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Abstract  

Associated with the growing TWAs (temporary worker agencies) is the occurrence of the so-

called three party-relationship, where the consultant (temporary worker) has a relation with 

the manager at the agency but also with the manager from the client company. In this relation 

a sense of belonging is formed for the consultant towards both companies. Previous research 

in the subject has shown that communication from the manager affect the sense of belonging 

for the employee. Therefore our hope is that this study, through qualitative interviews with six 

consultants, will contribute to a deeper understanding concerning how the sense of belonging 

towards each company is formed and how the consultant identifies himself/herself in the three 

party-relationship. The study answers the following questions:  

1. How do both managers (at TWAs and at the client) communicate with the consultant?  

2. Does this communication affect the sense of belonging towards the TWAs and the 

client?  

3. How does the consultant identify himself/herself in the three party-relationship?  

The study concludes that the consultants experienced a sense of belonging when the 

communication from the manager was well functioning. Another factor that influenced the 

sense of belonging was the communication with the colleagues within both companies 

(TWAs and the client). The consultants identified themselves towards the company where the 

interaction with both managers and colleagues was satisfying. Therefore, the communication 

within the companies was operative in how the consultant formed a sense of belonging 

towards the companies and through that, how they identified themselves with the companies.  

Keywords: belonging, communication, consultants, temporary work agency, three party-

relationship.  

  



 
 

Sammanfattning 

Den framväxande bemanningsbranschen medför uppkomsten av den så kallade 

trepartsrelationen, där konsulten har en relation med både konsultchefen och chefen på 

kundföretaget. I trepartsrelationen formar konsulten en känsla av tillhörighet gentemot båda 

företagen. Tidigare forskning i ämnet har visat att kommunikation ifrån chef påverkar känslan 

av tillhörighet hos den anställda. Vår studies teoretiska ram inkluderar begreppen 

kommunikation, tillhörighet och organisationsidentitet. Förhoppningen med denna studie är 

att, genom kvalitativa intervjuer med sex uthyrda konsulter, bidra till en ökad förstående i hur 

konsulternas känsla av tillhörighet formas gentemot respektive företag, samt hur konsulterna 

identifierar sig i trepartsrelationen. I studien besvarar vi följande frågeställningar:  

1. Hur kommunicerar respektive chef (konsultchef och kundchef) med konsulten? 

2. Påverkar denna kommunikation känslan av tillhörighet gentemot bemanningsföretaget 

respektive kundföretaget? 

3. Hur identifierar sig konsulten i trepartsrelationen? 

Slutsatsen av studien är att intervjupersonerna upplevde sig känna större tillhörighet på det 

företag där kommunikationen från chef var välfungerande. En annan faktor som påverkade 

känslan av tillhörighet var hur väl kommunikationen fungerade med kollegor på respektive 

företag. Konsulterna identifierade sig också med det företag där interaktionen med chef och 

kollegor var mest tillfredsställande. Studien visade därmed att kommunikationen inom 

företagen var avgörande för hur konsulten formade sin känsla av tillhörighet och därmed 

identifierade sig med respektive företag.  

Nyckelord: bemanningsbranschen, kommunikation, konsulter, tillhörighet, trepartsrelation 
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1 INLEDNING  

Dagens samhälle präglas av ett krav på individen att vara flexibel. Den flexibla präglingen 

syns inte minst på dagens arbetsmarknad och ställer därför samma krav på arbetsmarknadens 

aktörer. Ett resultat av det ökade kravet på flexibilitet inom arbetsmarknaden är framväxten av 

bemanningsbranschen. Otto Granberg (2011) skriver om hur bemanningsbranschens framväxt 

pågått i över 100 år. År 1953 startades det första bemanningsföretaget i Sverige, med syftet att 

hyra ut anställda/konsulter på tidsbegränsade uppdrag. Detta kunde ses som en privat 

arbetsförmedling, vilket vid tidpunkten var förbjudet. År 1991 tilläts däremot användningen 

av privat arbetsförmedling i Sverige, vilket ledde till en arbetsmarknad med möjlighet till 

upprättande och användning av privata arbetsförmedlingar. Under 1990-talet och början av 

2000-talet växte bemanningsbranschen därför explosionsartat, vilket ledde till ett behov av 

regleringar för den “nya”, flexibla arbetsmarknaden (Granberg 2011: 409-410). 

I det “nya” flexibla samhället behövs arbetskraften i kortare och intensivare perioder, vilket 

kan lösas genom bemanningsföretag som på uppdrag av kundföretag hyr ut personal för den 

period under vilket behovet finns. Det uppstår en “trepartsrelation” (bemanningsföretag → 

konsult ← kundföretag), mellan den anställde som uthyrd av sitt uthyrningsföretag 

(bemanningsföretag) till sitt inhyrningsföretag (kundföretag) (Olofsdotter, 2008: 12). 

1.1 PROBLEMFORMULERING 

Bemanningsbranschen och dess flexibilitet medför en viss problematik. Konsultens 

tidsbegränsade uppdrag och utbytbara status riskerar att leda till att kundföretagen använder 

sig av enkla kontroll-och kommunikationsprocesser för att leda konsulten i dennes arbete, 

istället för att involvera konsulten i företagets kultur, verksamhet och strategier. Ett resultat av 

detta blir att konsulten ofta blir separerad ifrån de regelverk och de anställningsförhållanden 

som gäller för de fast anställda på kundföretaget. Den annorlunda arbetsrollen riskerar också 

att göra det svårt för konsulten att uppskatta och reglera sina arbetsförhållanden (Gossett, 

2006: 386). 

Konsultens situation att befinna sig i en trepartsrelation kan leda till en förvirring i 

upplevelsen av tillhörighet gentemot respektive företag. I den flexibla branschen med uthyrda 

konsulter är det därför relevant att ställa frågan; till vilket företag känner konsulten 

tillhörighet (Olofsdotter, 2008: 13)? Ur ett arbetstagarperspektiv kommer vissa konsulter vara 

mer tillfredsställda än andra med sin flexibla anställningsform; främst de som ser en poäng i 

att söka nya upplevelser, de som haft tidigare positiva erfarenheter av bemanningsföretag 

samt de som prioriterar andra åtaganden och mål än enbart karriären. Även utbildning kan 

spela en viktig roll i hur nöjd konsulten är med sin anställningsform. Lågutbildade individer 

och individer med lite arbetslivserfarenhet verkar ha ett större behov av trygghet i 

anställningen än de individer som är högutbildade eller har mer insamlad arbetslivserfarenhet 

(Torka & Schyns, 2007: 452- 453). 

Genom kommunikation kan chefer och ledare försäkra sig om att de anställda förstår vilket 

ansvar de har inom organisationen (Gossett, 2006: 381-382). Att lägga till en tredje part, 

bemanningsföretaget, kan bidra till en mer komplicerad ledarprocess. Det kan göra det svårt 

att se vilket av företagen (kund- eller bemanning-) som har mest inflytande över konsulten. 

Konsulterna visar vilket av företagens regler som är viktigast för dem genom vem de lyssnar 
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på och vilka direktiv de följer. För att kunna dra nytta av de fördelar som kommer med att 

använda sig av tillfällig arbetskraft kan respektive företags ledning därför behöva fokusera på 

hur man på bästa sätt ska motivera, leda och kommunicera med konsulten för att denne ska 

uppnå en känsla av tillhörighet gentemot företaget (Gossett, 2006: 379).  

1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse gällande om, och i sådana fall hur, 

kommunikation ifrån konsultchef respektive kundchef påverkar konsultens upplevelse av 

tillhörighet gentemot bemanningsföretaget respektive kundföretaget. Dessutom diskuteras hur 

konsulten identifierar sig i trepartsrelationen.  

1.2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur kommunicerar respektive chef (konsultchef och kundchef) med konsulten? 

 Påverkar denna kommunikation känslan av tillhörighet gentemot bemanningsföretaget 

respektive kundföretaget? 

 Hur identifierar sig konsulten i trepartsrelationen?  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningen för denna studie baseras främst på att det finns olika typer av konsulter. 

Studien utgår ifrån Gunilla Olofsdotters definition i Flexibilitetens främlingar - om anställda i 

bemanningsföretag (2008), vilken beskriver konsulter som anställda på ett bemanningsföretag 

som utför uppdrag hos en kund på begränsad tid (Olofsdotter, 2008: 16). För att möta syftet 

med vår studie krävs det att de konsulter som intervjuas är uthyrda på ett uppdrag som 

sträcker sig över sex månader eller längre. Denna avgränsning motiveras med att det ska 

finnas en utstakad och stabil relation mellan konsulterna och respektive företag. 

Avgränsningen för denna studie baseras dessutom på intervjupersonernas/populationens ålder. 

Olofsdotter (2008) skriver om hur det ser ut på arbetsmarknaden för bemanningsanställda. 

Cirka 45 % av bemanningsanställda är yngre än 30 år (Olofsdotter 2008: 9).  

Denna studie avgränsas därför till en population med konsulter anställda på 

bemanningsföretag som är 20-35 år gamla och har en uppdragsanställning på sex månader 

eller mer hos kundföretaget. 

1.4 DISPOSITION 

Kapitel 2 presenterar teorin för denna studie. Studiens teori utgår från tre övergripande teman: 

kommunikation, tillhörighet och organisationsidentitet. Vi redovisar studiens teoretiska ram 

och därefter hur begreppen inom denna kommer att användas. 

Kapitel 3 redovisar den tidigare forskning som kan kopplas till studiens ämne. Vi beskriver 

hur vi gått tillväga för att välja dessa publikationer samt hur vi tematiserat dessa för att koppla 

dem till vår teori och till en viss del komplettera varandra. Temana blev 

bemanningsbranschens problematik, kommunikation, tillhörighet och organisationsidentitet. 

Vi redovisar också hur den tidigare forskningen kommer att användas i studien.  
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Kapitel 4 presenterar vårt metodval för studien och hur vi metodologiskt gått tillväga för att 

nå våra resultat. I denna studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med sex 

intervjupersoner. Här resonerar vi även kring studiens tillförlitlighet och de etiska reflektioner 

vi haft under studiens genomförande. 

Kapitel 5 redovisar studiens resultat och analys. Kapitlet delades upp utifrån temana att vara 

konsult, kommunikation, tillhörighet och organisationsidentitet. För varje tema redovisas och 

analyseras studiens resultat genom att koppla dessa till studiens teoretiska ram.  

Kapitel 6 innehåller en diskussion angående studiens resultat med anknytning till studiens 

tidigare forskning. Här beskrivs huruvida studiens resultat överensstämmer med resultaten 

från den tidigare forskningen. Dessutom för vi under rubriken “metodologisk diskussion” ett 

resonemang kring huruvida vårt metodval och vår egen förförståelse påverkat utfallet av vår 

studie.  

Kapitel 7 innehåller studiens sammanfattning och slutsats. Här sammankopplar vi studiens 

resultat och återkopplar detta till studiens syfte och frågeställningar. Vi ger även förslag på 

vidare forskning med grund i de tankar som uppkommit under genomförandet av studien.  
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2. TEORETISK RAM  

I detta avsnitt beskriver vi teori kring vår studies centrala begrepp, närmare bestämt 

tillhörighet, kommunikation och organisationsidentitet. Därefter följer en redogörelse av hur 

vi kommer använda dessa begrepp i studien.  

2.1 KOMMUNIKATION 

I Kommunikation i organisationer (2012) definierar Mats Heide, Catrin Johansson, och 

Charlotte Simonsson begreppet kommunikation som ett informationsflöde mellan minst två 

parter. Medier kan användas som ett hjälpmedel för att överföra informationen genom tid och 

rum (Heide, et al. 2012: 24-25). George Cheney och Lars Thöger Christensen skriver i The 

new handbook of organizational communication: advances in theory, research, and methods 

(2001) att kommunikation kan ses som en funktion som förmedlas av en sändare och därefter 

uppfattas och tolkas av en mottagare (Cheney & Christensen 2001: 231).  

