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Abstract 
In knowledge intensive businesses employees, can often be used as a competitive advantage 

against other competing businesses and in today’s competitive markets, that advantage is now 

more important than ever. It’s also often a lot more inexpensive for organizations to retain an 

employee rather than finding a replacement for someone who has left the organization. 

Employee retention focuses on how companies can keep their employees from leaving the 

organization. How to make employees stay with an organization is a complex issue, but often 

the focus is directed to three different dimensions of employee retention; social identity, 

communication and rewards. These dimensions affect employee retention both separately and 

in conjunction with each other. When working for a consulting firm a consultant often works 

on the sites of their clients for extended periods of times, it can be for months or even for 

years. So how is it possible for consulting firms to keep their consultants satisfied and 

wanting to stay with the firm when they are of working away from their own firm for long 

periods of time? We have interviewed three consultants from the same consulting firm who 

all work at the same client’s offices. During the interviews, we’ve asked questions regarding 

social identity, communication, rewards and how the consultants perceive these dimensions in 

the consulting company and the client company. Questions about their possibility to leave the 

consulting company were also asked. We’ve then compared their answers about whether they 

would be open to leave the consulting company or not to their experiences of rewards, 

communication and social identity. The results have shown that social identity seems to be the 

most important factor contributing to employee retention in the consulting business. It is also 

important for companies that use rewards like bonuses and benefits to make sure that the 

employees are aware of them. If an employee doesn’t acknowledge something as a reward, it 

won’t make them more inclined to stay with the organization. 

 

Keywords: den triangulära anställningsrelationen, employee retention, konsultbolag, konsult 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Alvesson (2000) uppmärksammar organisationsledningens arbete att få sina anställda att 

önska stanna kvar i organisationen. Medarbetare som inte har en stor vilja att stanna kvar, kan 

utforska andra alternativ och lämna organisationen. Problemet med att tappa sina medarbetare 

i kunskapsintensiva företag är att det både är kostsamt för företaget och att det kan försvaga 

organisationens konkurrensfördel. “Employee retention”
1
 är en organisations förmåga att 

behålla sina anställda (Srivastova och Rastogi 2008). Arbetare lämnar en organisation av en 

rad olika anledningar men den främsta anledningen är missnöje, organisationsledningens 

oförmåga att tillfredsställa dess anställda. Det finns diverse dimensioner som påverkar 

"employee retention" som ger en beskrivning om hur förmågan att behålla medarbetarna i 

organisationen uppnås, däribland kommunikation, social identitet och medarbetarnas 

upplevelse av belöningar. 

 

Konsultbolag säljer tjänster och konsultbolagets medarbetare kan bidra med sin expertis till 

kundföretaget för att undvika eller lösa diverse problem (Mckinsey). Medarbetarna utför 

dessa tjänster för kundföretagets räkning med det de behöver hjälp med. Det som skiljer sig 

mellan konsultbolag och många andra organisationer är att medarbetarna inte fysiskt arbetar 

hos konsultbolaget de är anställda av dagligen. Utan istället arbetar de hos kundföretaget de är 

uthyrda till, vilket skapar den triangulära anställningsrelationen (Svensson 2015). Konsulten 

har ett formellt kontrakt med konsultbolaget, samtidigt som denne har ett informellt kontrakt 

med kundföretaget som konsulten arbetar hos. I och med att flera av dimensionerna kräver en 

närvarande chef och god kontakt med medarbetare, är det intressant att uppmärksamma hur 

konsultbolagen hanterar “employee retention” och problematiken kring det. På grund av att 

konsultbolagens medarbetare kan arbeta under längre tidsperioder i andra organisationer, kan 

det vara svårt att använda sig av dessa dimensioner för att förstärka viljan hos deras anställda 

att stanna kvar i organisationen. 

1.2 Problembakgrund 

Konsulter kan utföra långvariga och komplexa uppdrag hos ett kundföretag, det vill säga 

organisationen som konsulten utför sitt arbete hos, vilket skapar en situation där konsulten 

kan bilda en upplevd identifikation och samhörighet gentemot kundens organisation. Detta 

kan bidra till en minskad samhörighet till konsultbolaget på grund av att den istället förstärks 

till kundföretaget. Detta påverkar konsultbolagets “employee retention” och konsultens vilja 

att vara kvar hos konsultbolaget kan minska och eventuellt förändras till en önskan att bli 

anställd av kundföretaget på grund av diverse faktorer (Srivastava och Rastogi 2008). 

Konsultbolaget kan dock arbeta med att låta identifieringen till kundföretaget hålla sig på en 

ytlig nivå för att undvika att tappa medarbetare till kunden. Alvesson (2000) skriver att man 

har sett att när medarbetare lämnar organisationer beror detta på en upplevd identifikation 

med klienten, yrket, eller en annan grupp. Om antagandet accepteras att organisationers 

förmåga att behålla sina anställda formas i dessa typer av relationer, uppstår det ett problem 

för konsultbolaget, att deras konsulters vilja att stanna kvar i organisationen kan försvagas på 

                                                

1 ”Employee retention” används i text, trots att det är ett engelskt uttryck. Detta i och med att det 

inte anses finnas något effektivt begrepp i det svenska språket för att beskriva ”employee retention” 
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grund av de nya relationer som skapas hos kundföretaget. Att förlora en anställd är inte endast 

förlorad arbetskraft, det är också kostsamt att ersätta en förlorad anställd. Organisationer 

investerar resurser för att rekrytera och utbilda sin personal, vilket gör att det blir sparsamt att 

lyckas behålla sina anställda för att undvika att behöva rekrytera och därefter utbilda nya 

individer till att bli en kompetent anställd (James och Mathew 2012). Konsultbolagens 

konkurrensfördel är dess anställda och en kunds villighet att åter investera i konsultbolaget 

består till stor del av den prestation konsulten gör på arbetsplatsen. En förlorad anställd till 

kundföretaget kan också leda till förlorad kunskap som konsulten har och den 

konkurrensfördel på marknaden som just denna konsult ger till konsultbolaget. 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva hur medarbetarens vilja att stanna kvar i en organisation uppstår via de 

tre dimensionerna social identitet, kommunikation och upplevelsen av belöningar. Syftet är 

även att öka förståelsen av den eventuella negativa påverkan av konsultens önskan att vilja 

stanna kvar i organisationen, som kan uppstå hos konsulterna till konsultbolaget när de arbetar 

hos kundföretaget och hur konsultbolagen kan förebygga detta. 

