrivs inom ett annat 

företag och på så vis skapas en fysisk otillräcklighet. 

 

Resultatet från tema tre visar att konsulterna förespråkar längre uppdrag då 

de hinner anpassa och lära sig hur allting fungerar, samt att de flesta 

uppfattar att en längre erfarenhet krävs vid åtagande av kortare uppdrag. 

Konsulter beskriver sin anpassningsbarhet i yrket som så att det ställs 

förväntningar på de och att dem ska kunna anpassa sig efter nya situationer. 

Konsulterna beskriver sin rörlighet i arbetet utifrån arbetsuppgifter och 

arbetsplatser som positiv, medan att lämna gemenskapen med 

medarbetarna hos kunden är den mest negativa effekten av rörligheten. 

Informanterna ställer sig positivt till nya arbetsuppgifter och arbetsplatser 

på grund av variationen och konsulternas utveckling i arbetet och ser detta 

som en förmån i arbetet. Med andra ord är flexibiliteten en positiv aspekt 

gällande rörligheten mellan uppdrag och i arbetsuppgifterna samt att 

informanterna uppfattar Konsultation AB som att vara måna om att 

konsulterna arbetar med det som de vill.  

 

Resultatet från tema fyra visar på att konsulterna uppfattar en begränsad 

grupptillhörighet med Konsultation AB, samtidigt som genom lunchmöten 

ökar den känslan. De flesta tillskriver sig först och främst tillhörande i 

arbetsgruppen hos Kund AB. Utvecklingsmöjligheterna anses som en 

förmån i arbetet, vilket leder till en ökad känsla av gemenskap för 

konsulterna eftersom det omfattas av samtliga. Vidare visar resultatet från 

tema fyra på ett tydligt motsatsförhållande angående positiva och negativa 

uppfattningar. Den mest bidragande delen till en positiv uppfattning är 

kompetensutveckling, rörlighet och variation. Den negativa delen omfattas 

av bristande tillhörighet mellan samtliga aktörer, bristande gemenskap hos 

Kund AB och svårigheter att etablera en social miljö i arbetslivet. 

Resultatet omfattar anpassningsbarheten som ett nödvändigt ont. Detta på 

grund av att det uppfattas som en förväntning att vara anpassningsbar som 

konsult, samtidigt som detta är den viktigaste aspekten av att kunna vara en 

effektiv konsult.  

 

5. DISKUSSION 
Syftet med studien är att belysa hur en trepartsrelation uppfattas av 

konsulterna i arbetet, samt hur de uppfattar flexibiliteten i arbetslivet. 

Studiens syfte leder fram till frågeställningarna; hur uppfattar konsulterna 

relationen till Konsultation AB och Kund AB? Hur uppfattar konsulterna 

flexibiliteten i sitt arbetsliv? 
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I detta kapitel analyseras resultatet utifrån studiens två frågeställningar som 

bygger på fyra olika teman som lyfter fram konsulternas beskrivningar. 

Frågeställning ett analyseras med hjälp av tema ett och två, medan 

frågeställning två analyseras med hjälp av tema tre och fyra. 
 

5.1 En analys av konsulters trepartsrelation 
Följande del i analysen omfattar tema ett och två för studiens första 

frågeställning. Resultatet sammanförs och fördjupas med den teoretiska 

referensramen. 

 

Att vara lojal 

Som tidigare framgick i resultatet anser konsulterna att det är viktigt att 

relationerna mellan Konsultation AB och Kund AB omfattas av ärlighet, 

öppenhet samt en samverkan mellan personal och organisation. 

Kommunikationen ska vara så pass öppen att konsulterna berättar för 

chefen att denne vill byta arbetsuppgifter och utvecklas på annat håll, om 

så är fallet. Ärlighet och öppenhet ska även förekomma om konsulten 

funderar på att sluta arbeta för Konsultation AB. Med andra ord krävs 

ärlighet och öppenhet i relationen med Konsultation AB och Kund AB för 

att bibehålla lojala konsulter. Ärlighet och öppenhet går att koppla samman 

med Goffman (1959) begrepp dramaturgisk lojalitet. Där han beskriver 

dramaturgisk lojalitet som en defensiv strategi av en individ för att 

upprätthålla en ärlig och öppen personlighet utan något att dölja.  

 

Vidare består detta begrepp av de informella kunskaper och regler som 

karaktäriseras av normer och sociala riktlinjer. Det är en strävan för aktörer 

att känna delaktighet och sammanhållning inom en grupp. Om varken 

konsulterna eller Konsultation AB döljer något för varandra, som är av 

skyldighet att informera den andra parten om och att relationen präglas av 

ärlighet och öppenhet, kommer lojaliteten på köpet. Vidare för att skapa 

lojalitet hos konsulterna bör de vara etablerade i organisationen och känna 

till dess informella kunskaper, som normer och sociala riktlinjer. Behärskar 

konsulten dessa kunskaper och känner delaktighet och sammanhållning, 

stärker detta lojaliteten till Konsultation AB. Vidare visar begreppet 

dramaturgisk lojalitet att ärlighet och öppenhet i relationen till 

Konsultation AB gestaltar sig på olika sätt. Detta beror på huruvida 

organisationens normer och riktlinjer ser ut, som enligt resultatet visar på 

en positiv gestaltning. Lojaliteten mot Konsultation AB och Kund AB 

anses som stark, tack vare ärligheten och öppenheten med chefen, även om 

konsulterna befinner sig inom en annan arbetsplats och arbetsmiljö. Chefen 

får tillräckligt med information och engagemang från konsulterna när de 

ses, även om dessa träffar är begränsade. Resultatet visar på en större 
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betydelse av aspekterna ärlighet och öppenhet, för att etablera och bibehålla 

en god relation mellan konsulter och respektive organisation.  