I arbetslivet talar man dessutom om organisationskommunikation, vilket syftar på den 

kommunikation som sker i organisationer. Denna kan i sin tur delas upp i extern respektive 

intern organisationskommunikation (Heide, et al. 2012: 64). Den externa 

organisationskommunikationen syftar till att marknadsföra organisationen utåt och ge den så 

kallade publiken en bild av organisationen. Den interna organisationskommunikationen 

definieras däremot som den kommunikation som pågår inom organisationen (Cheney & 

Christensen 2001: 238).  

Hur den interna organisationskommunikationen påverkar organisationer kan ses både ur ett 

makroperspektiv och ett mikroperspektiv; makroperspektivet associeras främst med den 

information ledningen kommunicerar, medan mikroperspektivet tar upp hur denna 

information flödar mellan de anställda. Kommunikationen blir här grundläggande för hur 

beteenden och förhållningsätt formas inom organisationen. Organisationer stärks således 

genom att skapa mening till den information som förmedlas internt (Sutcliffe, 2001: 197-198).  

De budskap organisationen förmedlar tolkas alltså av organisationens medlemmar. Om den 

interna organisationskommunikationen sker på ett effektivt sätt leder det därmed till att 

medlemmarna agerar utifrån vad organisationsledningen vill (Deetz, 2001: 31). Den interna 

organisationskommunikationen är mer otydlig för anställda inom bemanningsbranschen 

eftersom det i en trepartsrelation blir svårt att dra tydliga gränser mellan bemanningsföretaget 

och kundföretaget (Heide, et al. 2012: 64). För konsultchefer och kundchefer blir det därför 

viktigt att ha en förmåga att kommunicera över företagens gränser, då konsulterna tillhör två 

företag (Cheney & Christensen 2001: 245). 

2.2 TILLHÖRIGHET 

Göran Ahrne skriver i Social Organizations - interaction inside, outside and between 

organizations (1994) att tillhörighet är viktigt för människan. Han menar att individer vill bli 

erkända och uppmärksammade. Att formationer skapas mellan individer är därför naturligt – 

människan verkar vilja gruppera sig och därigenom känna tillhörighet till gruppen (Ahrne, 

1994: 6). 
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För att definiera begreppet tillhörighet används bilden av ett medlemskap. Detta medlemskap 

ger utbyte i relationer – med andra ord är det gemenskapen i och tillgången till relationer som 

skapar känslan av tillhörighet hos en individ (Jönhill 2012: 80). Medlemskapet kan inte alltid 

ses som en självklarhet – för att bli inkluderad i gruppen måste individen uppfylla gruppens 

krav (Ahrne 1994: 8). Jan-Inge Jönhill (2012) skriver om distinktionen mellan inklusion och 

exklusion och menar att individen är inkluderad i vissa sammanhang och sociala kontexter, 

men samtidigt alltid exkluderad i andra. Han skriver att man för att se en tillhörighet, en 

inklusion, måste sätta en exklusionsaspekt som motsats. Denna exklusion behöver inte vara 

negativt betonad utan synliggör bara faktumet att det finns ett “utanför” (Jönhill 2012: 90). 

Frågan huruvida en individ tillhör en kontext beror enligt Jönhill (2012)  på tillgången till 

kommunikationsmöjligheter; ”Skillnaden mellan att vara innanför eller utanför, eller mellan 

integration och utestängning, handlar alltid om kommunikationsmöjligheter, eller brist på 

kommunikationsmöjligheter” (Jönhill 2012: 87). Han menar således att så länge en individ 

kan kommunicera är denne inkluderad i olika kontexter i samhället. Ett exempel på en kontext 

är organisationen som genom exempelvis rekrytering avgör vilka som ska inkluderas och 

exkluderas (Jönhill 2012: 81). Organisationen blir därmed en länk som tillåter de anställda att 

känna tillhörighet, samtidigt som de som står utanför den exkluderas från organisationens 

kontext (Ahrne 1994: 3).  

Monica Lindgren, Johann Packendorff och Nils Wåhlin (2001) menar att den anställde 

upplever olika grad av organisationslojalitet beroende på känslan av tillhörighet gentemot 

organisationen. De framhäver problematiken med anställda som arbetar med projekt på 

tidsbegränsade uppdrag då lojaliteten i den tidsbegränsade anställningen riskerar att bli 

tillfällig; vid dessa typer av projekt riktas lojaliteten mot arbetsuppgiften i sig snarare än mot 

organisationen. Man arbetar inte längre i en organisation, man arbetar med ett projekt. Detta 

innebär dock inte att organisationen inte kan räkna med den anställdes lojalitet, utan snarare 

att vad som förväntas av den anställde kan behöva förmedlas på ett tydligt sätt. Det blir då 

upp till individen att uppfylla organisationens lojalitetskrav. För att uppnå lojalitet hos 

tidsbegränsat anställda behöver alltså organisationen förmedla organisationens essens och se 

till att den uppfattas på ett korrekt sätt (Lindgren, et al. 2001: 102-105). Den interna 

organisationskommunikationen ligger därför också till grund för hur de anställda skapar en 

lojalitet för organisationen (Heide, et al. 2012: 216-219). 

2.3 ORGANISATIONSIDENTITET 

Individen skapar sin identitet utifrån de kontexter denne tillhör. När individer delar sitt 

identitetsskapande formas en gemenskap inom vilken medlemmarna delar normer och 

värderingar. När en individ tillhör den sociala kontext som är organisationen skapar sig han 

eller hon därmed en identitet inom denna (Jönhill 2012: 94-96). Lindgren, et al. skriver i En 

resa genom arbetslivet: om människors organisationsbyten och identitetsskapande (2001) att 

det finns olika perspektiv på hur individer formar sin identitet. Ett perspektiv är den så kallade 

spegelteorin, där individen härmar andra och på så sätt speglar omgivningens beteende. Detta 

perspektiv ger uttryck för en grundsyn som säger att omgivningen styr individens uppfattning 

(Lindgren, et al. 2001: 37).  

Den symboliska interaktionsteorin fokuserar istället på hur det sociala samspelet påverkar 

individens identitetsskapande. Med andra ord är organisationens sociala samspel centralt för 

hur individen formar sin identitet inom denna. Identitetsskapandet sker inom detta perspektiv 
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genom en organisatorisk samhörighet. Individen upptäcker alltså sin roll i organisationen 

genom att se till andras reaktioner på olika företeelser. Inom organisationens sociala samspel 

vidareutvecklas också individens självmedvetande och förmåga att reflektera. Det sociala 

identitetsskapandet baseras således på interaktion med andra, vilket i sin tur formar individens 

känsla av tillhörighet. Grupptillhörigheten blir central och individen identifierar sig med andra 

människor genom delade värderingar och mål (Lindgren, et al. 2001: 39-40). 

Organisationsidentitet definieras av Heide, et al. (2012) som ett begrepp som syftar till att 

förstå var individens tillhörighet ligger inom organisationen. Genom att se likhet med andra 

kan individen skapa ett sammanhang, vilket i sin tur skapar en lojalitet gentemot 

organisationen och ökar känslan av delaktighet (Heide, et al. 2012: 203-204). Organisationer 

kan därför använda sig av den tidigare nämnda interna kommunikationen för att skapa eller 

främja en anställds organisationsidentitet. Organisationsidentiteten formas både utifrån det 

informationsflöde ledningen kommunicerar och genom medlemmarnas tolkning och 

förståelse av informationen (Heide, et al. 2012: 206). Identitetsskapandet inom organisationen 

blir därmed en för individen självreflekterande process som befinner sig i ständig förändring 

(Lindgren, et al. 2001: 37-38). 

Lindgren, et al. (2001) menar att den nya flexibla arbetsmarknaden påverkar hur individen ser 

på sig själv som en gränsöverskridande människa. Individen måste ständigt förhålla sig 

reflexiv till livets strukturella begränsningar. Till exempel kan ett fokus på karriären leda till 

att familjelivet måste bortprioriteras. Identiteten skapas därmed beroende av vilka områden 

individen väljer att fokusera på. I den tillfälliga arbetsrollen kan konsulter därför behöva 

förhålla sig reflexiva till vilket av företagen han eller hon ska identifiera sig med (Lindgren, et 

al. 2001: 116).  

2.4 ANVÄNDNING AV BEGREPP 

Baserat på detta teoriavsnitt använder vi begreppen kommunikation, tillhörighet och 

organisationsidentitet genomgående i studien. Dessa ligger till grund för tidigare forskning, 

metodupplägg, resultathantering och analys. Vi förstår det som att kommunikationen kan 

påverka hur konsulten inkluderas och exkluderas i olika sociala kontexter på företagen, vilket 

leder till konsultens upplevelse av tillhörighet. Konsultens organisationsidentitet verkar i sin 

tur påverkas av både kommunikationen och dennes upplevelse av tillhörighet. Utifrån denna 

tolkning har vi utformat en figur (se nedan) för att tydliggöra hur de teoretiska begreppen 

används i vår studie. Dessa begrepp diskuteras vidare i relation till studiens resultat i avsnitt 

5.2- 5.5, resultat och analys. 

 

Kommunikation                     Tillhörighet 

 

Organisationsidentitet 

      Figur 1 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Här presenteras hur vi hittade den tidigare forskning som är relevant för ämnet. Därefter 

redovisas de publikationer som valdes ut. Detta följs av en beskrivning av hur vi kommer att 

förhålla oss till och använda oss av den tidigare forskningen.  

3.1 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

För att kunna relatera denna studies empiri till tidigare kunskap i ämnet sökte vi forskning 

som berör bemanningsbranschens problematik. Dessutom sökte vi efter forskning som tar upp 

studiens centrala teoretiska begrepp tillhörighet, kommunikation och organisationsidentitet i 

förhållande till konsulters arbetssituation. För att hitta vetenskapligt granskade artiklar och 

publikationer sökte vi i databasen Sociological Abstracts med sökorden; human resource 

management, human resource*, flexibility, organzational communication, temporary work*, 

staffing, satisfaction, employment, identity och belonging.  

Dessa sökord resulterade i flera artiklar som vi filtrerade efter utgivningsår, då vi önskade att 

finna artiklar och andra publikationer som är skrivna efter bemanningsbranschens 

frammarsch. Ett kriterium var därför att främst hitta publikationer som är publicerade efter år 

1990. Utifrån detta läste vi ett antal publikationer av vilka vi valde ut sex stycken, med 

motiveringen att dessas huvudämne kan ge stöd till vår studies syfte och frågeställningar. De 

publikationer som valdes ut tematiserades därefter utifrån våra tidigare nämnda centrala 

begrepp; bemanningsbranschens problematik, kommunikation och organisationsidentitet samt 

tillhörighet.  

3.2 BEMANNINGSBRANSCHENS PROBLEMATIK 

I artikeln Temporary work and human resources management; issues, challenges and 

responses (Burgess & Connell, 2006) redovisas en textanalys där forskarna granskat flertalet 

studier som undersökt olika frågor gällande tillfällig arbetskraft. Textanalysen kategoriseras 

utifrån sex nyckelfrågor som rör vilka konsekvenser användandet av tillfällig arbetskraft kan 

leda till. Resultaten visade bland annat att HR-rollen inom kundföretaget blir överflödig 

eftersom bemanningsföretaget har personalansvaret över konsulten. Konsulter blir därmed 

delvis frånkopplade i sin relation till kundföretaget. Konsekvenserna av detta kan ses från 

många olika perspektiv – från arbetarens sida, kundföretagets sida och arbetsmarknadens sida 

(Burgess & Connell, 2006: 130). Positivt med tillfällig arbetskraft är att den kan förbättra 

jobbmatchning inom arbetsmarknaden, minska kostnaden för rekrytering samt erbjuda en 

övergång till fast anställning för konsulten. John Burgess och Julia Connell (2006) belyser 

samtidigt en del risker med tillfällig arbetskraft, såsom exklusion från vanliga arbetsförmåner 

och från organisationers interna arbetsmarknad med arbetsträning och karriärmöjligheter. De 

som är tidsbegränsat anställda riskerar också att uppleva en osäkerhet kring arbetsuppgifter 

och lön samt en ökande segregation ifrån rollen som fast anställd (Burgess & Connell, 2006: 

131). 