1.4 Frågeställning 

 Hur påverkar dimensionerna, social identitet, kommunikation och upplevelsen av 

belöningar i den triangulära anställningsrelationen, konsultens benägenhet att 

stanna kvar hos konsultbolaget? 

 Hur kan konsultbolagens ledning, genom att analysera de tre dimensionerna, 

förebygga konsultens eventuella ökade benägenhet att lämna konsultbolaget? 

1.5 Avgränsning 

På grund av studiens natur, krävs viktiga avgränsningar. Den organisation som har valts är ett 

så kallat konsultbolag. Det konsultbolag och dess konsulter som studerades, är inom samma 

bransch, nämligen IT-branschen. Studien går att upprepa i andra typer av branscher för 

konsultbolag, det finns dock en osäkerhet kring den eventuella upprepning av resultatet om 

olika branscher hade valts. 

 

Konsulterna har dessutom valts efter vilken typ av uppdrag de utför. Konsulter vars uppdrag 

är av kortare karaktär, där de utför uppdragen hos olika kunder varje dag, uppmärksammas 

inte. Konsulter vars arbetskunskaper till kunden endast kommer vara av användning vid 

enskilda tillfällen kommer också ignoreras. Det finns även konsulter som är egenföretagare, 

dessa granskas inte i denna studie. Dessa konsulter är inte i den relationssituation som de 

konsulter som är anställda på ett konsultbolag. Egenföretagskonsulter har ett individuellt 

kontrakt med kundföretaget och får inte samma informella relation till kundföretaget. Dessa 

konsulter saknar också den typ av gemenskap och tillhörighet till konsultbolaget i och med att 

denna är ensam där. De konsulter som i sin tur också eventuellt skulle kunna anställas av 

kundföretaget för kontinuerlig hjälp av konsulten, är de intervjuobjekt som är av intresse. 

Dessa konsulter utför arbete för kundföretagets räkning och där kundföretaget har 

huvudansvaret för att leda och fördela ansvaret och arbetet. För att kunna få ett resultat som 

kan hjälpa besvara studiens frågeställning bör konsulterna ha arbetat en längre tid hos 

kundföretaget. En ytterligare avgränsning och krav på respondenterna är att de ska arbeta med 

kundföretagets anställda i deras dagliga arbete. Konsulterna ska utföra arbete tillsammans 

med medarbetarna på kundföretaget. 

 

De dimensioner som har valts att undersökas är social identitet, kommunikation och 

konsultens upplevelse av belöningar. Dessa tre anses vara primära för en anställds vilja att 
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fortsätta vara anställd i organisationen, även om det kan finnas fler dimensioner som kan 

påverka en människas val att vara kvar i en organisation. Dessa dimensioner utöver de 

primära har därför inte uppmärksammats i den teoretiska referensramen och empirin bygger 

på de tre primära dimensionerna. 

 

Även om en organisation inte har en egen vilja, utan viljan kommer från organisationens 

högsta ledning, så beskrivs organisationen vid vissa tillfällen som ett levande ting, trots att det 

är människor i organisationens åsikter som istället organisationen anses ha. Att organisationen 

har en önskan att behålla dess anställda, är egentligen ledningen som önskar behålla de 

anställda.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är uppbyggd i ett flöde att först beskriva vad som uppfattas som 

ett konsultbolag. Genom att beskriva konsultbolagens utformning, är det möjligt att få en 

korrekt bild av vad ett konsultbolag är för att undvika missförstånd. Den triangulära 

anställningsrelationen är en viktig del för att beskriva hur konsulten, konsultbolaget och 

kundföretaget hänger samman.  

 

Den teoretiska referensramen utgår från begreppet “employee retention”. Diverse teorier 

beskriver ”employee retention” ur olika perspektiv, varefter tre av dessa perspektiv valdes på 

grund av begreppens ständigt uppmärksammande i tidigare teorier. Dessa tre begrepp, även 

benämnda som dimensioner, har blivit valda att bryta ned ”employee retention”. De 

dimensioner som har valts är social identitet, kommunikation och upplevelse av belöningar. 

Alvesson (2000), Srivastava och Rastogi (2008) och James och Mathew (2012) 

uppmärksammar social identitet, kommunikation och upplevelse av belöningar som tre 

primära dimensioner för att öka medarbetarens vilja att stanna kvar i organisationen. 

Dimensionerna kan tillsammans och separat bidra till att den anställdes vilja att stanna kvar i 

organisationen uppstår, ökar eller minskar. De tre dimensionerna är också sammankopplade, 

där bland annat kommunikation och social identitet i många fall kan bidra tillsammans. 

Dimensionerna har därför en direkt koppling och en gemensam koppling till medarbetarens 

benägenhet att stanna kvar i en organisation. Genom att studera dimensionerna är det möjligt 

att öka förståelsen över medarbetares vilja att stanna kvar i konsultbolag. 