 

Resultatets andra teoretiska koppling, beträffande lojalitetsdefinitionen 

samverkan, kopplas till Hart och Thompson (2007) ideologisk lojalitet. 

Denna beskrivs som en samverkan mellan personal och organisation. Den 

omfattar ett ömsesidigt åtagande och en mer övergripande uppfattning av 

lojalitet för samtliga aktörer inom den sociala organisationen. Denna 

lojalitetsdefinition synliggör de sociala ansvar som organisationer och 

personal har gentemot varandra, som sedan sammanflätas och bildar en 

gemensam lojalitetsuppfattning. Konsulterna skapar ett engagemang och 

delar Konsultation ABs målsättningar, med förväntningen att de ger 

konsulterna ett tydligt engagemang och rätt resurser för att nå dessa mål.  

Konsulterna uppfattar detta som centralt då det handlar om ett givande och 

ett tagande i relationen till Konsultation AB. Med andra ord, om båda 

parterna i relationen följer de sociala ansvaren, bildas en gemensam 

lojalitetsuppfattning.  

 

Vidare kopplas resultatet gällande samverkan mellan Konsultation AB och 

konsulterna, även till Wennberg och Hane (2006) som menar att 

kommunikation är en unik aktivitet som kräver allas medverkan. Oavsett 

om individen är aktiv eller passiv har alla i en organisation ett ansvar över 

kommunikationsmönstret som på olika sätt är medverkande till den 

kommunikation som är. Med andra ord krävs ett givande och ett tagande 

från både chefen och konsulterna, samt att de upprätthåller sitt ansvar i 

denna kommunikation. 

 

Att arbeta inom en trepartsrelation 

Resultatet visar på att Konsultation AB bidrar med tillräcklig information, 

samt att relationen mellan konsulterna och Konsultation AB präglas av 

öppenhet och ärlighet. Det är genom de så kallade lunchmötena som en stor 

del av kommunikationen äger rum och dessa ger stöd, information samt 

tillhörighet. Resultatet kan återigen kopplas till Goffman (1959) 

dramaturgisk lojalitet som synliggör vikten med en ärlig och öppen relation 

i organisationen. Vidare visar resultatet att konsulterna närsomhelst kan 

kontakta sin chef om det skulle uppstå eventuella problem och oklarheter. 

Däremot blir inte kommunikationen på samma sätt, det vill säga om chefen 

och konsulterna varit stationerade på samma arbetsplats och kunnat 

ventilera tankar och idéer. Då hade relationen sett annorlunda ut men nu 

karaktäriseras den av distans men detta i sig är inget negativt eftersom 

konsulterna har förståelse för detta. Överlag äger mycket av kontakten med 

Konsultation AB rum via mejl och telefon.  
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Vidare har kommunikation både formell och informell karaktär men är 

mest ytlig när konsulterna träffar sin chef. Konsultation AB visar hänsyn 

till det privata livet utanför jobbet om det skulle uppstå eventuella 

komplikationer gällande privata angelägenheter. Jakobsen och Thorsvik 

(2002) menar att kommunikationen är en av de fundamentala faktorer som 

håller organisationen samman, där en dysfunktionell kommunikation kan 

påverka kulturskapandet negativt. Därför bör organisationen även ta 

ställning till informell kommunikation och på så sätt visa hänsyn till privata 

angelägenheter, vilket resultatet visar. Vidare visar lunchmötena ett positivt 

bidrag till skapandet av kulturen i organisationen. Detta kan kopplas till 

Allvin m.fl. (2006) som menar att det är viktigt för organisationen att bistå 

de anställda med emotionellt stöd samt informativt stöd i den psykosociala 

arbetsmiljön, även för personal som arbetar utanför den egna 

organisationen. Resultatet visar att detta förmodligen upprätthålls via 

lunchmötena då informanterna menar att dessa bidrar med stöd, 

information och gemenskap. 

Jakobsen och Thorsvik (2002) menar att en dysfunktionell kommunikation 

i organisationen påverkar organisatoriska processer negativt, såsom 

beslutsfattande och motivation. Med andra ord kan dålig kommunikation i 

tilldelandet av nya uppdrag resultera i ett dåligt beslutsfattande gällande 

rätt uppdrag för konsulten. Ett oönskat uppdrag påverkar förmodligen 

motivationen i arbetsuppgifterna. Resultatet visar på tillräcklig 

kommunikativ delaktighet i processen vid tilldelandet av uppdrag, men 

samtidigt menar informanterna att deras medbestämmande i denna process 

är begränsad. Detta för att de får ta vad som erbjuds, arbete är arbete, menar 

informanterna. Däremot finns det en förståelse för detta, men finns det 

valmöjligheter vill konsulterna ha ett större deltagande. Konsultation AB 

är med andra ord måna om att konsulterna trivs med deras tilldelade arbete. 