Till en början användes tillfällig arbetskraft för att under korta perioder ersätta de fast 

anställda, till exempel vid sjukdom eller semester. Konsulterna fick då ofta enklare uppgifter 

som inte krävde någon utbildning. Nu kan man dock, visar Burgess och Connell, finna 

konsulter även inom professionella och tekniska yrken som kräver en längre utbildning 
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(Burgess & Connell, 2006: 132). Trots att även högutbildade rör sig inom 

bemanningsbranschen är majoriteten av de bemanningsanställda lågutbildade, med 

lågavlönade yrken, som lider av osäkerhet inför lönen och arbetssituationen (Burgess & 

Connell, 2006: 135). 

Att använda sig av konsulter kan därför medföra utmaningar för personalansvariga inom 

kundföretagen. Konsulterna är exkluderade ifrån organisationens interna arbetsmarknad, 

vilket leder till att deras åtagande och identitetsskapande med organisationen blir osäkra. 

Även om personalansvaret för konsulten ligger hos bemanningsföretaget, kan 

personalansvariga på kundföretaget behöva hantera de problem som riskerar uppkomma i och 

med konsulternas osäkerhet och möjliga illojalitet mot organisationen (Burgess & Connell, 

2006: 135). 

Christina Garsten skriver i en argumenterande artikel i tidskriften Organizational Studies; 

Betwixt and Between: Temporary Employees as Liminal Subjects in Flexible Organizations 

(1999) om hur tillfällig arbetskraft ser på sin roll i organisationen. Artikeln tar upp hur den 

tillfälliga arbetskraften ser på sin roll i trepartsrelationen och grundar sig i analyser av tidigare 

forskning i ämnet samt forskarens egna observationer på bemanningsföretag i USA och 

Sverige. Enligt henne kan konsulter vara mer eller mindre bekväma i sin arbetsroll. Vissa 

konsulter upplevde att de trivdes med att vara tillfällig arbetskraft och såg det som en frihet att 

kunna vara flexibla i sin arbetsroll. De hade blivit erbjudna fasta anställningar men nekat för 

att de trivdes i rollen som uthyrd konsult på olika typer av uppdrag. De ansåg att det var 

positivt att de inte behövde engagera sig i sociala relationer på arbetsplatsen. Hon benämner 

dessa konsulter som ”tröskel-människor” som av andra ses som främlingar på grund av deras 

tillfälliga plats i organisationen.  

Enligt Garsten kände sig vissa av konsulterna dock distanserade från den ordinarie 

arbetskraften på olika sätt. Vissa beskrev sig själva som “bara en inhyrd konsult”. Till en viss 

del berodde detta på att de blivit exkluderade från ordinarie aktiviteter eller förmåner på 

kundföretaget, men även att de stått utanför en del av den information som tilldelats resten av 

organisationen (Garsten 1999, 604-608).  

3.3 KOMMUNIKATION 

Artikeln Falling between the cracks: Control and Communication Challenges of a Temporary 

Workforce (Gossett, 2006) beskriver en kvalitativ studie med intervjuer som syftar till att 

undersöka problem med organisationsidentifiering och kontroll för konsulter inom 

bemanningsbranschen. Studien utfördes med hjälp av ett målstyrt urval, där konsulter från tre 

olika bemanningsföretag i USA intervjuades. 

Loril M. Gossett (2006) beskriver kommunikation som något företagen använder sig av för att 

kontrollera konsulten. Genom kommunikation kan chefer alltså försäkra sig om att deras 

anställda förstår vad som förväntas av dem i arbetet och därigenom kontrollera dem (Gossett, 

2006: 381). Hon menar att både kundföretaget och bemanningsföretaget bör tänka på hur man 

på bästa sätt ska kommunicera med konsulten för att få denne att känna tillhörighet och 

därmed utnyttja fördelarna med den tillfälliga arbetskraften (Gossett, 2006: 379). 

I artikeln beskrivs hur kommunikationen från kund- och bemanningsföretaget påverkar hur 

konsulten identifierar sig med respektive företag. Gossett (2006) menar att konsulters 
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bristande kontroll i form av osäkerhet för vilket av systemens direktiv de ska följa leder till 

utrymme för företagen att utnyttja konsulterna. Företagen kan alltså forma de regler och 

värderingar som de vill att konsulten ska ställa sig efter. Studiens resultat visade dock att 

medvetna konsulter kunde förhålla sig fritt mellan de två företagen, vilket gjorde det möjligt 

att undvika obekväma direktiv från det ena eller båda företagen. Möjligheten att välja vilket 

av företagen konsulten ville förhålla sig till och identifiera sig med gav alltså denne ett 

inflytande över sina arbetsförutsättningar. Gossett menar därmed att bemanningsbranschens 

föränderliga natur bör has i åtanke vid användandet av tillfällig arbetskraft och argumenterar 

för att det behövs nya strategier för att leda och kommunicera med den tillfälliga arbetskraften 

(Gossett, 2006: 410-411). 

3.4 TILLHÖRIGHET 

I doktorsavhandlingen Flexibilitetens främlingar- om anställda inom konsultföretag 

(Olofsdotter 2008) studeras verkningarna av personaluthyrning – hur cheferna ser på sina 

arbetsuppgifter samt hur konsulter känner tillhörighet och lojalitet gentemot 

bemanningsföretaget, kundföretaget och personalgrupper. För avhandlingen utfördes två 

kvalitativa fallstudier, den första på lokalt förankrade bemanningsföretag och kundföretag i 

Jämtland, den andra på ett internationellt bemanningsföretag som är verksamt i flera olika 

delar av Sverige. 

Liksom Garsten (1999) menar Olofsdotter (2008) att konsulter “står på tröskeln” mellan 

kundföretaget och bemanningsföretaget. De befinner sig inom en ständig rörelse mellan olika 

organisationer, vilket kan leda till en känsla av utanförskap. Genom sin utbytbara roll riskerar 

konsulter att uteslutas från olika sociala kontexter med andra anställda på kundföretaget, 

samtidigt som de ställs inför en social situation som präglas av en oregelbunden 

kommunikation med bemanningsföretaget. Dessutom förväntas de vara lojala mot 

bemanningsföretaget samtidigt som de ska vara anpassningsbara inför kundföretagets 

önskemål och krav (Olofsdotter 2008: 46). 

Olofsdotter (2008) beskriver hur ansvaret för ledarskapet vid personaluthyrning fördelas 

mellan chefer inom bemanningsföretaget respektive kundföretaget. Konsultchefen har dock 

det direkta ansvaret för den uthyrda konsulten. Denna roll kräver att chefen anammar en 

förmedlande anda mellan organisationernas intressen och har förmågan att skapa en 

samhörighet för konsulten som befinner sig mellan två olika sfärer (Olofsdotter 2008: 2). 

Konsulternas arbetssituation präglas alltså av en utbytbarhet som riskerar att leda till 

bristfälliga sociala situationer och en känsla av utanförskap i organisationen. Därför måste 

konsulterna upprätthålla en förmåga att hantera situationens rörlighet och ständigt anpassa sig 

efter nya organisatoriska sammanhang. Konsultchefen blir därmed en mycket viktig kontakt 

för den uthyrde konsulten. Därför blir det viktigt att konsultchefen har en förmåga att skapa 

en samhörighet och en känsla av organisatorisk tillhörighet för konsulten gentemot 

konsultföretaget, trots att denne spenderar mer tid hos kundföretaget (Olofsdotter, 2008: 47). 

3.5 ORGANISATIONSIDENTITET 

I artikeln One Foot in Each Camp: The Dual Identification of Contract Workers (2005), av 

Prithviraj Chattopadhyay och Elizabeth George diskuteras möjligheten att som konsult ha 
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flera organisationsidentiteter samt hur konsulten ställer sig gentemot dem. Forskarna har 

genomfört en kvantitativ studie och försökt besvara tre övergripande frågor gällande 

identitetsskapande för att komma fram till vad anställdas organisationsidentitet grundas i. 

Studien utgår från hypoteser som i sin tur undersöks med hjälp av en enkätundersökning mot 

fyra olika organisationer i USA. Enkätformuläret skickades två gånger till 1412 anställda, 

varav 447 svarade. Därefter intervjuades 30 konsulter för att fånga individuella upplevelser 

kring organisationsidentitet (Chattopadhyay & George 2005: 78-79). Studien gjordes för att se 

om det finns samband mellan identitetsskapandes- och tillhörighetsfaktorer och hur de 

anställdas relationer såg ut. 

Chattopadhyay och George (2005) menar att om konsulterna har en stabil relation med både 

bemanningsföretaget och kundföretaget kan de därmed också ha fler än en 

organisationsidentitet. Konsulten måste i sin tillfälliga arbetsroll lägga fokus på och förhålla 

sig reflexiv till både bemanningsföretagets och kundföretagets krav. Detta riskerar att leda till 

en dubbelidentitet som kan bli problematisk i den form att konsulten känner tillhörighet till 

båda företagen och därmed inte vet mot vilket företag han eller hon ska vara lojal. Om 

organisationerna påminner om varandra kan det däremot vara så att konsulten endast har en 

organisationsidentitet. Konsulten upplever i det senare fallet ingen distans mellan olika 

identiteter. Här blir konsultens identiteter så lika att han eller hon inte känner någon skillnad 

mellan företagen, och därmed inte mer eller mindre tillhörighet eller lojalitet till respektive 

företag (Chattopadhyay & George 2005: 74-76).  

Kontentan av studien är att det fanns stöd för att konsulter kunde känna en tillhörighet till 

båda organisationerna, men på grund av olika faktorer. Konsulterna kände tillhörighet till 

konsultföretaget när de hade delade värderingar med konsultföretaget samt upplevde kollegor 

och ledningen som tillförlitliga. Konsulterna kunde dessutom känna en tillhörighet till 

kundföretaget baserat på hur bra relationerna till kollegor och ledning var på kundföretaget 

(Chattopadhyay & George 2005: 89-91). Grunderna för organisationsidentiteten skapas enligt 

forskarna av känslan av tillhörighet som i sin tur grundar sig i relationer mellan konsulten och 

dennes kollegor och chefer (Chattopadhyay & George 2005: 68-70). Studiens resultat 

överensstämmer således med argumentet att identitet skapas genom interaktion.  

3.6 ANVÄNDNING AV TIDIGARE FORSKNING 

Med bas i studiens syfte sökte vi artiklar som tog upp kommunikation, tillhörighet och 

organisationsidentitet inom bemanningsbranschen. De artiklar vi valde, som redovisats ovan, 

visade att bemanningsbranschen präglas av en problematik som består av att de uthyrda 

konsulterna i vissa fall upplevde sig vara exkluderade i sin arbetsroll på kundföretaget och 

därför inte kände någon tillhörighet dit. En påverkande faktor till hur konsulterna formar sin 

känsla av tillhörighet verkar vara kommunikationen ifrån kundchef och konsultchef samt hur 

gemenskapen med kollegorna ser ut på respektive företag.  