2.1 Konsultbolag 

Det som utmärker arbetet som konsult är att konsulten har en formell tillhörighet till sin 

arbetsgivare, det vill säga konsultbolaget, och en informell tillhörighet till kundföretaget man 

utför arbetet hos (Svensson 2015). En viss otydlighet var gränserna går mellan 

organisationerna, konsultbolag och kundföretag kan råda, vilket i sin tur kan skapa en viss 

svävande anställningsrelation till sin arbetsgivare (Olofsdotter 2008). En viktig faktor för 

konsultbolaget blir att ha i åtanke att medarbetarna har ett grundläggande behov att känna 

tillhörighet till organisationen. Det är cheferna på konsultbolagets ansvar att hjälpa 

medarbetarna med deras arbetsrelaterade identifikationsarbete. Chefens uppgift är att skapa en 

tillvaro som underlättar för medarbetarna att känna tillhörighet och att känna sig involverade i 

organisationen. 

 

Konsulter arbetar i en triangulär anställningsrelation (Svensson 2015). Med detta menas att 

konsulten (C) har en formell anställning i konsultbolaget (B) och en informell anställning i 

kundföretaget (A). Det finns ett formellt avtal mellan konsulten och konsultbolaget genom ett 

anställningskontrakt. Det finns även ett kontrakt mellan konsultbolaget och kundföretaget, 

men mellan konsult och kundorganisation är detta kontrakt informellt (därav den streckade 

linjen mellan (A) och (C)).  
 

Figur 1  

Egen modell: Den 

triangulära 

anställningsrelationen 

 



      

Sida 8 av 38 

Detta skapar en annorlunda situation mot vad man tidigare studerat vid standardanställning
2
. 

När standardanställningar studerats har man sett att medarbetarna byter sin hängivenhet till 

organisationen mot anställningstrygghet. Detta har ifrågasatts om denna relation även gäller i 

konsulters triangulära anställningsrelationer. I en standardanställning ges medarbetarna 

tillgång till resurser som kompenserar medarbetarna för att de sätter organisationens mål 

framför sina egna. Svensson (2015) påpekar att detta förändras i konsultens relation till sin 

arbetsgivare, här förväntar man sig att konsulterna ska vara hängivna sina egna, personliga 

karriärprojekt och engagera sig i arbete hos uppdragsgivarens utan en formell tillhörighet. 

Med detta har en förskjutning gjorts, konsulterna själva, förväntas ta ansvar för att anskaffa 

sig de resurser som krävs för att upprätthålla personlig kontroll, samtidigt som kravet på att 

sätta organisationens mål före sina egna kvarstår. 

 

Konsulten kan känna sig fysiskt närvarande utan att känna sig som en medlem i gruppen 

personen arbetar med ute hos kundföretaget (Olofsdotter 2008). Konsulterna kan träffa 

medarbetare från kundföretaget dagligen men ändå behandlas som en utomstående och 

konsulterna kan sakna en känsla av acceptans och respekt från kundföretagets medarbetare. 

Konsulten kan tillhöra det sociala sammanhanget i kundföretaget utan att vara en fullständig 

medlem (Svensson 2015). De tillfällen som konsulten känner sig delaktig i 

arbetsgemenskapen kan konsulten ändå behöva skapa en viss begränsning i sitt engagemang 

för att inte tappa insikten om det troligtvis oundvikliga uppbrottet med kundföretaget för att 

återgå till konsultbolaget och acceptera nya uppdrag. Konsulter förväntas ha lösa 

anknytningar till kundföretagen hen blir tilldelad medan den starka långsiktiga anknytningen 

förväntas tilldelas konsultbolaget. 

 

Under uthyrningen av konsulten fördelas ledarskapsansvaret mellan chefen på konsultbolaget 

och chefen på kundföretaget (Olofsdotter 2008). Ledarskapet från konsultbolagets sida blir 

komplicerat på grund av att chefen saknar reellt inflytande över konsultens faktiska arbete, i 

och med att det utförs hos kundföretaget. Det har även visat sig att konsulter känner en viss 

problematik i sin karriärutveckling, att de känner att det är svårt att kunna utvecklas inom 

konsultbranschen (Svensson 2015). Tidigare forskning har även visat att konsulter som 

självmant har valt att arbeta som inhyrd personal istället för en standardanställning, gör det 

för att få en känsla av ökad personlig kontroll och en känsla av frihet på grund av att de inte 

känner tillhörighet till organisationen de fysiskt arbetar hos. 

 

Alvesson (2000) belyser att kunskapsintensiva organisationer (vilket konsultbolag tillhör) 

skiljer sig en aning på hur man bör organisera sig jämfört med äldre byråkratiska styrsätt och 

lyfter upp vikten av självbestämmande individer. Det finns en viss ökad problematik inom 

kunskapsintensiva organisationer med att behålla nyckelpersoner, vilket anses viktigt för att 

kunna behålla kompetensen och konkurrensfördelar på marknaden. Alvesson (2000) menar att 

arbetet med engagemang och medarbetarnas benägenhet att stanna kvar hos organisationen 

blir viktigt. Personalen är inom dessa typer av organisationer det viktigaste och ibland den 

enda konkurrenskraftiga resursen som finns. 

                                                

2 Med standardanställning menas här en individ som har en tillsvidareanställning på samma 

organisation som denna utför arbetet på (Svensson 2015) 
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2.2  “Employee retention” 

“Employee retention” är det engelska ordet för organisationens förmåga att behålla sina 

anställda (Srivastava och Rastogi 2008). Vid etablerande av en stark arbetskraft är det också 

viktigt att skapa förutsättningar för den anställda att vilja stanna kvar i organisationen under 

längre perioder. Otillfredsställda medarbetare är den huvudsakliga anledningen till att 

medarbetare avslutar sin anställning i en organisation. 

2.2.1 Hur uppnår organisationsledningen en hög “employee retention”? 

Alvesson (2000) uppmärksammar att social identitet och problemet med förmågan att behålla 

sina anställda i kunskapsintensiva företag är två viktiga delar i företagets organisering. 