Detta för att cheferna är medvetna om konsulternas styrkor och svagheter i 

sitt arbetsutförande, och då behövs inte alltid en större delaktighet i 

tilldelandet av nya uppdrag, så länge kommunikationen är god.  

Relationen som konsulterna har till Konsultation AB kopplas till Jakobsen 

och Thorsvik (2002) teori som menar att det viktiga i en organisation, för 

att uppnå önskad effekt, är att förmedla och överföra information. Det lönar 

sig enligt många att se kommunikationen som en framgångsfaktor samt lära 

sig att behärska detta fenomen. För att organisationer skall kunna uppnå 

önskad effekt krävs bland annat att dessa lär sig förmedla budskap så 

kommunikationen blir framgångsrik. Resultatet visar att konsulterna 

erhåller tillräcklig och önskad information från Konsultation AB för att 

bibehålla kontakten med hemmaorganisationen. Detta bekräftar vad 

Manning (2008) menar på att en organisation lägger fokus på aktörernas 
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(konsulternas) skildringar och dess påverkan av hierarkiska situationer 

inom organisationer. Vidare synliggör resultatet att kommunikationen är en 

av de fundamentala faktorer som håller organisationen samman och 

påverkar i sin tur relationen mellan chef och medarbetare. 

Goffman (1983) menar att relationer mellan chef och medarbetare har en 

betydande roll för individers socialisation, skapandet av relationer och 

aktörers perspektiv. Resultatet visar att konsulternas relation till närmaste 

chefen hos Kund AB är god, med tillräcklig information och stöd, dock är 

kontakten begränsad samt chefens tillgänglighet, men det finns en 

förståelse för detta. Garsten (2003) menar att den ständiga rörelsen mellan 

organisationer och uppdrag kan leda till bristande socialt stöd och 

gemenskap med kundorganisationen. Hans teori går inte fullständigt att 

applicera på detta resultat även om en känsla av utanförskap förekommer 

hos Kund AB men överlag verkar konsulterna känna ett socialt stöd. 

5.2 En analys av konsulters flexibla arbetsliv 
Följande del i analysen omfattar tema tre och fyra för studiens andra 

frågeställning. Resultatet sammanförs och fördjupas med den teoretiska 

referensramen. 

 

Att vara anpassad och rörlig 

Resultatet visar att konsulternas arbete präglas av förmågan att vara 

anpassningsbar, genom påverkan av en ständig rörlighet mellan 

arbetsplatser. Resultatet visar även på att konsulterna uppfattar sig som en 

resurs före medarbetare, och att det är de individuella- och professionella 

utvecklingsmöjligheterna som är den positiva aspekten av rörligheten. 

Resultatet visar på en positiv uppfattning kring arbetsuppgifter, men en 

negativ påverkan på de sociala relationerna. Olofsdotter (2008) menar som 

sagt att de sociala relationerna kan bli svåra att lämna för konsulterna när 

de ska byta uppdrag, samtidigt som det ingår i konsultens roll att snabbt 

ställa om sig och acceptera den nya situationen. Resultatet styrker detta 

genom att längre uppdrag bidrar med en större förståelse för arbetet, genom 

att konsulterna då omfattas av samma psykosociala arbetsmiljö hos Kund 

AB som den ordinarie arbetskraften.  

 

Konsulterna förväntas vara anpassningsbara, vilket kan leda till en 

överdriven anpassning likt en “kameleont”.  Detta och uppfattningen att se 

sig själv utifrån ett helikopterperspektiv ger en tydlig koppling kring 

konsulternas förmåga att vara anpassningsbara och att kunna arbeta som 

fungerande konsulter. Resultatet ger även möjlighet att synliggöra att 

konsulterna ser sig själv från ett utifrån perspektiv. 
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Detta visar på att konsulterna omfattas av samma omständigheter, såsom 

kultur och struktur, vilket Goffman (1963) menar ligger till grund för 

individers skapande av grupptillhörighet. I och med detta, definierar sig 

konsulterna som en grupp genom de uppoffringar de gör hos Kund AB. 

Konsulterna måste därmed anpassa sig efter de normer och attribut som 

finns hos Kund AB, vilket vidare ger möjligheten för konsulterna att se sig 

själva utifrån Konsultation ABs perspektiv. Detta bidrar till möjligheten för 

konsulterna att enklare etablera relationer med nya grupper på nya 

arbetsplatser. Konsulterna använder sig av en form av gestaltning, vilket 

ger upphov till stigmatiserandet av konsulterna själva som vidare skapar 

grupptillhörigheten till Kund AB. Detta kan även ses utifrån Kund ABs 

perspektiv, där de upprätthåller ett nedsättande beteende mot de inhyrda 

konsulterna, genom att ha en närmre kontakt med den ordinarie 

arbetskraften. Resultatet visar på att chefen hos Kund AB upplevs som 

distanserad och inte insatt i konsulternas område, till skillnad mot den 

närmaste chefen hos Konsultation AB.  

 

Resultatet menar på att en känsla av utanförskap kan förekomma med Kund 

AB men att konsulterna upplever kontakten med ordinarie anställda som 

tillfredsställande och när detta äger rum kan konsulterna uppleva både 

närhet och engagemang med kundföretaget, menar Olofsdotter (2008). 