Vi förstår det som att kommunikationen påverkar gentemot vilket företag konsulten känner 

tillhörighet, och att organisationsidentiteten därefter formas både på basis av hur 

kommunikationen ser ut på företagen samt på konsultens känsla av tillhörighet gentemot 

företagen. En bristande känsla av tillhörighet mot något av företagen kan leda till att 

konsulten känner sig otrygg och tappar sin lojalitet gentemot företaget- en problematik som 

företagets personalansvariga kan behöva hantera. 
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I likhet med figur 1, se avsnitt 2.4 användning av begrepp, visar den tidigare forskningen 

alltså att kommunikation bidrar till att skapa känslan av tillhörighet hos konsulter. 

Kommunikationen och känslan av tillhörighet verkar i sin tur påverka konsultens 

identitetsskapande i företagen. Bristande kommunikation kan således leda till att konsulterna 

känner sig exkluderade och inte känner tillhörighet, samt att de inte identifierar sig gentemot 

respektive företag. 

Utifrån den tidigare forskningen ser vi en relevans för denna studies frågeställningar (se s.2), 

då vi med besvarandet av dessa bör kunna bidra med en ökad förståelse till hur 

kommunikationen leder till en känsla av tillhörighet och ett skapande av en 

organisationsidentitet för konsulten. Detta kan i sin tur leda till en ökad förståelse för hur man 

på bästa sätt bör kommunicera med konsulten för att denna ska trivas i sin arbetsroll och på 

företagen. Den tidigare forskning som redovisats ovan kopplas och diskuteras vidare i relation 

till studiens resultat i avsnitt 6.1, resultatdiskussion. 
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4 METOD  

I detta avsnitt beskrivs hur vi har resonerat kring valet av metod för att uppnå studiens syfte 

och svara på dess frågeställningar. Här innefattas val av datainsamling, studiens urval, 

tillvägagångssätt, etiska reflektioner samt en diskussion kring studiens tillförlitlighet. 

4.1 METODVAL OCH DATAINSAMLING 

Valet av metod grundade sig i studiens syfte och frågeställningar. Det fanns här ett behov av 

att undersöka hur kommunikationen sker mellan konsult och respektive chef, samt konsultens 

upplevelse av tillhörighet inom den tidigare diskuterade trepartsrelationen. Vi valde att 

använda oss av kvalitativa intervjuer som metod på grund av förhoppningen att fånga 

intervjupersonernas upplevelser i dessa frågor. 

Alan Bryman (2011) beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder att en form av kvalitativa 

intervjuer är semistrukturerade intervjuer, där en intervjuguide används för att skapa en 

ordningsföljd och tematisering av intervjun (Bryman 2011: 206). En semistrukturerad 

intervjuguide kan ge intervjupersonen möjlighet att öppet kunna svara på frågorna, vilket ger 

intervjuaren möjlighet att fånga olika nyanser i svaren. Semistrukturerade intervjuer kan 

därmed leda till en flexibilitet i intervjuprocessen som lämnar rum för tolkning av frågorna 

samt öppnar upp för en oplanerad diskussion (Bryman 2011: 415). Intervjuguiden för denna 

studie är därför uppbyggd kring teman som grundats i vår teoretiska ram. Inom dessa har vi 

formulerat öppna frågor som ger möjligheter för intervjupersonen att utveckla och reflektera 

över sina svar.  

Bryman (2011) skriver att det finns en poäng i att genom användandet av intervjuer ta tillfället 

i akt att fånga alternativa uppfattningar och tolkningar. Det är därför viktigt att formuleringen 

av frågor inom intervjuguiden inte hindrar att alternativa idéer eller synsätt uppstår och kan 

förmedlas hos intervjupersonen under intervjuns gång. Forskare bör därmed fundera över 

vilka frågor som måste ställas för att kunna besvara forskningens frågeställningar. Centralt är 

att få en uppfattning om vad intervjupersonen upplever som viktigt i förhållande till de 

frågeställningar kring vilken forskningen kretsar (Bryman 2011: 419). Därför har vi 

strukturerat vår intervjuguide med detaljerade frågor som direkt kan ge den information vi 

önskar, men även frågor som kan innefatta konsulternas unika upplevelser kring 

forskningsfrågorna. 

4.2 URVAL 

Urvalet för denna studie var målstyrt och användes för att studera en viss grupp individer som 

direkt kan kopplas till studiens frågeställning (Bryman 2011: 350). För att möta studiens 

avgränsningar ställde vi vissa krav på intervjupersonernas profil. För att ingå i urvalet för 

denna studie krävdes det att intervjupersonerna var konsulter vid ett bemanningsföretag och 

uthyrda på ett uppdrag hos ett kundföretag som gäller sex månaders tid eller längre. Dessutom 

har studien avgränsats till ett ålderspann mellan 20-35 år för att skapa en form av en 

population. För att hitta intervjupersoner till denna studie annonserade vi på sociala medier. 

Detta resulterade i sex intervjupersoner i åldern 21-31 år som arbetar som uthyrda konsulter. 

Dessa intervjupersoner har mer eller mindre erfarenhet av att arbeta som konsult samt olika 

erfarenhet av olika typer av bemanningsföretag.  
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4.3 TILLVÄGAGÅNGSÄTT 

Intervjuguiden (se bilaga 1) tematiserades på så vis att vi först ställde bakgrundsfrågor om till 

exempel ålder, bemanningsföretag, kundföretag, längd på uppdrag och utbildning. Att ställa 

dessa typer av bakgrundsfrågor är viktigt för att kunna sätta in intervjupersonens svar i ett 

sammanhang (Bryman 2011: 420). Därefter tematiserades resterande frågor utefter vår 

teoretiska begreppsapparat med temana kommunikation och tillhörighet, samt ett tema 

gällande arbetssituationen på respektive företag. 

Våra intervjupersoner kontaktades via mail där vi bifogade vår studies missivbrev (se bilaga 

1). I brevet förklarades studiens syfte och varför intervjupersonen skulle vara relevant för 

studien. Efter detta bokade vi in intervjuer. Intervjuerna skedde på café, på besök hos 

kundföretaget och på besök hemma. Dessa platser uppfattades som bekväma för 

intervjupersonerna. 

Alla intervjupersonerna gick med på att intervjun spelades in, vilket underlättade vår 

empirihantering. Den ena forskaren transkriberade den andres intervju och tvärtom. Vi 

kontrollerade dessutom att transkriberingarna stämde genom att lyssna igenom intervjuerna 

och samtidigt läsa materialet. Båda forskarna var dessutom med på samtliga intervjutillfällen 

för att kunna inflika om något missades under intervjuerna.  

En resultatpresentation kan framställas på olika sätt beroende på vilken metod man använt. 

För denna studie har vi utgått från en kvalitativ analysmetod från Handbok i kvalitativ analys 

(Fejes & Thornberg (red.): 2009). Bearbetningen är uppdelad i sju steg för att sedan leda till 

analys och teorianknytning. Steg ett är att bekanta sig med det empiriska materialet. Vi 

arbetade nära det transkriberade materialet för att bekanta oss med det och redan vid första 

anblicken kunde vi ta fram viktiga punkter som till viss del kunde besvara våra 

frågeställningar. Detta blev än tydligare när vi kom till steg två i analysen som innebar att ta 

fram viktiga teman för resultatet. På ett tydligt sätt markerade vi de avsnitt i det transkriberade 

materialet som hängde ihop med frågeställningarna och upplevelser kring huruvida 

kommunikation skapar tillhörighet. I steg tre kunde vi jämföra de olika urklippen mot 

varandra och se hur intervjupersonernas utsagor skiljde sig från och i vissa fall liknade 

varandra. Steg fyra handlade om att tematisera dessa för att anknyta till studiens syfte. 

Eftersom vi använde oss av en tematisk intervjuguide och att studien i sig är tematiskt 

upplagd, kategoriserades vår insamlade empiri i enlighet med våra teman. När vi kategoriserat 

uttalanden genom steg fem var det enkelt att i steg sex namnge dem likt våra tidigare teman. 

Det sista steget i analysprocessen visade även på att vissa uttalanden kunde passa in i flera 

kategorier för att förtydliga samband mellan exempelvis organisationsidentitet och tillhörighet 

(Dahlgren & Johansson 2009: 126-131). 

4.4 ETISKA REFLEKTIONER 

För att diskutera forskningsetiken i denna studie utgår vi ifrån de etiska principer som 

används i svensk forskning. Dessa principer är formulerade som krav som bör uppfyllas för 

att forskningsetiken ska vara fullständig. Bryman (2011) fastställer fyra etiska krav som 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman 2011: 131-132). 
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I denna studie uppfylls informationskravet genom att det utformats ett missivbrev tillhörande 

intervjuguiden, vilket är avsett att fungera som ett informationsbrev som förklarar 

undersökningens syfte för aktuella intervjupersoner. Dessutom informerade vi innan 

intervjuns start att intervjupersonerna kunde avbryta intervjun när som helst.  

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen, efter att ha fått information om studiens syfte, 

frivilligt ska lämna sitt samtycke till att medverka i studien. I denna studie måste 

intervjupersonerna därför själva ha gått med på att intervjuas efter att ha läst det utskickade 

missivbrevet.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer personuppgifter sparas på ett exklusivt sätt 

och efter studiens avslutande kommer dessa raderas, för att respektera intervjupersonernas 

integritet. För att intervjupersonerna i så stor utsträckning som möjligt ska hållas anonyma 

skriver vi inte heller ut namn på de bemanningsföretag eller kundföretag där de är anställda. 

Därför har vi i intervjupersonernas citat i resultatdelen valt att ersätta företagens namn med 

[bemanningsföretag] respektive [kundföretag].  

Tillvägagångsättet för denna studie uppfyller nyttjandekravet på så sätt att det insamlade 

materialet enbart kommer transkriberas och användas för analys, för att därefter raderas. 

4.5 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

I denna kvalitativa studie används begreppet tillförlitlighet som ett alternativ till begreppen 

reliabilitet och validitet. Tillförlitlighet kan delas in i fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman 2011: 353-

354). 

För att skapa en trovärdighet i kvalitativ forskning bör forskaren säkerställa att denna utförts 

korrekt enligt regler och etiska principer, samt rapportera forskningens resultat till de personer 

som studerats för att få en bekräftelse på att deras beskrivningar av den sociala verkligheten 

inte är felciterade (Bryman 2011: 354- 355). I denna studie uppfyllde vi detta kriterium 

genom att utföra en respondentvalidering; efter att vi transkriberade våra intervjuer skickade 

vi materialet till våra intervjupersoner så att dessa kunde bekräfta att de hade citerats korrekt. 

Då vi i denna studie undersöker en liten grupp individer med liknande egenskaper finns det 

också en risk att våra resultat grundas i det kontextuellt unika i våra intervjuer. Det finns till 

exempel en risk att intervjupersonernas utsagor påverkades av miljön inom vilken 

intervjuerna hölls. Överförbarheten som kriterium för denna studie beror därför på om våra 

resultat kan återges i andra kontexter vid en annan tidpunkt (Bryman 2011: 355). För att 

uppfylla detta kriterium var målsättningen i denna studie att så utförligt som möjligt beskriva 

och tolka intervjupersonens svar samt den sociala kontext inom vilken intervjuerna skedde. 

Kriteriet pålitlighet kan jämföras med forskningens reliabilitet. För att kvalitativa forskare ska 

kunna bedöma om ett forskningsresultat är pålitligt ska de anta ett granskande synsätt. Med 

andra ord bör forskaren säkerställa att forskningen fullständigt redogör för alla faser i 

forskningsprocessen, för att därefter be en sakkunnig individ bedöma och granska 

forskningens kvalitet (Bryman 2011: 355). Studiens pålitlighet ökade eftersom vi arbetade 

tillsammans under studiens alla stadier. För att säkerställa att vår studie är pålitlig skrevs 

denna studie dessutom i ständig kommunikation med sakkunnig, i detta fall vår handledare. 
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För att uppfylla det fjärde kriteriet, möjligheten att kunna styrka och konfirmera, får 

forskningens utförande och slutresultat inte uppvisa medvetet personliga värderingar. 