Organisationsledningens förmåga att behålla sina anställda delas upp i två typer av idéer om 

hur detta uppnås, ”managing loyalty and managing exits” (Alvesson 2000 sida 1113). Den 

tidigare av de två, ”managing loyalty”, är en organisationsplan för att få människor att känna 

sig som en viktig del i organisationens framgång vilket får medarbetarna att vilja stanna kvar i 

organisationen. ”Managing exits” är organisationens försök att undvika folk från att lämna 

organisationen eller i de fall en medarbetare ändå lämnar organisationer, försöka att minska 

dess negativa påverkan så mycket som möjligt. Det är vanligt i kunskapsintensiva företag att 

man fokuserar på den senare av de två, ”managing exits”. Att behålla goda relationer med 

tidigare organisationsmedlemmar är något som kan vara till god nytta för organisationen i 

framtida situationer. Genom att behålla relationen, är det möjligt att gamla medarbetare kan 

hjälpa i situationer de har god erfarenhet av eller hjälpa nya anställda att komma in i sin nya 

roll på ett bra sätt. 

 

Anledningen att en anställd väljer att lämna en organisation beror på många olika anledningar, 

som arbetsrelaterad stress, brist på engagemang till organisationen, men framförallt 

missbelåtenhet (Firth, Mellor, Moore och Loquet 2004). Denna missbelåtenhet uppstår av 

olika anledningar, däribland hur man upplever ens kompensation för arbetet, hur bra ens 

arbetstrygghet är, hur mycket självständighet personen har i arbetet och vilka relationer 

personen har med sina chefer och sina medarbetare (James och Mathew 2012). Organisationer 

som har en, av medarbetarens upplevelse, stark organisationskultur, kan stärka viljan att 

stanna kvar i organisationen. Goda kommunikationssystem är ytterligare en faktor som kan 

stärka medarbetarens vilja, vilket gör att kommunikation är en viktig del för att uppnå 

medarbetarens benägenhet att fortsätta vara anställd av organisationen. 

 

Alvesson (2000) beskriver att det finns två sätt för att öka medarbetarens vilja att stanna kvar i 

organisationen. Medarbetarna kan antingen identifiera sig med organisationen vilket skapar 

en starkare benägenhet att vilja stanna kvar hos organisationen. Det andra sättet är att stärka 

benägenheten genom belöningar. Den identifikationsbaserade viljan beror på de sociala band 

och de upplevda likheterna mellan arbetarna som skapar en gemenskap och en känsla av 

tillhörighet. Den vilja som uppstår på grund av den upplevda belöningen är de formella 

överenskommelser som organisationen och medarbetaren gör, lön och andra kompensationer, 

nämligen belöningar. Att skapa denna vilja att stanna kvar i organisationen genom belöningar 

anses minska osäkerheten hos medarbetaren. Belöningar ger möjligheten för arbetaren att 

skapa identifikation till organisationen, vilket i sin tur leder till att den anställda kan känna sig 

mer benägen att stanna kvar i organisationen. 

 

Organisationer kan vidta åtgärder för att öka medarbetarnas benägenhet att stanna kvar i 

organisationen för att kunna behålla sin arbetskraft och den konkurrensfördel som 

medarbetarna ger. Dessa åtgärder är valfria för organisationen och ett sätt för de att skapa 

mervärde (James och Mathew 2012). Dessa strategier består av kontinuerliga processer som 
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ständigt ska användas på ett korrekt sätt för att kunna lyckas behålla anställda under maximal 

period. En enskild insats räcker inte för att ur ett långsiktigt perspektiv behålla sina 

medarbetare. Genom att dela upp fyra variabler som tillsammans ger den anställda incitament 

till att stanna kvar i organisationen, är det möjligt att se vad som får den anställde att vilja 

vara kvar i organisationen.  

 Den första delen är medvetna strategier för att behålla den anställda. Bland dessa ingår 

belöningar och uppmärksamhet för sina aktioner, utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter, karriärplanering, att ge arbetaren möjlighet att ge sina egna 

förslag och aktieinvesteringsmöjligheter. Det kan också vara viktigt att kontinuerligt 

visa uppskattning för sina anställda.  

 Den andra delen är organisationskulturen, där kommunikation är en stor del för att 

kunna utveckla en organisationskultur för att stärka medarbetarens vilja att vara kvar i 

organisationen.  

 Den tredje delen är välfärdsfördelar, som medarbetarens lön, pension, 

hälsovårdsfördelar men även icke monetära belöningar.  

 Den fjärde och sista delen är personlig tillfredsställelse som arbetet ger. Där ingår 

bland annat möjligheterna att utvecklas, arbetstrygghet, att det är ett utmanande arbete, 

att möjligheten finns att utvecklas hierarkiskt sätt och bli befordrad och att den 

anställde känner en form av självständighet i sitt arbete. Företagets aktiva strategier 

har störst påverkan på arbetarens vilja att stanna kvar i organisationen. 

 

I en studie av Borzaga och Tortia (2006), undersöktes över 2000 arbetare i 228 publika ideella 

och vinstdrivande organisationer för att kunna se ett samband mellan arbetarens 

tillfredsställelse mot dess vilja att stanna kvar i organisationen och dess motivation. Studien 

visar att när det gäller arbetarens tillfredsställelse så är sociala relationer inom organisationen 

en stor faktor. Studiens resultat visar också att tillfredsställelse gällande den ekonomiska 

konsekvensen av arbetet har den största påverkan på arbetarens vilja att stanna kvar i 

organisationen. Detta överensstämde både med ideella och vinstdrivande organisationer. De 

utgår från motivation som begrepp och väljer att skilja dessa i olika delar.  

 Den inre motivationen; en möjlighet till självförverkligande och att bidra till 

samhället.  

 Den yttre motivationen; en hobby och ett sätt att få erkännande.  