 

När detta äger rum minskar upplevelsen av att vara en outsider, menar 

Olofsdotter (2008). Dessutom lägger bemanningsföretag stort fokus på 

relationsutvecklingar i samarbetet mellan kunder och konsulter. Ansvar 

som bemanningsföretaget omfattas av är försäljningsansvaret och 

personalansvaret, till skillnad från kundföretaget som enbart lämnar 

kravspecifikation till bemanningsföretaget. Det är bemanningsföretaget 

som är arbetsgivare åt konsulterna och inte kundföretaget som istället mer 

ses som en aktör, menar Bergström (2005). Men så länge konsulterna 

upplever tillhörighet med bemanningsföretaget kan konsulterna uppleva 

engagemang och närhet med kundföretaget och dess personal.  Med andra 

ord hänger det även på bemanningsföretaget att konsulterna kommer att 

trivas då de har personalansvaret. Sammanfattningsvis upplever 

konsulterna trepartsrelationen mellan närmaste chefen i Konsultation AB 

och chefen i Kund AB som god men att båda relationerna är präglas av 

distans. 

 

Modell 1 visar att inhyrd arbetskraft omfattas av flexibilitet genom 

utbytbarhet och numerisk flexibilitet, vilket leder till den negativa sociala 

uppfattningen. Övergripande visar resultatet på ett samband mellan Allvin 

m.fl. (2006) flexibilitet genom förtroende och flexibilitet genom 

utbytbarhet, på så vis att konsulterna har ett starkt förtroende från 
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Konsultation AB, samtidigt som de uppfattar sig själva som en utbytbar 

resurs. Olofsdotter och Augustsson (2008) menar att både konsulterna och 

arbetsledningen uppfattar den inhyrda arbetskraften som sekundär jämfört 

med fast anställd arbetskraft. Detta medvetande bland samtliga aktörer 

bidrar med konsekvensen av att den inhyrda arbetskraften hamnar i en 

osäker position i arbetet eftersom de är, och uppfattar sig själva, som en 

utbytbar arbetskraft. Vidare visar Olofsdotter (2012) att konsulternas 

perspektiv omfattar flexibiliteten genom handlingsfrihet i arbetsuppgifter, 

uppdragets längd och arbetsplats, vilket resultatet och tidigare nämnd teori 

omfattas utav.  Med andra ord pendlar konsulterna mellan trygghet genom 

förtroende och osäkerhet genom utbytbarhet i sin arbetssituation. 

 

Vidare visar resultatet återigen på ett motsatsförhållande som konsulterna 

omfattas av. Detta från dels den teoretiska ansatsen om flexibilitetstyperna, 

där den inhyrda arbetskraften anses som den utlösande faktorn för en 

otrygg arbetsmarknad, samt lösningen för denna osäkerhet. 

Motsatsförhållandet kan även ses genom studiens egen Modell 1, där 

konsulterna omfattas av helt skilda flexibilitetstyper beroende på vart 

konsulterna studeras; Inom Konsultation AB eller inom Kund AB. 

Resultatet påvisar även detta motsatsförhållande, genom att uppfattningen 

av otryggheten hos Kund AB är tydlig, men acceptabel genom tryggheten, 

tillhörigheten och stödet som konsulterna får från Konsultation AB. Vidare 

står konsulternas anpassningsbarhet och rörlighet i relation till två 

flexibilitetstyper som synliggörs när konsulterna studeras inom Kund AB; 

flexibilitet genom utbytbarhet och numerisk flexibilitet. Flexibilitet genom 

förtroende tillskrivs konsulter inom Konsultation AB som en möjlighet att 

arbeta i en annan sfär, vilket resultatet visar på att Konsultation AB arbetar 

med en effektiv form av denna (Se Modell 2). 

 

Att variera och att utveckla 

Resultatet visar på en tydlig positiv inställning till konsulters variation och 

utvecklingsmöjligheter, och att dessa även kan ses som förmåner för 

konsulterna. I och med detta tillskrivs konsulters uppfattningar om denna 

flexibilitetstyp som funktionell flexibilitet, vilket enligt den teoretiska 

referensramen bedrivs med kompetensutveckling och de positiva 

aspekterna i flexibilitetens motsatsförhållande. Resultatet visar på att 

anpassningsbarhet och rörlighet sammanförs med begreppen; flexibilitet 

genom förtroende, flexibilitet genom utbytbarhet samt numerisk flexibilitet. 

Vidare ger variation och utvecklingsmöjligheter upphov till funktionell 

flexibilitet. Dessa två teman i analysen illustreras med Modell 2 nedan: 
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Modell 2: Flexibilitetsanalys (Egen modell) 

 

Resultatet visar hur konsulterna uppfattar variationen i arbetsuppgifterna 

som en bidragande del för utvecklingsmöjligheterna. Resultatet kan 

därmed sammanföras med Atkinson (1984) funktionell flexibilitet där 

vikten av variation i arbetsuppgifterna är det som bidrar till konsulternas 

kompetensutveckling. Detta samband visar på en positiv aspekt på 

konsulternas flexibilitet i arbetslivet, då detta bidrar till uppfattningen om 

flexibilitet som en förmån. Denna flexibilitetstyp används även av 

Konsultation AB för att möjliggöra konsulternas frikoppling till Kund AB.   