Forskarens förhållningssätt gentemot teoretiska inriktningar ska vara objektivt och reflexivt 

(Bryman 2011: 355). Även här bör kvalitativa forskare använda sig av en sakkunnig som kan 

bekräfta att studien genomförts på ett pålitligt vis (Bryman 2011: 356) - i detta fall använde vi 

oss av vår handledare. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS  

Detta avsnitt innehåller en presentation av våra intervjupersoner samt en redovisning och 

analys av studiens resultat. När vi analyserade vårt transkriberade material fann vi ett 

ytterligare tema som vi valt kalla: att vara konsult. Detta tema är baserat på upplevelser kring 

intervjupersonernas arbetssituation samt uttalanden om skillnader i att vara konsult och 

ordinarie personal. Vi presenterar detta tema först eftersom det introducerar resterande 

resultat och analys. Resultatet kategoriserades därefter utifrån temana: kommunikation, 

tillhörighet och organisationsidentitet.  

5.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONERNA 

Intervjuperson 1 är 21 år gammal och uthyrd till kund i Västerås. Hon har inte så stor 

erfarenhet av att vara konsult då detta är hennes första uppdrag, men hon arbetar heltid hos 

kundföretaget och blir förlängd tre månader i taget. Hon har ingen relevant utbildning för 

uppdraget, enbart tidigare arbetslivserfarenhet. 

Intervjuperson 2 är 22 år gammal och uthyrd till kund i Eskilstuna. Han är på sitt andra 

konsultuppdrag och har bytt bemanningsföretag mellan dessa uppdrag, därför har han 

erfarenhet av olika företag. Han har ingen utbildning för uppdraget förutom truckkörkort 

vilket är ett kriterium för uppdraget. 

Intervjuperson 3 är 23 år gammal och uthyrd på sitt första konsultuppdrag till kund i Västerås. 

Hon har en universitetsutbildning inom personal och arbetsliv och är på sin första arbetsplats 

efter examen. 

Intervjuperson 4 är 24 år gammal och uthyrd till kund i Eskilstuna. Han har tidigare 

arbetslivserfarenhet av andra uppdrag och varit konsult i två och ett halvt år för 

bemanningsföretaget, men hos två olika kunder. Han har ingen relevant utbildning för 

uppdraget. 

Intervjuperson 5 är 27 år gammal och uthyrd till kund i Köping. Hon har varit anställd hos 

samma bemanningsföretag under sju års tid och varit på flera uppdrag genom dem. Detta är 

ett av hennes längre uppdrag, hon är nu på ett vikariat på ett års tid. Hon har en för uppdraget 

relevant gymnasieutbildning samt en stor arbetslivserfarenhet i form av många tidigare 

uppdrag. 

Intervjuperson 6 är 31 år gammal och uthyrd till kund i Västerås. Han har bytt från ett större 

bemanningsföretag och är nu anställd på ett mindre. Han har i stort sett varit uthyrd till samma 

kundföretag under hela tiden, men på olika former av uppdrag. Han har en relevant 

eftergymnasial utbildning för det aktuella uppdraget. 

5.2 TEMA 1: ATT VARA KONSULT 

Konsultyrket för med sig både fördelar och nackdelar. Användandet av uthyrda konsulter är 

nödvändigt i och med den “nya”, flexibla arbetsmarknaden, men konsultyrket kan också föra 

med sig problem för individen. Beroende på hur individen ser på sig själv som en 

gränsöverskridande människa (Lindgren, et al. 2001: 116) förändras deras uppfattning om sin 

roll som konsult: 
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“Jag tyckte det var jättebra med konsultjobbet, dels för att man kommer in på 

arbetsmarknaden väldigt bra som konsult, jag tycker att arbetsgivaren kräver 

lite mindre av konsulten som börjar än av den ordinarie. Dels för att man som 

konsult ofta hoppar mellan företag, och då har man ju inte det här kravet på att 

man ska kunna vissa system jättebra när man kommer. Utan man blir ju 

upplärd, så man har en liten förståelse när man är konsult […]. Och annars är 

det ju jättebra att få den erfarenheten, som sagt. Det är nästan det bästa. Man 

blir ju utbildad så att man klarar av jobbet och då samlar man ju på sig 

jättemycket erfarenhet. Och om det är så att man skulle sluta där man är idag, 

så kommer man ju till ett nytt ställe. Och där kan man ju ta med sig den 

erfarenheten man fått och får ny.” (intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 verkar därmed se på konsultyrket som ett bra sätt att skaffa 

arbetslivserfarenhet och att skapa sig en plats på arbetsmarknaden. Vi tolkar det som att hon 

menar att det finns en positiv aspekt i att som konsult ibland byta uppdrag, eftersom det för 

henne leder till mer erfarenhet och kunskap. Hon uppvisar alltså en positiv attityd till de 

fördelar som kommer med att arbetslivet blir projektifierat och att konsulter arbetar på 

tidsbegränsade anställningar. Intervjuperson 4 svarar som följande på frågan om han ser att 

framtid i att vara konsult; 

“Ja att jobba för ett bemanningsföretag är ändå en typ utav trygghet. Men visst, 

har jag utbildat mig till något så vill jag självfallet se hur arbetsmarknaden ser 

ut […] Och det kan kanske vara lite svårt som konsult att göra det. Innan jag 

börjat på en fast anställning på ett jobb kan det kännas som en trygghet tror jag. 

Alla företag har ju ändå sex månaders provanställning.” (intervjuperson 4) 

Intervjuperson 4 ser, i likhet med intervjuperson 3, på konsultarbetet som en smidig 

inkörsport till arbetslivet, där han kan införskaffa sig erfarenheter efter hur arbetsmarknaden 

ser ut. Han ser dock också på konsultyrket som något som kan ersätta kundföretagens 

provanställning och vill därför bli fast anställd efter en kortare period som konsult. En annan 

intervjuperson uttalade sig som följande gällande frågan om en fast anställning lockar i 

allmänhet;  

“Tycker att det är ganska kul att vara konsult och att få prova på saker. Känna 

möjligheten att om man inte trivs kan man ju bara säga till chefen att man skulle 

vilja prova på något nytt. Det är kanske lite jobbigare om man måste ta det 

steget själv om man är anställd någonstans. För då måste man ju kanske söka 

nytt jobb.”(intervjuperson 6) 

När vi ställde frågan om huruvida de skulle ta en fast anställning hos kundföretaget svarade 

intervjupersonerna med en viss skillnad: 

“Ja, det skulle jag. Det skulle jag. Dels också för att det är lättare att förhandla 

om löner när du byter jobb.” (intervjuperson 5) 

“Ja, men det skulle jag nog. Då känner man ändå att de vågar satsa på en och 

då får man vara med i den här utbildningen och man blir del av ett lag. Och det 

är faktiskt en större trygghet att vara tillsvidareanställd.” (intervjuperson 3) 
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“Det beror helt och hållet på vilket företag man jobbar för. Och vart man 

jobbar och vilken kund man jobbar åt. Som [kundföretaget] tar ju hand om en 

väldigt bra och då kanske det känns som lite tryggare om man skulle vara 

anställd hos dem.” (intervjuperson 2) 

Synen på arbetsrollen som konsult varierade därmed mellan våra intervjupersoner. Vissa ser 

enbart på konsultyrket som en inkörsport till arbetslivet, medan andra upplever konsultrollen 

som stimulerande och frigörande. Intervjupersonerna visade alltså att de är mer eller mindre 

bekväma i sin roll som konsult – där några var säkra på att de skulle ta erbjudandet om en fast 

anställning på kundföretaget uppvisade andra en vilja att stanna kvar på bemanningsföretaget.   

5.3 TEMA 2: KOMMUNIKATION 

Kommunikation definieras som ett informationsflöde mellan sändare och mottagare, vilket 

kan överföras med hjälp av olika typer av medier (Cheney & Christensen 2001: 231; Heide, et 

al. 2012:24f). För att möjliggöra ett förtydligande i hur kommunikationen sker mellan konsult 

och konsultchef på respektive bemanningsföretag ställde vi frågor som berörde 

kommunikationens form; huruvida medier användes eller om kommunikationen främst 

skedde genom direktkontakt mellan konsulterna och deras respektive chefer. För konsulterna 

varierade kommunikationsformen med konsultcheferna beroende på vilket bemanningsföretag 

de var anställda hos. I de flesta fall bestod kommunikationen med konsultchefen främst av 

direktkontakt, det vill säga att deras konsultchefer besökte kundföretaget minst en dag i 

veckan för att se hur deras konsulter hade det på arbetsplatsen. Upplevelserna var dock olika 

mellan de konsulter som hade sina konsultchefer på besök veckovis. Vissa upplevde denna 

kommunikation som mycket bra och nödvändig, medan andra upplevde den som överflödig; 

”[…]alltså han hälsar väl på oss varje tisdag. Då går han väl runt där inne lite 

och pratar och så, men det är inte mer än så.” (intervjuperson 2) 

Två av intervjupersonerna nämnde att konsultchefen aldrig var på plats på kundföretaget. 

Kommunikationen dem emellan baserades då istället på telefonsamtal eller mail. Här 

upplevde exempelvis intervjuperson 5 kommunikationen från konsultföretaget som bristfällig. 

Hon förklarade att hon sällan, cirka en gång i halvåret, hörde ifrån sin konsultchef och hon 

upplevde dessutom att hon själv var tvungen att initiera denna kontakt. Även intervjuperson 3 

förklarade att kommunikationen med hennes konsultchef i princip enbart skedde via mail och 

telefon- men upplevelsen av kommunikationen var i detta fall positiv;  

“Så det är ju inte jätteofta man har kontakt. Men ändå så har jag ju en tydlig 

bild av vem min chef är.” (intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 beskriver därmed en upplevelse av tydlig kommunikation, trots att hon bara 

hörde ifrån sin konsultchef ungefär var fjärde månad. Trots att hon till en början beskrev sin 

bild av sin konsultchef som tydlig uttryckte intervjuperson 3 ändå en önskan om att uppnå en 

mer daglig kommunikation. Hon menade att kommunikationen som sker med hennes 

konsultchef är viktig eftersom den handlar om uppdragets längd och hennes arbetsvillkor i 

stort. Information om hennes uppdrag och arbetsvillkor kommunicerades inte heller via 

chefen på kundföretaget; 

“Om vi pratar om uppdragets start och slut är det väldigt otydligt. För nu till 

exempel vet jag ju inte om jag får förlängt från januari, för jag har inte fått ett 
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klart besked. Just på sådana bitar är det väldigt dålig återkoppling från 

uppdragschefen.”(intervjuperson 3) 

I dessa frågor upplevde intervjuperson 3 alltså en bristande kommunikation från båda 

cheferna. Hur den interna organisationskommunikationen påverkar organisationer kan ses ur 

olika perspektiv. Kommunikationen är bland annat grunden för hur beteenden formas inom 

organisationen. Genom att skapa mening till det interna informationsflödet stärks 

organisationer (Sutcliffe, 2001: 197-198). Intervjuperson 5 menade att hennes konsultchef har 

ansvar över att kommunicera frågor gällande hennes välmående och allmänna arbetsvillkor. 