 De ekonomiska aspekterna av motivation; att tjäna pengar (och att tjäna så mycket 

pengar som möjligt) och att ge ekonomiskt stöd till familjen.  

 Den sista delen är relationsaspekterna; en möjlighet att skapa nya relationer.  

Dessa fyra delar skapar i samband med organisationens incitament, tillfredsställelse. 

Tillfredsställelse leder i sin tur till minskad vilja att lämna organisationen. Relationsaspekten 

är alltså en viktig del för att skapa tillfredställelsen som leder till att den anställda personen 

stannar kvar i organisationen. Social identitet till de övriga anställda och till ledningen är 

därför en primär dimension i skapandet av benägenheten att vara kvar i en organisation. 

2.3 Social Identitet 

Social identitet kan bildas genom att medarbetarna delar normer, känslor och uppfattningar 

(Alvesson 2000). Känslor av gemenskap och samhörighet kan få medarbetarna att känna sig 

stolta att de tillhör organisationen. Att medarbetarna känner sig identifierade med 

organisationen stärker viljan att arbeta gemensamt mot organisationens mål istället för att 

medarbetarna arbetar mot egna mål (Alvesson 2015). I en stor organisation kan det vara 

svårare för medarbetarna att uppleva identifikation med hela organisationen (Alvesson 2000). 

Medarbetarna kan istället uppleva tillhörighet till mindre grupper som denna person arbetar 

med i organisationen. Det kan uppstå en upplevelse av identifikation med hela organisationen 
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och en mer erfarenhetsbaserad identifikation med en del av den. En stark professionell 

upplevd identitet kan bidra till en lägre benägenhet att identifiera sig med organisationen som 

sådan, vilket i sin tur kan bidra till ökad självständighet och att medarbetaren är mindre öppna 

för att skapa en benägenhet att stanna i organisationen (Alvesson 2000). Även en för stark 

upplevd gruppidentifikation till en viss grupp inom organisationen kan göra att medarbetarna 

känner tillhörighet inom gruppen men inte till själva organisationen i stort, det bildas en 

känsla av ”vi” och ”dem”. Detta kan bidra till att gruppen går sin egen väg utan att känna att 

de sviker organisationen i sig. Inom konsultbolag där medarbetarna ofta är ute på längre 

uppdrag hos samma kund, finns det en sannolikhet att medarbetaren kan uppleva samhörighet 

och identifikation med kundföretaget. Tidigare forskning har visat att inhyrd personal skapar 

en identifikation med båda organisationerna (Svensson 2015).  Sociala gränser bildar en viss 

klassificering som medför identifikation och tillhörighet till sin egen grupp (Olofsdotter 

2008). Inom ”vi”-gruppen skapas förtroende, tillgivenhet, trygghet medan i ”dem”-gruppen 

ställer sig personen misstänksam och motvillig. 

 

När medarbetare har valt att lämna organisationen har det visats att de ofta känner en social 

identifikation med yrket, klienten eller viss grupp istället för att känna identifikation till hela 

organisationen de är anställda av (Alvesson 2000). Organisationer bör därav arbeta med att 

stärka upplevelsen av identifieringen hos medarbetarna på hela organisationen men 

framförallt arbeta mot konkurrerande sociala identifikationer inom och utanför 

organisationen. Rhoads (2010) beskriver hur kommunikation och framförallt rätt typ av 

kommunikation är viktig för att stärka gemenskapen mellan medarbetarna och organisationen. 

2.4 Kommunikation 

I kunskapsintensiva organisationer är kommunikation nödvändigt för att utveckla 

benägenheten hos medarbetarna att stanna kvar i organisationen (Smith och Rupp 2002). I 

dagens tekniskt utvecklade samhälle har organisationerna fler kommunikationssystem, som 

både är kostnadseffektiva och tidseffektiva. Dock står det i konflikt med teorier om muntlig 

kommunikation, som beskriver att individer tolkar kroppsspråk och tonläge under samtal för 

att skapa sig en bredare uppfattning om innehållet, vilket kan gås miste om genom att använda 

exempelvis e-post. Dagens teknologi har gjort det väldigt enkelt att förmedla mycket 

information, men Smith och Rupp (2002) påpekar att individer kan känna en 

informationströtthet om det blir för mycket information. Denna informationströtthet bidrar till 

en viss avstängning av intagningen av ny information. För mycket informationsspridning till 

sina anställda kan då bidra till att den information som är viktig för medarbetaren inte tas in 

av dem. Endast genom den muntliga kommunikationen kan samtalets innebörd, förtroende 

och en känsla för engagemang förmedlas. Detta kommunikationssätt behövs om det skall 

byggas förtroende och en känsla av tillhörighet (Smith och Rupp 2002; Rhoads 2010). Vid 

muntlig kommunikation kan även missförstånd klaras upp under samtalet och missförstånd 

ökar genom användningen av teknologisk kommunikation (Rhoads 2010). Genom den 

teknologiska kommunikationen går man miste om ledtrådar under samtalet, ledtrådar som 

tonläge och kroppsspråk vilka hjälper mottagaren att förstå innebörden av samtalet. Dessa 

ledtrådar är lika viktiga som det verbala i ett samtal. Den teknologiska kommunikationen ska 

dock ej förkastas, det finns tillfällen den fungerar väl. Detta sätt att kommunicera suddar ut 

individers uppträdda dominans och hierarkiska gränser, vilket gör de lättare för medarbetare 

att komma till tals. Även om Rhoads (2010) poängterar vikten av närvarande kommunikation 

för relationsuppbyggnad, tillit och känslan av gemenskap och tillhörighet så kan man använda 

den teknologiska kommunikationen när ledtrådarna i samtalet inte är lika avgörande, 

exempelvis vid lättare informationsspridning där risken för missförstånd är minimal. Vid 

utvecklade relationer där partnerna känner varandra väl minskar också behovet av ledtrådarna 



      

Sida 12 av 38 

i samtalet och den teknologiska kommunikationen kan komma till större användning. För att 

skapa engagemang, gemenskap, socialt utbyte och en starkare benägenhet att stanna kvar i 

organisationen så behövs dock den närvarande kommunikationen. Genom den löses 

konflikter, förhandlingar, utvecklar relationer och löser osäkra situationer. 