 

Olofsdotter (2008) menar att en välfungerande konsult ska snabbt komma 

över de tidigare sociala relationerna på det senaste uppdraget gällande 

besvikelsen att lämna en plats och istället se nästa uppdrag som en 

utmaning. Detta innebär att de ska vara kompetenta i sina arbetsuppgifter 

utan ett uttryckligt behov av att koppla dem till en långvarig institutionell 

kontext. Utifrån resultatet synliggörs detta genom att konsulterna beskriver 

gemenskapen som den mest lidande aspekten av att vara inhyrd arbetskraft.  
 

5.3 Avslutande diskussion, slutsatser och fortsatt forskning 
Syftet med studien är att belysa hur en trepartsrelation i arbetet uppfattas 

av konsulterna, samt hur de uppfattar flexibiliteten i arbetslivet. Studiens 

frågeställningar är; hur uppfattar konsulterna relationen till Konsultation 

AB och Kund AB? Hur uppfattar konsulterna flexibiliteten i sitt arbetsliv?   
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Avslutande diskussion 

Huvudresultatet visar att lojaliteten från konsulterna till Konsultation AB 

och Kund AB är god. Relationen bör präglas av ärlighet, öppenhet och 

samverkan för att bibehålla lojala konsulter. Detta vill säga att båda 

parterna inte har något att dölja för varandra samt att det råder ett givande 

och ett tagande från dessa parter, en ömsesidighet för att erhålla önskad 

effekt på konsulternas lojalitet gentemot Konsultation AB och Kund AB. 

Huvudresultatet visar även hur den öppna och ärliga relationen med 

Konsultation AB, upprätthålls till stor del genom lunchmötena. Denna 

kontakt ger konsulterna tillräcklig information, stöd och tillhörighet, där de 

kan ventilera tankar och idéer. Konsultation AB bidrar även med 

emotionellt stöd i relationen då de tar hänsyn till privata angelägenheter. 

Vidare är delaktigheten vid tilldelningen av uppdrag tillräcklig. Relationen 

till Kund AB är god, med lagom information och stöd, dock så är kontakten 

begränsad på grund av att chefen ofta är otillgänglig och inte fysiskt är 

stationerad på samma plats. Denna relation präglas även av ärlighet och 

öppenhet att närsomhelst vid behov söka hjälp hos chefen vid 

komplikationer i arbetsuppgifterna. Vid tilldelningen av nya uppdrag anses 

delaktigheten i denna process som tillräckligt omfattande men däremot 

uppstår en känsla av begränsat medbestämmande. Det finns en förståelse 

för detta och konsulterna accepterar situationen, men finns det 

valmöjligheter till alternativa uppdrag vill konsulterna få möjligheten att 

påverka detta.  

Det återkommer ett motsatsförhållande genomgående i analysen. Från 

resultatet där kompetensutveckling ses som flexibilitetens positiva del för 

konsulterna, och uppfattningen om ett utanförskap som den negativa delen. 

Huvudresultatet beskriver hur flexibiliteten ses som både lösningen och 

anledningen till en osäker arbetssituation, där den inhyrda arbetskraften kan 

modereras för att motverka negativa samhällstrender. Huvudresultatet 

omfattas även av detta motsatsförhållande genom hur konsulterna 

förväntas vara, det vill säga anpassningsbara, medan de uppfattar sig själva 

som utbytbara. Vidare ges konsulterna professionell utveckling där de 

sociala relationerna som etablerats får en negativ påverkan av den 

omfattande rörligheten mellan uppdrag. Trots de positiva aspekterna 

beträffande anpassningsbarhet och rörlighet är baksidan med konsultyrket 

att det råder en otrygghet att kunna bli utbytt.  

 

Den flexibla konsulten arbetar med båda fötterna inom olika sfärer. Ena 

foten bidrar med kompetensutveckling och varierande arbetsuppgifter, 

medan den andra foten omfattas av en ständig rörlighet och svårigheter att 
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etablera sociala relationer. Huvudresultatet visar på att konsulterna ser 

variationen i arbetsuppgifterna som en utvecklingsmöjlighet, att bredda sin 

kompetens. Det framgår även att det är en positiv aspekt med att vara 

konsult avseende på nya arbetsplatser, lära nytt samt nya sociala kretsar. 

Däremot blir de sociala kretsarna svåra att lämna vid tilldelning av nytt 

uppdrag.  

 

Vidare fann vi skillnader mellan konsultgrupperna men dessvärre av för 

liten betydelse för att kunna analysera dessa.  

 

Slutsatser 

Studiens första frågeställning besvaras i följande stycke; hur uppfattar 

konsulterna relationen till Konsultation AB och Kund AB?  

 

Relationen konsulterna har mellan Konsultation AB och Kund AB 

karaktäriseras av ärlighet, öppenhet samt en ömsesidig medverkan, som 

visar sig ligga till grund för deras höga lojalitet. Konsulterna är nöjda med 

kontakten till Konsultation AB och Kund AB som är via mejl, telefon samt 

träffar. Träffarna består ofta av lunchmöten som fyller tre funktioner; stöd, 

information och gemenskap. Detta initiativ från Konsultation AB är något 

positivt. Vidare präglas relationen till Konsultation AB och Kund AB av 

distans, både fysiskt och mentalt. Detta i sig är inget negativt då en 

förståelse för chefens otillgänglighet existerar. Konsultation AB är måna 

om konsulternas välbefinnande och visar hänsyn till privata 

angelägenheter, om komplikationer utanför arbetet skulle uppstå. I 

tilldelningen av nya uppdrag känner sig konsulterna hörda, även om 

delaktigheten kan uppfattas som begränsad finns ändå en förståelse för 

detta. Skulle det finnas fler än ett uppdrag att välja mellan, så vill 

konsulterna ha en större delaktighet i tilldelningen av nya uppdrag, genom 

en ömsesidig medverkan.   