Ifrån sin kundchef förväntar hon sig istället klara instruktioner gällande hennes 

arbetsuppgifter på kundföretaget, något hon upplever saknas; 

”Det finns det ingen arbetsgivarbeskrivning, eller arbetsrollsbeskrivning, och 

då kan du ju i princip få hur mycket som helst på dig. Du har ingenting att luta 

dig tillbaka på.”(intervjuperson 5) 

Intervjuperson 5 beskriver här hur otydliga instruktioner lett till att hon som nyinkommen 

konsult tog på sig alldeles för mycket i sitt uppdrag, något som i sin tur ledde till 

överbelastning i arbetet. På grund av den bristfälliga kommunikationen med 

bemanningsföretaget pratade intervjuperson 5 inte med sin konsultchef om denna situation 

förrän några månader efter att den löst sig. Här ser vi ett tydligt exempel på att den interna 

organisationskommunikationen är mer otydlig för anställda konsulter på grund av deras roll 

mellan två företag (Heide, et al. 2012: 64). Kommunikationen i trepartsrelationen blev 

bristfällig i den form att information “föll mellan stolarna”, då konsulten hade behövt stöd 

från sin konsultchef i frågan. Här ser vi en grund för Cheney och Christensens (2001) 

resonemang att konsultchefer för konsultens välmående måste upprätthålla en förmåga att 

kommunicera internt (Cheney & Christensen 2001: 245). Intervjupersonerna berättar likt 

följande; 

“Alltså jag tycker det finns en smidighet i att det finns en trepartsrelation, så 

länge den relationen fungerar. Jag ser en poäng med att mitt 

bemanningsföretag kan ta vissa diskussioner åt mig. Till exempel, när jag ansåg 

att jag hade fått högre arbetsbörda, eller viktigare uppgifter, så gick jag till min 

konsultchef och sa: nu tycker jag att jag förtjänar högre lön för det här. Då tog 

hon lönediskussionen med uppdragsgivaren, alltså med min kundföretagschef. 

Så jag slapp göra det, vilket jag tyckte var väldigt skönt.” (intervjuperson 1) 

“Ja, det är väl både och. Det är väl som sagt bra att vara konsult och kunna få 

mycket erfarenhet och så men det blir lite knepigt också för det blir ju lite 

omständigt. Som jag sa förut så ska jag ju inte höra av mig till [kundföretaget] 

främst utan det är ju till [bemanningsföretaget]. Vilket kan kännas lite konstigt, 

tycker jag. Låt oss säga att det uppstått en konflikt på [kundföretaget], då skulle 

jag nästan tycka det var bättre att kanske ta det med min chef på 

[kundföretaget] och min kollega på [kundföretaget] eftersom det har hänt där. 

Inte höra av mig till konsultföretaget för då kan det tyckas vara en jättestor grej 

som konsultchefen måste ingripa i och då blir det väldigt komplicerat.” 

(intervjuperson 3) 

“Det känns faktiskt rätt okej. Mest för att jag inte har så mycket kontakt med 

[bemanningsföretaget][...] Sen vet ju jag att om jag behöver klaga på någonting 
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som ligger hos kunden så är det ju ganska skönt att vara anställd på ett annat 

företag. För då pratar jag med en tredje part på något sätt, en utomstående.” 

(intervjuperson 5) 

Intervjuperson 3 menar att vissa konflikter som sker hos kundföretaget vore enklare att 

diskutera direkt med kundchefen, utan att blanda in konsultchefen. Intervjuperson 1 och 5 

menar däremot att det finns en smidighet i trepartsrelationen i den form att de kan vända sig 

till konsultchefen, som i sin tur diskuterar frågan med kundchefen. I trepartsrelationen verkar 

konsulterna alltså vända sig till respektive chef beroende på ämnet de vill diskutera. 

Kommunikationen mellan de tre parterna blir en här viktig del i samarbetet och i 

anställningen. 

Resultaten i detta tema visade således att cheferna använde sig av olika former av 

kommunikation för att överföra information till konsulterna, både medier och direktkontakt. 

Beroende på kommunikationsform uppfattade konsulterna den interna 

organisationskommunikationen på bemanningsföretaget på olika sätt. Vissa upplevde att de 

hade en klar bild utav vad som förväntades av dem i deras uppdrag på kundföretaget. Denna 

upplevelse verkade bero på att de upplevde kommunikationen med bägge parter som 

välfungerande. Andra uppvisade en osäkerhet inför vad arbetsuppgifterna innebar. Vi tolkar 

våra resultat som att detta till viss del kan bero på den problematik som trepartsrelationen för 

med sig, i den formen att viktig information i vissa fall inte kommunicerades mellan konsult 

och respektive chef.  

5.4 TEMA 3: TILLHÖRIGHET 

Tillhörighet är viktigt för människan då individer har ett behov av att bli erkända och 

uppmärksammade. Genom att gruppera sig känner människan tillhörighet (Ahrne, 1994: 6). 

På frågan om vilket av företagen man känner sig mest hemma skiljde sig intervjupersonernas 

svar; 

“Jag måste ändå säga att jag känner mig väldigt hemma på båda ställena. Det 

är nog för att vår konsultchef är på plats så pass ofta som hon är. Jag är sällan 

på kontoret för bemanningsföretaget, men jag känner fortfarande tillhörighet till 

det.” (intervjuperson 1) 

”Jag skulle faktiskt säga att det är [kundföretaget]. Det är där det är bäst 

sammanhållning.” (intervjuperson 2) 

Vi ser här en tendens till hur kommunikationen påverkar känslan av tillhörighet hos våra 

intervjupersoner. På grund av bra kommunikation med sina konsultchefer upplevde 

intervjuperson 1 att hon kände tillhörighet till båda företagen, medan intervjuperson 2 

upplevde sammanhållningen på kundföretaget som bättre än på bemanningsföretaget och 

tyckte därför att han kände större tillhörighet till kundföretaget. Intervjupersonerna kände sig 

inkluderade i olika sammanhang och exkluderade ur andra och verkade känna tillhörighet 

därefter. De uppvisade ett behov av att känna sig inkluderade på kundföretaget trots sin fasta 

anställning på bemanningsföretaget;  

”Som konsult är det viktigt att man känner sig lika uppskattad som de anställda, 

att man blir tagen på lika stort allvar. Att känna sig som en anställd, även fast 

man är konsult.” (intervjuperson 6) 
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Intervjuperson 6 uppvisar här ett behov i att bli inkluderad i kundföretaget, med andra ord att 

känna sig som anställd/ordinarie personal på kundföretaget. Detta överensstämmer med 

Jönhills (2012) argumentation att en individ för att känna tillhörighet måste definiera vad som 

är ”innanförskap” och ”utanförskap” (Jönhill 2012: 90). De flesta intervjupersonernas utsagor 

visar att de inte vill upplevas som utanför ett sammanhang i sin arbetsroll. Intervjuperson 3 

upplever sig till viss del exkluderad i sin roll som konsult på kundföretaget; 

“Alltså det dumma med att vara konsult, det är att man inte får vara med på alla 

bitar. På [kundföretaget] har de ordinarie utbildningar, verksamhetsutveckling 

och regelbundna möten med kundchefen. Det får inte vi konsulter vara delaktiga 

i.”(intervjuperson 3) 

Detta citat visar att intervjuperson 3 upplever en exkludering i sin roll som konsult på 

kundföretaget och skulle önska att få vara mer delaktig i ordinarie aktiviteter. Hon berättar om 

osäkerhet när det kommer till arbetsförmåner och ett utanförskap gentemot kundföretagens 

interna organisationsstruktur, begränsningar när det kommer till lön och en strävan mot att bli 

tillsvidareanställd. Kundföretagen arbetade med konsulternas inkludering i företaget på olika 

sätt. Till skillnad från intervjuperson 3 menade några av våra intervjupersoner att de kände sig 

mer inkluderade på kundföretaget än på bemanningsföretaget;  

”Kunden vill att man ska vara en i gänget. Folk vet inte ens att jag är konsult 

här. När jag säger till folk att jag ska sluta i januari så säger de att: Jaha, 

varför ska du sluta, har du sagt upp dig? Och jag: nej men jag är ju bara inhyrd 

konsult. Det är ingen som märker det, för de gör ingen skillnad mellan oss” 

(intervjuperson 5) 

”Ibland har man ju möten då konsulter är inte är med. Men på vår avdelning är 

alla med, konsulter som anställda. Det gör ju att man känner ännu mer 

samhörighet, istället för om man tar bort konsulterna och bara har interna 

möten.” (intervjuperson 6) 

Det verkar alltså finnas en påverkande faktor för konsulternas tillhörighetskänsla som baseras 

på gemenskapen med kundföretagets anställda. Detta överensstämmer med Jönhills 

resonemang att även gemenskap och tillgång till att skapa relationer skapar en känsla av 

tillhörighet hos individen (Jönhill 2012: 80). Om konsulten inte känner att den har tid att 

skapa en relation hos kunden, tenderar denne att ha en avsaknad av tillhörighetskänsla; 

“Jag kände när jag började här att jag inte ens hade tid eller ork att lära känna 

alla. Oftast när man börjar på ett konsultuppdrag, så kan det vara så att du blir 

förlängd- först har du bara en vecka, men då är det ju bara för att prova på [...] 

Då känner jag att jag snart kommer plockas ur det här, så det är ingen idé att 

engagera sig.” (intervjuperson 5) 

För att sammanfatta detta tema visar vår studie att kommunikation från cheferna påverkade 

känslan av tillhörighet hos konsulterna. Beroende på hur kommunikationen sköttes kände sig 

konsulterna mer eller mindre hemma på respektive företag. I de sociala kontexter konsulterna 

upplevde sig mer inkluderade låg också deras känsla av tillhörighet. Detta överensstämmer 

med Jönhills (2012) argument att kommunikation leder till inkludering, vilket i sin tur leder 

till en känsla av tillhörighet (Jönhill, 2012:87). Även upplevelsen av gemenskap med kollegor 
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verkade påverka känslan av tillhörighet hos konsulterna, vilket överensstämmer med Ahrnes 

(1994) resonemang att människor vill gruppera sig för att känna tillhörighet (Ahrne, 1994: 6). 

5.5 TEMA 4: ORGANISATIONSIDENTITET 

Heide, et al. (2012) menar att organisationsidentiteten skapas utifrån ledningens 

kommunikation och hur denna uppfattas av de anställda. När en individ finner likheter med 

andra blir det lättare att skapa ett sammanhang, vilket i sin tur kan bidra till att forma 

individens organisationsidentitet (Heide, et al. 2012: 203-204). Samtidigt skriver Lindgren, et 

al. (2001) att det finns olika perspektiv på hur individer formar sin identitet. Intervjuperson 3 

verkade till viss del identifiera sig med båda företagen på grund av bra kommunikation med 

såväl konsultchef som kollegor på kundföretaget; 

“Jag tycker min konsultchef är en supersocial person som vid första mötet fick 

mig att känna som att vi känt varandra i flera år. Men annars så känner jag mig 

absolut hemma på [kundföretaget] och med mina kollegor där. Även om jag är 

konsult och inte tillsvidareanställd på [kundföretaget], så känner jag ändå en 

jättesammanhörighet.”(Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 verkar således ha skapat sig en identitet på båda företagen. Jämfört med 

Lindgren, et als. (2001) mening att individen måste förhålla sig reflexiv till gränserna i det 

nya flexibla arbetslivet verkar intervjuperson 3 således inte dragit särskilt starka gränser i sin 

trepartsrelation mellan bemanningsföretaget och kundföretaget. Lindgren, et al. menar också 

att individen identifierar sig mot olika områden beroende på vilka gränser denna drar. Fokus 

på karriären kan leda till mindre fokus på familjen och tvärtom (Lindgren, et al. 2001: 116). 