  

Tvåvägskommunikationen handlar om kommunikationen över hierarkiska gränser, att båda 

parter i en relation får känna sig delaktiga och hörda i samtalet (Smith och Rupp 2002). Om 

tvåvägskommunikationen fungerar mellan medarbetaren och dennes chef kan det stärka 

medarbetarens benägenhet att stanna kvar i organisationen. Vissa belöningar upplevs genom 

kommunikation. Asazu (2012) skriver att medarbetarnas upplevelse av uppmärksamhet om 

dens prestationer från hens chef är en upplevd belöning som kommuniceras.  

2.5 Upplevelse av belöningar  

Om organisationer opererar under relativt liknande förhållanden dras människor till de 

organisationer som de anser tillhandahåller värdefullast belöningar (Karami, Dolatabadi och 

Rajaeepour 2013). För att locka till sig och behålla kompetens tycks därför kunskap behövas 

gällande hur attraktiva olika belöningar uppfattas av de anställda. Många studier har visat att 

ju missnöjdare anställda är med sina monetära belöningar, desto större är även sannolikheten 

att de kommer lämna den organisation de är anställda av (De gieter och Hofmans 2015). 

Forskningen om ett missnöje med icke monetära belöningar och dess effekt på individers 

tendens att lämna en organisation är mer begränsad, men tyder även den på att missnöje ökar 

tendensen att lämna en organisation. Framförallt på senare tid har det blivit vanligt för 

organisationer att erbjuda både monetära och icke monetära belöningar, något som bland 

annat kallas ”new pay” eller ”total reward” (Asazu 2012). Vad som ingår i ”total reward” har 

ändrats med tiden. WorldatWork en ideell förening som inriktar sig mot ”human resources” 

beskriver ”total reward” som bestående av sex komponenter; kompensation, förmåner, arbete- 

fritidsförhållandet, uppmärksammande, ”performance management” och talangutveckling 

(WorldatWork).  

 

Cao, Chen och Song (2013) har undersökt hur upplevelsen av olika delar av ”total reward” 

påverkar anställdas motivation att stanna i en organisation. Studien visade att god 

utvecklingspotential och karriärmöjligheter inom organisationen var det som anställda ansåg 

vara viktigast för deras motivation att stanna i organisationen. Därefter kom den uppskattning 

de anställda fick på arbetet, välfärdsbelöningar (bland annat sjukvårdsförmåner), en balans 

mellan arbete och fritid, minst viktig ansågs lönen vara. Detta kan även indikera vilka 

belöningar en organisation inom konsultbranschen bör prioritera för att behålla sina konsulter. 

Studier av bland annat De Gieter och Hofmans (2015) och Whitaker (2010) har däremot visat 

att individer värderar belöningar olika högt. Det blir därför viktigt att inte ta för givet att 

belöningar som utvecklingspotential och karriärmöjligheter, vilka värderades högst i studien 

av Cao, Chen och Song (2013) kommer värderas lika högt av alla individer. En studie av 

Chiang och Birtch (2006) undersökte demografiska och kulturella skillnader i upplevelsen av 

olika typer av belöningar. Studien indikerade att yttre belöningar värderas högre i bland annat 

Kina, samtidigt som inre belöningar värderas högre i Finland. Studien fann dock att båda 

länderna värderade bland annat förmåner, jobbrelationer och balans mellan arbete och fritid 

lika högt. Den forskning som finns inom belöningsområdet tyder på att värderingen av olika 

belöningar är väldigt individuell. En avsaknad av antingen monetära (utöver lön) eller icke 

monetära belöningar kan uppfattas negativt och leda till en högre personalomsättning. 

 

Lars Hänänen, psykolog och forskare på Stockholms Universitet, har i en intervju med Sunt 

Arbetsliv (2010) beskrivit belöningar efter två olika typer av belöningar, den inre och den 
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yttre belöningen. Den yttre belöningen är en ekonomisk bonus som ökad lön eller andra 

ersättningar för en särskild prestation. Den inre belöningen är den känsla av rättvisa och 

välmående som man får av att utföra en särskild uppgift. Hänänen menar också att yttre 

belöningar kan dämpa de inre belöningarna, vid situationer där man fått en yttre belöning för 

att prestera. Detta sker när känslan av självstyre minskar och den anställde utför uppgiften för 

någon annans skull istället för sin egen. 

 

”Equity theory” är en teori som talar för att individer strävar efter att uppleva rättvisa inom 

sitt arbete (Ramlall 2004). Att erbjuda ett stort utbud av belöningar eller vissa typer av 

belöningar räcker inte för att motivera en individ att stanna i en organisation, utan belöningen 

måste även kännas rättvis. När individer känner att de inte får tillbaka lika mycket av 

organisationen som sina medarbetare trots likvärdiga prestationer och kompetens skapas en 

spänning inom organisationen. Denna spänning kan den leda till att individer söker sig till 

andra organisationer ihop om att bli behandlade mer rättvist. 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Detta utmynnar i att dimensionerna kommunikation, upplevelsen av belöningar och social 

identifiering gemensamt påverkar konsultens benägenhet att stanna kvar i konsultbolaget 

(Alvesson 2000; Srivastava och Rastogi 2008; James och Mathew 2012). Dessa dimensioner 

är inte oberoende av varandra. Den interna kommunikationen påverkar konsulternas upplevda 

gemenskap och tillhörighet som behövs för att skapa social identifiering (Olofsdotter 2008). 