 

Studiens andra frågeställning besvaras i följande stycke; Hur uppfattar 

konsulterna flexibiliteten i sitt arbetsliv?  

 

En positiv effekt med att arbeta som konsult är förmågan att vara 

anpassningsbar. Den negativa effekten av anpassningsbarhet är känslan av 

att känna sig som en resurs hos Kund AB, istället för en 

medarbetare.  Samtliga konsulter kunde relatera till en form av utanförskap 

hos Kund AB, samtidigt som den känslan överröstades av stödet och 

tryggheten från Konsultation AB. Detta kan på så sätt härledas till hur 

bemanningsföretag borde etablera en utsträckt hand till konsulterna, som 

enligt huvudresultatet, Konsultation AB har lyckats med. Konsulterna 

ställer sig positivt till längre uppdrag, detta för att det tar lång tid att sätta 
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sig in i nya grupper och arbetsuppgifter. Det krävs, med andra ord, att 

konsulterna anpassar sig till Kund ABs arbetsmiljö för att komma in i 

uppdragen. Arbetsplatserna och arbetsuppgifterna ses som en positiv del av 

konsulternas rörlighet, medan gemenskapen kan bli lidande. Konsulternas 

variation i arbetsuppgifterna anses som en förmån, detta på grund av en 

breddad kompetens och utvecklingsmöjlighet. Baksidan med varierande 

arbetsuppgifter i olika uppdrag är komplexiteten att byta uppdrag om 

konsulten vantrivs med sitt aktuella uppdrag, detta genom att ett 

anställningsavtal undertecknas över en tidsperiod vilket är bindande för 

parterna. Förutom förmånen att ha variation och utvecklingsmöjligheter i 

arbetet, anses ytterligare positiva förmåner som kurser och utbildningar.  

 

Studien ger upphov till en förståelse för individen (konsulten), gruppen 

(inhyrd arbetskraft), samhället och till den sociologiska disciplinen.  

 

För konsulten anser vi att studien bidrar med förståelsen att det krävs ett 

engagemang från bemanningsföretaget att etablera en öppen och ärlig 

relation, som också präglas av en ömsesidighet gällande ett givande och ett 

tagande, för att de ska bibehålla en lojal och tillfredsställd personal. Detta 

för att motverka att konsulterna uppfattar sig själva som en sekundär 

arbetskraft, som inte blir sedd eller hörd på arbetsplatsen. Upprätthålls detta 

så känner konsulterna tillhörighet till både Konsultation AB och Kund AB. 

Rörlighet och anpassningsbarhet är anledningen till varför konsulterna 

arbetar som just konsulter, det är den positiva aspekten dvs. att variera 

arbetsplatser, arbetsuppgifter och genom detta bredda och utveckla sin 

kompetens. 

 

För inhyrd personal kan studien bidra med en djupare förståelse för hur 

utanförskap upplevs på arbetsplatsen. Den grupptillhörighet som den 

inhyrda personalen tillskriver sig är den som de träffar dagligen på 

arbetsplatsen, även om uppfattningen bland dessa präglas av utanförskap, 

anser studien det som konsulternas primärgrupp. Det Konsultation AB 

bidrar till konsulterna är en ökad grupptillhörighet. Detta genom bland 

annat kontakten via mejl och telefon samt lunchmötena, som bidrar med 

information, stöd och gemenskap. Denna kontakt bidrar även med en 

tydligare jag-identitet på så sätt att värna om de fysiska träffarna med 

konsulterna, vilket stärker relationen till den egna gruppen, som enligt 

huvudresultatet är inom Konsultation AB.  

 

För samhället ger studien möjlighet att uppmärksamma hur 

bemanningsbranschens etablering på arbetsmarknaden kan bidra med 

osäkerhet och sårbarhet. I och med ett föränderligt samhälle krävs det en 

föränderlig arbetskraft och den traditionella anställningsformen kan 
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mycket väl trängas undan för att ge vika åt den flexibla konsulten. Den 

större bilden som framgår ger upphov till en arbetsmarknad som är under 

en omställning. Detta genom att samtliga yrkeskategorier omfattas och att 

arbetsmarknaden blir mer beroende av globala ekonomiska upp- och 

nedgångar, eftersom arbetskraften då främst används som en resurs och kan 

därmed snabbt modereras. Vidare ger det en tydlig skiljelinje från ett 

industrialistiskt och standardiserat samhälle, till ett föränderligt- och 

individualiserat samhälle. Detta genom att den traditionella 

standardiseringen av arbetsuppgifter leder till en stagnerad arbetsmiljö 

inom ett samhälle som omfattas av konstant förändring.   

 

För sociologin anser vi att studien belyser hur flexibilitetens former är ett 

teoretiskt verktyg med praktisk applicerbarhet. Främst genom Allvin m.fl. 