Intervjuperson 5 menar att hennes arbetsroll som konsult påverkar hennes privatliv;  

“Jag känner förhinder i mitt privatliv med att vara anställd som konsult [...] Jag 

börjar nog bli lite less på det nu för att jag känner att jag börjar vilja rota mig 

på det företag jag är på.” (intervjuperson 5)  

Vi ser här att intervjuperson 5 visar tendenser till att vilja rota sig på kundföretaget, eftersom 

hennes utbytbara roll som konsult påverkar hennes privatliv negativt. Hon menar också att 

hon hellre skulle vara fast anställd på kundföretaget eftersom hon upplever det som jobbigt att 

flyttas mellan olika uppdrag när hon hunnit etablera sociala relationer på kundföretaget; 

“Jag känner att när jag slutar på uppdraget blir det lite av en 

skilsmässosituation. Du slits ifrån allt du har haft, hela din vardag. Och det är 

lätt att man identifierar sig med arbetet på [kundföretaget].”(intervjuperson 5) 

Intervjuperson 5 identifierar sig alltså till viss del också med sitt arbete och ser en poäng i att 

vara fast på ett företag istället för att som konsult flyttas runt mellan olika uppdrag. Hon anser 

att de sociala relationerna på arbetsplatsen är viktiga, något som återspeglas i andra 

intervjupersoners uttalanden;  

“På [bemanningsföretaget] har vi blivit flera så nu har vi ju en liten grupp där, 

så den kommunikationen är ju bra och den sammanhållningen tycker jag också 

är riktigt bekväm. På [kundföretaget] är det ju lite mer utspritt. Den 

sammanhållningen känns lite som att den skulle kunna vara bättre.” 

(intervjuperson 6) 
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Intervjuperson 6 menar alltså att sammanhållningen är bättre på hans bemanningsföretag än 

på kundföretaget. På frågan om vilket företag han känner sig mest lojal till blir svaret; 

“Det är ju [bemanningsföretaget] helt klart, det är dem man är anställd av. Det 

känns som det är dem man trivs bäst med och blir bäst behandlad av.” 

(intervjuperson 6) 

Intervjuperson 6 anser därmed att sammanhållningen på bemanningsföretaget är bättre än den 

på kundföretaget och känner dessutom en stark lojalitet till bemanningsföretaget. Här avläser 

vi en stark koppling till Heide, et als. (2012) konstaterande att individen genom att se likhet 

med andra kan skapa ett sammanhang i organisationen, vilket i sin tur ökar vart den anställdes 

lojalitet ligger (Heide, et al. 2012: 203-204). Det kan ses som att det sociala är det som gör att 

individen skapar sin identitet. Det sociala samspelet baseras på interaktionen med kollegorna 

och resulterar i en känsla av identitet och tillhörighet, bland annat genom att individen delar 

gemensamma värderingar och mål (Lindgren, et al. 2001: 39-40).  

Våra resultat visade därmed att intervjupersonerna delvis verkade identifiera sig med 

respektive företag beroende på hur ledningen kommunicerade. Detta överensstämmer med 

Heide, et als. (2012) mening att den interna kommunikationen på en organisation kan skapa 

och forma en anställds organisationsidentitet (Heide, et al. 2012: 206). Konsulterna verkade 

dessutom identifiera sig beroende på hur relationer med kollegorna såg ut på respektive 

företag. Detta resultat överensstämmer med den symboliska interaktionsteorin, vilken säger 

att det sociala samspelet inom organisationen är en central del i hur individen skapar sin 

organisationsidentitet (Lindgren, et al. 2001: 39-40). Vi tolkar det därför som att interaktion i 

form av kommunikation med chef och socialt samspel med kollegor är vad som formar våra 

intervjupersoners organisationsidentitet.   

5.6 SLUTSATS AV RESULTAT  

Denna studies syfte är att bidra till en djupare förståelse om huruvida kommunikation 

påverkar konsultens känsla av tillhörighet och identitetsskapande i organisationer. Resultaten 

av studien påvisar vikten av en god kommunikation för att konsulten ska känna tillhörighet 

till, och skapa sig en organisationsidentitet på, respektive företag. På det företag där 

kommunikationen var bäst verkade konsulterna känna mest tillhörighet. Kommunikationen 

med chef, det sociala samspelet med kollegor och känslan av tillhörighet formar i sin tur 

intervjupersonernas organisationsidentitet och hur de som konsulter identifierar sig i 

trepartsrelationen. Dessa resultat kan återkopplas till och överensstämmer med figur 1 som 

redovisades i avsnitt 2.4 och sammanfattar hur vi använder oss av studiens centrala teoretiska 

begrepp; 

 
Studiens resultat diskuteras vidare i avsnitt 7 och 7.1. 
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6. DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuterar vi vårt resultat mot studiens tidigare forskning. Därefter diskuterar vi 

metodvalet för denna studie och hur detta kan ha påverkat studiens utfall.  

6.1 RESULTATDISKUSSION  

Enligt Burgess och Connell (2006) finns det fördelar och nackdelar med användandet av 

tillfällig arbetskraft: fördelar är att det kan erbjuda en ökad effektivitet och 

kostnadsminskning för de inhyrande företagen samt vara en ingång till fast anställning för 

konsulten. Nackdelar, enligt dem, är snarare den exklusion som kan uppstå för konsulten från 

vanliga arbetsförmåner, avanceringsmöjligheter och från kundföretagens interna 

arbetsmarknad. Konsulten riskerar också att uppleva ökande segregation ifrån rollen som fast 

anställd. Våra resultat överensstämmer med Burgess & Connells (2006) konstateranden på så 

vis att våra intervjupersoner upplevde olika grad av exkludering ifrån sociala kontexter på 

kundföretaget. Flertalet av intervjupersonerna såg dessutom på konsultyrket som en bra 

ingång till arbetslivet och såg möjligheter till fast anställning på kundföretaget. 

Intervjupersonernas uttalanden kunde dock inte besvara huruvida de upplevde exklusion i 

form av bristande avancerings- och utbildningsmöjligheter på kundföretaget.  

Garsten (1999) fann i sin studie att vissa individer trivs i sin arbetsroll som konsulter och 

därför nekar erbjudanden om fast anställning på kundföretaget. Hur nöjd konsulten är med sin 

arbetsroll beror på dennes förmåga att förhålla sig flexibel. Våra resultat överensstämmer med 

detta på det sätt att vissa konsulter upplevde den utbytbara arbetsrollen som mer stimulerande 

än andra. Vi tolkar det dock som att konsultens uppfattning om sin arbetsroll också beror på 

andra faktorer än hur pass flexibel konsulten är som individ. En del av konsulterna menade att 

de var nöjda med sin arbetsroll som konsult på grund av bra samhörighet på 

bemanningsföretaget och skulle därför inte ta en fast anställning på kundföretaget. Därför 

påverkar också samhörigheten på företagen hur nöjd konsulten är med sin arbetsroll. Vi 

menar därmed att konsulters upplevelse av sin arbetsroll dessutom beror på hur interaktionen, 

såväl med chefer och kollegor, ser ut på respektive företag. Vår studies resultat 

överensstämmer således med Burgess & Connells (2006) konstaterande att kommunikation 

och interaktion är en viktig påverkande faktor i hur konsulter upplever fenomenet att vara 

uthyrd. 

Olofsdotter (2008) menar i likhet med Burgess & Connell (2006) att konsulter riskerar att 

uppleva ett utanförskap i sitt arbete i och med sin utbytbara roll mellan två företag. De kan bli 

exkluderade i olika sociala kontexter på ett av företagen, vilket i sin tur kan leda till att de 

riktar sin upplevelse av tillhörighet mot det andra företaget. Våra resultat styrker detta 

resonemang på så vis att de intervjupersoner som upplevde sig exkluderade ur ordinarie 

aktiviteter på kundföretaget tenderade att känna en större tillhörighet till bemanningsföretaget. 

Detta resultat överensstämmer också med Torka & Schyns (2007) mening att kundföretaget 

bör behandla konsulterna på samma sätt som sina fast anställda för att hålla sina konsulter 

nöjda med sitt arbete. Här ser vi också en bekräftelse på Olofsdotters (2008) konstaterande att 

konsultchefen blir en mycket viktig kontakt för konsulten för att denna ska ha en möjlighet att 

skapa en känsla av organisatorisk tillhörighet gentemot bemanningsföretaget.  
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Gossett (2006) menar att förvirring kan uppstå hos konsulten när kommunikationen är oklar i 

den form att han eller hon inte är säker på vilket av företagens direktiv som ska följas. Våra 

resultat överensstämde med detta resonemang, då vissa av intervjupersonerna uppvisade 

osäkerhet gällande vad som förväntades av dem i arbetet – något som tyder på en instabilitet i 

det som Olofsdotter (2008) benämner trepartsrelationen. Några av intervjupersonerna 

förklarade att arbetsbeskrivningen på kundföretaget var oklar. Vi tolkar det därför som att 

kommunikationen i trepartsrelationen blev otydlig och att den i vissa fall skulle behövt vara 

starkare mellan konsultchef och kundchef. För att på ett mer effektivt sätt utnyttja 

konsulternas kompetens kan cheferna här fokusera på att förbättra kommunikationen dem 

emellan, vilket styrker Gossetts (2006) argumentation att företagen bör fokusera på hur 

kommunikationen genomförs för att på bästa sätt utnyttja fördelarna som kommer med 

uthyrning av arbetskraft. 

Konsulter förväntas enligt Olofsdotter (2008) att vara lojala mot bemanningsföretaget 

samtidigt som de också måste anpassa sig till kundföretagets direktiv. De flesta av 

intervjupersonernas uttalanden överensstämde med Olofsdotters konstaterande att konsulter 

står ”på tröskeln” mellan två företag, vilket i vissa fall leder till exkludering på kundföretaget. 

Vi tolkar det därför som att den interna organisationskommunikationen är viktig för att 

konsulterna ska känna en samhörighet till organisationen. Kommunikationen med 

konsultchefen är därför viktig oavsett om informationen överförs via medier eller 

direktkontakt. Ur intervjupersonernas svar avläser vi därför att beroende på hur 

kommunikationen fungerade med konsultchefen ökade eller minskade deras känsla av 

tillhörighet gentemot bemanningsföretaget. 

Intervjupersonerna verkade dessutom känna tillhörighet till företagen baserat på hur bra 

relationerna till kollegor och ledning var. Detta kopplar vi till Chattopadhyay & Georges 

(2005) resonemang att konsultens organisationsidentitet formas beroende på interaktionen 

mellan konsulten och dennes chef och kollegor på respektive företag. Identiteten skapas alltså 

när individer grupperar sig och när gruppen sträcker sig mot samma mål och värderingar. 

Våra resultat stödjer detta på så vis att intervjupersonerna verkade identifiera sig mot 

företagen med grund i interaktionen med kollegor såväl som i samtal med chefer.  

Chattopadhyay & George (2005) beskriver också hur företagens gränser suddas ut för 

konsulterna i trepartsrelationen. För konsulten förekommer ofta uppkomsten av en dubbel 

organisationsidentitet då de beroende på känslan av tillhörighet kan skapa en 

organisationsidentitet både hos kundföretaget och konsultföretaget. Interaktionens kvalité blir 

därför central för konsulternas identitetsskapande. Intervjupersonerna i denna studie 

uppvisade i enlighet med Chattopadhyay & Georges (2005) artikel att interaktionen på 

respektive företag påverkade hur de skapade sin organisationsidentitet. Dessutom såg vi en 

tendens till att de intervjupersoner som identifierade sig med båda företagen, och därmed 

uppvisade en dubbel organisationsidentitet, också verkade vara mer bekväma i sin arbetsroll 

som konsulter.  

Sammanfattningsvis påverkade kommunikationen ifrån respektive chef hur 

intervjupersonernas känsla av tillhörighet såg ut. Våra resultat visar också att i vilken 

utsträckning konsulten är nöjd med sin arbetsroll beror på interaktionen på respektive företag 

– hur väl cheferna kommunicerar och hur bra sammanhållningen är med kollegorna 

(interaktionen). Konsultens känsla av tillhörighet och interaktionens kvalité formade i sin tur 

hur konsulternas organisationsidentitet såg ut. För att återkoppla till avsnitt 3.6, där vi 
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sammanfattar den tidigare forskning som denna studie grundas i, har denna studies resultat 

således till stor del styrkt de resultat som de redovisade publikationerna påvisat tidigare.  