Den interna kommunikationen hjälper medarbetarna att skapa en samhörighet inom gruppen, 

en känsla av gemenskap i arbetsgruppen. Tvåvägskommunikationen, kommunikationen 

mellan konsulten och dennes konsultchef, påverkar konsultens upplevda identifiering med 

hela organisationen (Alvesson 2000; Smith och Rupp 2002). Även konsultens upplevelse av 

belöningar påverkas av kommunikationen (Cao, Chen och Song 2013). Att konsulter vet om 

vilka förmåner de har är nödvändigt för att konsulten ska värdesätta dessa, därav behövs den 

informativa kommunikationen. Belöningar som uppskattning framkommer genom 

kommunikation. Utvecklingsmöjligheter kräver också en kommunikation för att konsulten 

och dennes chef ska veta deras möjligheter, för att konsulten ska kunna känna sig lyssnad på 

och som känna att dennes chef hjälper den framåt. Belöningar behöver upplevas som rättvisa 

för att inte skapa en otrygg stämning i gruppen, denna otrygga stämning påverkar 

medarbetarnas vilja att identifiera sig med hela organisationen negativt. Detta försöks 

sammanfattas i Figur 2, hur dessa dimensioner gemensamt påverkar medarbetarens 

benägenhet att stanna kvar i konsultbolaget.  

 

 

 
Figur 2 Egen modell: 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

I och med att det söks efter en förståelse om vad som får medarbetarna inom ett 

kunskapsintensivt konsultbolag att känna benägenhet att stanna kvar inom organisationen, 

valdes en kvalitativ metod (Bryman och Bell 2013).  Genom att skapa en ökad förståelse av 

den sociala verkligheten som respondenterna upplever i en viss miljö, är detta möjligt med 

användandet av en kvalitativ metod. Dessa upplevelser är bundna till den specifika 

respondenten och den miljön denna arbetar i. Semistrukturerade intervjuer genomförs för att 

försöka komma närmare en förståelse av respondentens upplevda verklighet. 

3.1.1 Primärdata 

Intervjuerna genomfördes genom panelintervjuer (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund 

2011). Där en av oss agerade huvudintervjuare, medan de övriga två var närvarande för att 

uppmärksamma och skapa en bredare förståelse av respondenternas svar, kroppsspråk och 

tonfall. Dessa två intervjupersoner hade även möjlighet att ställa följdfrågor som de ansåg 

vara av intresse för studien. De lyssnade och antecknade även intervjusvaren som 

respondenten gav, men även känslor och kroppsspråk som framkom under intervjun. 

Intervjuerna spelades också in, främst för att vid eventuella osäkerheter kring 

intervjupersonens svar, kunna ha en möjlighet att lyssna igenom intervjun i efterhand 

(Bryman och Bell 2012). Det finns en risk med inspelningar, att intervjupersonen känner sig 

mindre benägna att berätta känsligare ämnen och kan komma av sig när inspelning används. 

Detta kan även gälla de respondenter som godkänner att bli inspelade. Genom att försöka 

skapa en trygg stämning, är det möjligt att försöka göra så att respondenterna känner sig 

bekväma med inspelningen, kan vara öppna med sina svar och vara samarbetsvilliga. Genom 

att använda sig av flera individer med erfarenhet inom studieområdet, med olika ståndpunkter, 

är det möjligt att se olika delar av problematiken inom respondenternas benägenhet att stanna 

kvar i organisationen (Christensen et al. 2011). 

3.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att intervjuerna både ska vara flexibla men ändå ha en 

viss struktur (Bryman och Bell 2013). Flexibilitet är viktigt för att kunna utveckla svaren som 

respondenten kommer med under intervjuns gång vilket ger en öppenhet under intervjun. 

Genom att tillåta öppenheten ges respondenten möjlighet att lyfta fram det de kände vara av 

viktig karaktär men vars fråga möjligtvis inte var ställd och som annars inte hade 

uppmärksammats. En intervjuguide utformas för att skapa en viss struktur. Strukturen anses 

vara viktig, i och med att genom den, skapa en större chans till jämförbarhet mellan 

respondenternas svar och en förståelse av det som söks. Intervjuguiden gav även en trygghet 

om det under intervjun missats att ställa vissa viktiga frågor eller områden som var tänkta att 

diskuteras, för att besvara studiens frågeställningar. För intervjuare som inte är erfarna kan det 

kännas som en trygghet att ha intervjuguiden som hjälp under intervjun. 

3.2.1 Datainsamlingsstruktur 

En intervjuguide med frågor sammanställdes för att skapa en helhetsbild av vad som tänkt ska 

uppmärksammas under intervjuerna med konsulterna (Bryman och Bell 2013). Intervjuguiden 

är utformad för att dimensionerna medarbetarnas upplevelser av belöningar, social identitet 

och kommunikation, alla ska lyftas fram och komma med under intervjuerna. Fler av de 

inledande frågor ställdes som kontrollfrågor för att säkerställa att respondenten kan 

representera en medarbetare på ett konsultbolag utifrån avgränsningarna. Frågor som hur 

länge konsulten har arbetat ute på de nuvarande uppdraget och utbildningsgrad ställdes av den 
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anledningen. Även under den inledande fasen ställdes frågan om var konsulten arbetar, frågan 

hölls öppen och det anses intressant att se vad personen svarade, vilken organisation av 

konsultbolaget eller kundföretaget som konsulten svarade. Detta kan vara en indikation till 

vilka bolag som konsulten upplever identifikation med. Även frågor om konsultens 

medarbetare skulle kunna ge indikationer på vilka konsulten anser vara sina medarbetare och 

med vilka personen upplever tillhörighet till. Frågor om varför konsulten arbetar på ett 

konsultbolag ställdes för att utläsa om det är en självvald yrkeslinje och även på grund av att 

det är intressant att se om det stämmer överens med Svenssons (2015) påståenden om varför 

individer väljer att vara anställd på ett konsultbolag. Följdfrågor ställdes till många av svaren 

under intervjun för att hitta de bakomliggande faktorerna till svaret som respondenten gav 

(Bryman och Bell 2013). 