(2006) begrepp flexibilitet genom förtroende och flexibilitet genom 

utbytbarhet. Studien visar ett tydligt motsatsförhållande mellan dessa för 

konsulterna, och genom en ökad förståelse för vad den sociologiska 

flexibiliteten är och används inom det postmoderna samhället. Studien ger 

även upphov till att visa att flexibilitetens användningsområden kan brukas 

på makronivå samt mikronivå; från en flexibel individ till en flexibel 

arbetsmarknad. Det sociologiskt problematiska framgår genom att 

understryka vikten av att tillfällig och temporär arbetskraft är ett nationellt 

fenomen som, enligt studien, inte nödvändigtvis upplevs som något 

negativt för arbetskraften, men bidrar med en fragmentarisk och osäker 

arbetsmarknad vilket i sin tur påverkar samtliga individer. Vikten läggs på 

att utöka flexibilitetens teoretiska ansats så den kan appliceras för att 

motverka de problem som den skapar. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har vi som författare ställt oss frågan, huruvida 

framtida forskare skulle kunna utveckla vår studie. Ett förslag på vidare 

forskning är att bruka en större population för att få fram intressanta 

skillnader mellan konsulter som har arbetet en längre tid samt konsulter 

som har arbetat en kortare tid. Detta för att våra resultat på tio informanter 

inte gav några betydande skillnader för att kunna analysera vidare. Vi ser 

både intervjuer och enkäter som lämpliga metoder. 

 

Möjligheten finns för vidare forskningen att studera konsulter och 

bemanningsbranschen på ett makrosociologiskt- och mikrosociologiskt 

plan. Detta möjliggörs genom att fenomenet existerar på dessa två 

abstraktionsnivåer, samtidigt som de kan och bör studeras separat. För 

konsensusteoretiskt inriktad forskning anses att ett mikrosociologiska 

teorier brukas, medan en mer konfliktteoretisk forskning bör 

makrosociologiska teorier brukas. 
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Ett annat förslag är att framtida forskning jämför de skilda grupperna 

mellan olika konsultföretag, för att få ett bredare perspektiv på konsulternas 

flexibilitet, mobilitet och relation till bemanningsföretaget samt 

kundföretaget. Det bör även omfattas av konsulter från samtliga 

yrkeskategorier. 

 

Dessvärre anser vi som författare att det på grund av konsulternas 

föränderliga anpassningsbarhet och rörlighet är komplicerat att observera 

deras relationer, då de tenderar att se olika ut beroende på uppdragets 

situation och omfång. Samtidigt innehöll vissa geografiska områden som 

konsulterna rörde sig inom sekretessbelagd information. Detta kan bli etiskt 

problematiskt, eftersom en observationsstudie behöver fysisk tillgång till 

samtliga av konsultens sfärer för fullständig trovärdighet och kvalité. 
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BILAGA 1. Intervjuguide 

 
Informationskravet - Vår forskningsstudie behandlar personalens 

lojalitet mot organisationen och hur denna synliggörs.  

Samtyckeskravet - Vill du vara med i vår studie? 

Konfidentialitetskravet - Vid medverkande i studien råder det 

anonymitet, det personen säger ska inte kunna kopplas till chefen eller 

organisationen. Det är bara författarna till kandidatprojektet som tar del 

av det inspelade materialet och när arbetet är färdigt raderas detta.  

Nyttjandekravet - Den information vi får av dig kommer enbart att 

användas till studiens syfte och inte till något annat. 

 

A. Bakgrundsfakta 

1. Efter gymnasial utbildning och tidigare yrkeserfarenhet som konsult: 

främsta arbetsuppgifter idag? 

2. Hur länge har du arbetat hos Konsultation AB? 

3. Beskriv vad som fick dig att börja arbeta med just konsultation? Vad 

var den utlösande faktorn?  

4. Motsvarade arbetsuppgifterna dina förväntningar? Motsvarar 

arbetetsuppgifterna fortfarande dina förväntningar?  

5. Har du arbetat som konsult inom någon annan organisation? 

Skillnader/likheter med den nuvarande organisationen? 

6. Beskriv din yrkesroll som konsult och berätta om vilka funktioner den 

fyller i arbetet? 

B. Lojalitet och relationer 

7. Hur skulle du definiera lojalitet? 

8. Beskriv hur du uppfattar din relation till din närmsta chef i 

hemmaorganisationen? Fördelar/nackdelar? 

9. Beskriv hur du uppfattar din relation till uppdragsgivaren/kunden? 

Fördelar/nackdelar? 

C. Flexibilitet 

10. Beskriv hur du uppfattar längden i uppdragen, kortare (3-6 månader) 

respektive längre (1 år eller längre)? Fördelar/nackdelar 

11. Beskriv din yrkesroll som konsult kopplat till anpassningsbarhet? 

Fördelar/nackdelar 

12. Beskriv din yrkesroll som konsult kopplat till rörlighet? 

Fördelar/nackdelar 

13. Beskriv hur tilldelningen av uppdrag går tillväga och ditt 

medbestämmande i processen?  

D. Förmåner 

14. Vad är en förmån i arbetet för dig? 
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15. Beskriv hur ofta och vilken typ av kontakt du och din närmaste chef 

i Konsultation AB har, när du är ute på uppdrag? Vilka funktioner fyller 

kontakten? 