6.2 METODDISKUSSION 

Denna studie har utformats efter en abduktiv ansats, där vi som forskare har utgått från teori 

och empiri men samtidigt förhållit oss mottagliga för de nya fakta och infallsvinklar som 

framkommit under studiens gång. Till viss del har vi också grundat vår studie i vår 

förförståelse för ämnet, vilken består dels av våra tidigare studier i sociologi men också på vår 

tidigare arbetslivserfarenhet som uthyrda konsulter. Vi är därför medvetna om att vår 

förförståelse kan ha påverkat riktningen av studiens resultat. Detta behöver dock inte vara ett 

problem så länge vi som forskare håller oss medvetna om vår förförståelse samt förhåller oss 

objektiva till den. 

Metodvalet av semistrukturerade intervjuer passade studiens ämne, då vi främst ville bidra till 

en ökad förståelse för konsulternas upplevelse av fenomenet. Dock märkte vi att det fanns en 

känslighet gällande vissa ämnen i intervjuerna. Förmodligen grundades detta i att konsulterna 

inte vill svika sin lojalitet till företagen i trepartsrelationen. Trots att vi informerade 

intervjupersonerna att de kunde välja att inte svara på känsliga frågor är vi därför medvetna 

om att frågornas känslighet kan ha påverkat intervjupersonernas svar.  
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7. SLUTSATS  

Denna studies syfte var att bidra till en ökad förståelse gällande om, och i sådana fall hur, 

kommunikation ifrån konsultchef respektive kundchef påverkar konsultens upplevelse av 

tillhörighet gentemot bemanningsföretaget respektive kundföretaget. Utifrån detta diskuteras 

hur konsulten identifierar sig i trepartsrelationen. I detta avsnitt sammanfattar vi studiens 

resultat och besvarar de frågeställningar som formulerats utifrån studiens syfte. 

Sammanfattningen följs av förslag på vidare forskning i ämnet. 

7.1 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Hur kommunicerar respektive chef (konsultchef och kundchef) med konsulten? 

 Påverkar denna kommunikation känslan av tillhörighet gentemot bemanningsföretaget 

respektive kundföretaget? 

Våra resultat visar att konsultchefernas kommunikation med konsulterna varierade beroende 

på vilket bemanningsföretag det gällde. Vissa konsultchefer kommunicerade enbart via mail 

och telefon, medan andra med jämna mellanrum besökte det kundföretag som konsulten var 

uthyrd till. Kommunikationen mellan konsulten och kundchefen skedde i de allra flesta fall 

dagligen och då i direktkontakt. Känslan av tillhörighet hos konsulten påverkades i stor grad 

av kommunikationen med konsultchef och kundchef. Bristande kommunikation ifrån 

konsultchefen ledde till mindre känsla av tillhörighet gentemot bemanningsföretaget. Samma 

resultat visades gällande kommunikationen med kundchefen.  

Våra resultat visade dock på ännu en aspekt som påverkade känslan av tillhörighet hos 

konsulten- kommunikation med kollegor på respektive företag. Beroende på hur 

kommunikationen såg ut med kollegorna upplevde konsulterna mer eller mindre samhörighet 

på respektive företag- något som i sin tur påverkade känslan av tillhörighet gentemot 

företagen.  

 Hur identifierar sig konsulten i trepartsrelationen?  

Känslan av tillhörighet och kommunikationen med chefer och kollegor påverkade i sin tur hur 

konsulten identifierade sig med respektive företag. Dessa två faktorer sammanfattades i 

begreppet interaktion. Konsulterna verkade identifiera sig med det företag där de upplevde att 

interaktionen var bäst. De konsulter som upplevde interaktionen som bra på båda företagen 

uppvisade därför en tendens till en dubbel organisationsidentitet, något som i den tidigare 

forskningen sågs som problematiskt. Våra resultat visade dock snarare att konsulterna som 

upplevde en dubbelidentitet verkade trivas bättre i sin arbetsroll som konsult än de som enbart 

identifierade sig med ett av företagen.  

Sammanfattningsvis visar resultaten av denna studie att kommunikationen är central för hur 

konsulter trivs i sin arbetsroll i trepartsrelationen. Bra interaktion på företaget ökar känslan av 

tillhörighet hos konsulten och påverkar vilket företag denne identifierar sig med. Både de 

kundföretag som använder sig av tillfällig arbetskraft i form av inhyrda konsulter och de 

bemanningsföretag som hyr ut dessa kan därför dra fördel av att fokusera på hur interaktionen 

med konsulterna ser ut.  
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7.2 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Denna studie undersöker hur konsulternas arbetsroll uppfattas av konsulterna själva och hur 

deras uppfattning om sitt yrke påverkas av interaktion på de olika företagen. Ett perspektiv 

som dock inte har undersökts är huruvida konsulterna påverkar de företag på vilka de är 

inhyrda.  

- Kan det ökande användandet av tillfällig arbetskraft påverka organisationsstrukturen 

på de inhyrande företagen?  

- Skulle konsulternas närvaro kunna påverka de fast anställdas organisationsidentitet 

och lojalitet gentemot kundföretaget? 

- Förändrar användandet av konsulter hur företaget fungerar?  

Vi anser att föränderligheten som den tillfälliga arbetskraften för med sig kan undersökas 

vidare och föreslår därför vidare forskning som gäller hur användandet av konsulter påverkar 

kundföretagen.  

Ett ytterligare förslag till vidare forskning utifrån denna studies resultat är att på en djupare 

nivå undersöka hur kommunikationen påverkar konsulten. Urvalet skulle kunnat specificeras 

mot en organisation (såväl kundföretag som bemanningsföretag) där man använder sig av 

konsulter. I en sådan typ av studie hade det kunnat argumenteras för andra metodval. Ett 

komplement kunde till exempel varit observationer och fältstudier för att på en djupare nivå 

studera hur organisationsidentiteten skapas hos konsulter. Detta skulle ge en möjlighet att på 

en djupare nivå studera trepartsrelationens problematik.  

 



 
 

REFERENSER 

Ahrne, G. (1994). Social organizations: interaction inside, outside and between  

organizations. London: Sage 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
Burgess, J. & Connell, J. (2006), "Temporary work and human resources management: issues,  

challenges and responses", Personnel Review, vol. 35, no. 2, : 129-140 
Chattopadhyay, P. & George, E. (2005), "One Foot in Each Camp: The Dual Identification of  

Contract Workers", Administrative Science Quarterly, vol. 50, no. 1, : 68-99. 

Cheney, G. & Christensen Thöger, L. (2001) Organizational identity: Linkages  

Between Internal and External Communication. I The new handbook of 

organizational communication: advances in theory, research, and methods. Jablin, 

F.M. & Putnam, L.L. (red.): 231- 269 Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications 

Dahlgren, L-O. & Johansson, K. (2009) Fenomenografi, I Handbok i kvalitativ  

analys. Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.): 122-135  1. uppl. Stockholm: 

Liber 
Deetz, S. (2001) Conceptual foundations, I The new handbook of organizational  

communication: advances in theory, research, and methods. Jablin, F. M. & Putnam, 

L. L. (red.) 3-46 Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications 

Garsten, C. (1999), "Betwixt and Between: Temporary Employees as Liminal Subjects in  

Flexible Organizations", Organization Studies, vol. 20, no. 4,: 601-617. 
Gossett, L.M. (2006), "FALLING BETWEEN THE CRACKS: Control and Communication  

Challenges of a Temporary Workforce", Management Communication Quarterly: 

McQ, vol. 19, no. 3, : 376-415. 

Granberg, O. (2011). PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling.  

8., [rev. och utök.] utg. Stockholm: Natur och kultur 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i  

organisationer. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber 

Jönhill, J. I. (2012). Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det  

mångkulturella samhället. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Lindgren, M., Packendorff, J. & Wåhlin, N. (2001). Resa genom arbetslivet: om  

människors organisationsbyten och identitetsskapande. 1. uppl. Lund: Academia 

adacta 

Olofsdotter, G. (2008). Flexibilitetens främlingar: om anställda i bemanningsföretag.  

Diss. (sammanfattning) Mittuniversitetet, 2008 

Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-189 

Sutcliffe, K. M. (2001) Organizational Environments and Organizational Information  

Processing I The new handbook of organizational communication: advances in 

theory, research, and methods. Jablin, F.M. & Putnam, L.L. (red.) : 197- 230 

Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications 

Torka, N. & Schyns, B. (2007), "On the transferability of "traditional" satisfaction theory to  

non-traditional employment relationships: temp agency work satisfaction", Employee 

Relations, vol. 29, no. 5,: 440-457. 

 

  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-189


 
 

BILAGA 1 – MISSIVBREV & INTERVJUGUIDE 

Försättsblad 

Örebro Universitet 

Institutionen för humaniora, 

utbildnings- och samhällsvetenskap 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vårt sista år på personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet. 

Just nu skriver vi vår C-uppsats där vi genomför en kvalitativ studie som syftar till att 

fastställa hur kommunikation påverkar konsulters upplevelse av tillhörighet gentemot 

bemanningsföretaget respektive det inhyrande företaget. 

Det finns en bristande kunskap gällande hur konsulter uppfattar kommunikation jämfört med 

hur respektive företag arbetar med denna. Tidigare litteratur tar upp hur chefer bör arbeta med 

kommunikation på bästa sätt, men lite forskning visar hur detta faktiskt uppfattas av de 

anställda. Vi hoppas att denna studie kommer att bidra till en ökad förståelse i ämnet, som i 

sin tur kan leda till en förändring i hur konsultchefer samt inhyrande chefer kommunicerar 

med sina konsulter. 

Vi söker därför intervjupersoner i åldern 20-35 år som arbetar som konsulter med uppdrag 

som sträcker sig över 6 månader eller längre.  Intervjun är uppbyggd som en enkel diskussion 

där ni som intervjuperson får svara på öppet konstruerade frågor angående din arbetsroll.  

Intervjupersonen kan dessutom när som helst under intervjun avbryta sin medverkan. I studien 

är intervjupersonerna självklart anonyma och uppgifterna som samlas in kommer att hanteras 

med full sekretess. 

Hoppas ni finner denna studie intressant och vill bidra med er uppfattning! 

 

 

 

 

 

  



 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder? 

 Bemanningsföretag? 

 Kundföretag? 

 Uppdrag? 

 Utbildning? 

 Anställningsform- tid för uppdrag? 

 Uthyrningsbransch? 

  Hur kommer det sig att du blev konsult? 

Kommunikation 

Kommunikation med konsultchef- Hur ofta? I vilken form? Hur upplever du 

kommunikationen med din konsultchef?  

Kommunikation med chef på kundföretag- Hur ofta? I vilken form? Hur upplever du 

kommunikationen med chef på kundföretaget? 

- Vad är enligt dig viktigt att kommunicera om på företagen? Saknas det något i 

kommunikationen? 

- Vilket av företagen upplever du har fokuserat mest på dig? 

Arbetssituation 

Arbetssituation på bemanningsföretaget- förmåner, utbildning inom arbetet, 

karriärmöjligheter? 

Arbetssituation på kundföretaget- förmåner, utbildning inom arbetet, karriärmöjligheter? 

- Hur ser kommunikationen ut med dina kollegor på bemanningsföretaget och 

kundföretaget? 

Tillhörighet 

- Hur ser du på att arbeta med olika uppdrag som konsult, stimulerande eller jobbigt? 

- Om du fick möjligheten att få en fast anställning på kundföretaget, skulle du ta jobbet? 

- På vilket av företagen känner du dig mest hemma? 

- Till vilket företag känner du dig mest lojal? 

- Hur ser du på situationen i att vara anställd på två olika företag? 

- Hur känner du inför att inte vara fast anställd på kundföretaget? 

- Hur ser du på en framtid som uthyrd konsult? 

 