16. En aktivitet som ni har inom Konsultation AB är de så kallade 

lunchmötena. Vilka funktioner fyller dessa? Fördelar/nackdelar 

E. Uppskattad lojalitet 
I kommande frågor skulle vi vilja få fram dina värderingar i de olika 

sfärer du finns och arbetar. Vi vet att detta är svårt men vi skulle vilja att 

du försöker sätta en siffra på följande frågor angående lojalitet (1-5, där 

1 är lågt och 5 är stort) 

17. Vilken siffra skulle du sätta på din lojalitet mot dina arbetsuppgifter? 

Varför? 

18. Vilken siffra skulle du sätta på din lojalitet mot din närmsta chef i 

hemmaorganisationen? Varför? 

19. Vilken siffra skulle du sätta på din lojalitet mot 

Uppdragsgivaren/kunden? Varför? 

F. Övriga kommentarer  
Är det något du tycker som vi har glömt att belysa under intervjun, 

något ytterligare som du vill tillägga? 
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BILAGA 2. Intervjuguide förstudie 
 

1. Hur upplever du dina underordnades uppfattningar/attityder om 

organisationen? 

2. Anser du att det finns ett personligt engagemang från dina 

underordnade till organisationen? 

3. Hur skulle du beskriva konsulternas yrkesroll? 

4. Hur bemöter ni konfrontation från de underordnade gällande beslut och 

förändringar, främjar ni motstånd, åsikter och idéer? Förekommer det 

genom en skriftlig eller muntlig protest? 

5. Hur ser problemlösningsmomentet oftast ut för konsulter, mer 

individuella och självständiga arbetsuppgifter istället för i grupp? 

6. Hur ser personalomsättningen ut bland konsulter i Konsultation AB, 

procentuellt årligen? 

Organisationsstrukturen: 

7. Vad har ni för krav på konsulternas lojalitet till Konsultation AB?  

8. Hur ser de juridiska aspekterna ut gällande lojalitet, till exempel 

sekretessbelagd information? Gestaltar de sig på ett annat sätt? 

9. Hur ser handlingsfriheten ut för konsulterna, och på vilket sätt är den 

begränsad/hämmad? 

Organisationskulturen: 

10. Hur arbetar Konsultation AB med sin organisationskultur för att 

främja trivsel och gemenskap? 

11. Under hur lång tid förväntar ni er att konsulter stannar inom 

organisationen? 

Förmåner: 

12. Hur gör ni för att stärka banden mellan konsulter och Konsultation 

AB med tanke på konsulternas omfattande rörlighet mellan uppdrag? 

13. Anser du att personalens förmåner påverkar graden av lojalitet 

gentemot Konsultation AB, vad för typ av förmåner, vilka är av större 

vikt? 

Tack för att du ställde upp och svarade på frågorna! 

14. Vi undrar om du skulle kunna hjälpa oss med att komma i kontakt 

med 10 konsulter på Konsultation AB? 

15. Vårt urval består som sagt av 10 konsulter där 5 av dessa ska ha arbetat 

en kortare period som konsult samt att den andra ska ha arbetat en längre 

period. 

16. Vad tycker du är lämpliga tidsintervaller hos dessa två typer (1-3 år 

och 5 år-) 

17. Är det något ytterligare du vill tillägga? 
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BILAGA 3. Missivbrev 
 

Hej! 

 

Studiens syfte är att studera konsulters uppfattningar i arbetssituationen 

och till hemmaorganisationen och hur detta påverkas av flexibilitet, 

grupptillhörighet och lojalitet. För att hitta en spänning mellan 

konsulterna valde vi att fokusera på informanter som hade jobbat en 

längre respektive kortare period inom hemmaorganisationen. (5 år eller 

längre och 1-3 år). 

 

De positiva aspekterna av att ha en personal som är lojal till sitt företag är 

väl studerade. Dels slipper företagen kostsamma ersättningskostnader, 

samt att den kommunikativa funktionen är mer effektiv och kan användas 

från båda hållen. Även organisationens institutionella minne påverkas 

positivt av personal med hög lojalitet. Lojalitet som 

samhällsvetenskapligt begrepp tar hänsyn till yttre faktorer som ligger till 

störst grund för hur en individ agerar gentemot en organisation. 

 

Inom vår teoretiska referensram finns det tre begrepp vi kommer fördjupa 

oss inom, flexibilitet, stigma och lojalitet. Forskare konstaterar att både 

lojaliteten till chefen och ett tolerant ledarskap är centrala delar för att 

konstruera ett effektivt organisationsbeteende. Kravet för att ge förståelse 

för detta arrangemang är att ta hänsyn till ledarskapets karaktär och 

underordnades lojalitet till organisationsrelaterade variabler. 

 

Datainsamling och fältarbete omfattas av kvalitativa intervjuer samt en 

intensity sampling. Studien vill fånga upp direkta citat och uppfattningar 

från individer om deras erfarenheter och personliga perspektiv kring 

fenomenen. Fokus ligger på konsulternas induktiva processer och 

uppfattningar. Författarna till denna uppsats har även reflekterat noga 

över fyra etiska aspekter vid insamling av empiri från informanterna; 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Innan intervjuerna genomförs belyser vi vad 

studien handlar om, efter detta krävs ett samtycke från informanten för 

deltagandet i studien. Vidare råder det anonymitet så att uppfattningar och 

åsikter inte skall kunna kopplas till individen. Viktigt att belysa är också 

att bara författarna tar del av inspelningarna, och empirin används enbart 

till kandidatprojektets syfte och inget annat. 
 