 

När frågor om kommunikation ställdes, hölls konsultbolag och kundföretaget tydligt isär i 

frågorna, för att få en bild om hur kommunikationen mellan parterna fungerar och upplevs av 

medarbetaren. Om respondenten upplever en känsla av tillräcklig kommunikation eller om 

personen känner en avsaknad av det. Det är kommunikationen mellan konsultbolaget och 

konsulten och mellan kundföretaget och konsulten som studeras och hur det upplevs utifrån 

konsultens perspektiv. 

 

Under frågor om upplevelser om belöningar preciserades det inte vilket bolag (av 

konsultbolaget och kundföretaget) som menas, för att inte skapa ledande frågor. En belöning 

som exempelvis lön, kan för konsulten både upplevas som en belöning från konsultbolaget 

och kundföretaget (Olofsdotter 2008). Lönen betalas av konsultbolaget men eftersom lönen 

kommer på grund av det arbete konsulten utför hos kundföretaget, kan lönen kännas som en 

belöning från kundföretaget. Frågorna önskas kunna skapa en förståelse för var konsulten 

känner att olika belöningar kommer ifrån. Genom att ställa frågor och sedan följdfrågor 

utifrån vad konsulten svarar försöks de ledande frågorna om upplevelsen av belöningar och 

känslan om var de kommer ifrån undvikas (Bryman och Bell 2013). 

 

Slutligen ställdes avslutande frågor som kan uppfattas känsliga för konsulten. Genom att 

ställa frågor som kan uppfattas känsliga sent i intervjun påverkar det inte tidigare frågors 

utfall som det kan ha gjort ifall de känsliga frågorna ställdes före de övriga frågorna (Bryman 

och Bell 2013). 

3.2.2 Intervjuprocedur 

Ett e-postmeddelande skrevs som senare skickades till diverse självutnämnda konsultbolag. 

Detta meddelande skulle beskriva vad för slags studie som skrevs och vad som skulle studeras 

men även fråga om detta konsultbolag kunde tänka sig att delta och låta några av deras 

konsulter medverka i en intervju. E-postmeddelandet gav dock dålig respons och av de få 

konsultbolag som svarade, var det svalt intresse. Istället användes telefonsamtal till olika 

konsultbolag där det valda konsultbolaget kontaktades. Samtalet gick fram till det lokala 

kontorets VD, som sedan vidarebefordrade telefonnummer till tre av deras konsulter. Dessa 

konsulter som alla har samma kundföretag, gick med på att bli intervjuade och valde att 

träffas för intervju vid tre olika tillfällen under samma dag. Mötet bestämdes äga rum hos 

deras kundföretag, detta för att underlätta för konsulterna att de utan avbrott kunde fortsätta 

sitt arbete efter intervjun. Två av de tre intervjuerna planerades in på förmiddagen under 

vintern 2015 och den andra intervjun efterföljde den första. Den tredje intervjun skedde efter 

lunch samma dag. Alla intervjutider bestämdes av konsulten för att underlätta deras arbete 

och planering. Inför den första intervjun möttes den första respondenten innanför entrén på 

kundföretaget. På väg till intervjurummet visade respondenten avdelningen hen arbetade på i 



      

Sida 16 av 38 

kundföretaget och presenterade lite snabbt några av dennes arbetskollegor på kundföretaget. 

Rummet som var bokat vid första intervjun var ett mindre samtalsrum med plats för fyra kring 

ett bord, rummet var ljust målat vilket skapade en trevlig stämning. Innan första intervjun 

bjöd kundföretaget på kaffe, vilket även detta skapade en välkomnande stämning mellan 

konsulten och oss. Runt bordet försökte vi placera oss så att inte konsulten skulle uppleva en 

känsla av utsatthet och känna sig utstirrad, vi försökte skapa en känsla av gemenskap för att 

skapa en lättare diskussion. Samma rum och arrangemang användes under andra intervjun. 

Den tredje och sista intervjun var inplanerad efter lunch och var både i ett annat rum och 

våning, dock i samma hus. Detta rum var aningen större än det första, ett samtalsrum inrett för 

sex personer. Rummet var ljust inrett och även här försökte vi placera oss så att inte 

respondenten skulle känna sig utsatt, utan att vi tillsammans skulle kunna föra en dialog. 

Även denna respondent hämtade upp oss innanför entrén på kundföretaget. Att 

respondenterna hämtade oss i entrén på kundföretaget var på grund av att koder behövdes för 

att komma in på olika våningar och avdelningar, vilket bidrog till att vi inte kunde ta oss 

mellan respondenterna. De var därför tvungna att både följa med oss in och även efter 

intervjun släppa ut oss ur kundföretagets lokaler. Denna kortare promenad fick oss även att 

ställa vardagliga frågor om konsulten vilket kan underlätta att skapa en vänskaplig stämning, 

vilket kan underlätta vid ställande av personliga och känsligare delar av frågorna. Intervjuerna 

varade mellan 20 och 45 minuter.  

3.3 Teoretisk referensram 

Vetenskapliga artiklar söktes främst via internetsökmotorn Summon där databaser som 

Scirus, Sage och IMF med flera ingår, även sökmotorn Diva användes som stödhjälp. Sökord 

som användes var bland annat “employee retention”, ”identitet”, ”kommunikation” och 

”konsultbolag”. Orden söktes både på svenska och på engelska. Kombinationer av orden 

används för att få en mer specificerad sökning. 

 

Olofsdotter (2008) är en doktorsavhandling som inriktar sig på bemanningsföretag. Även om 

skillnader finns mellan konsultbolag och bemanningsföretag så finns det även likheter, vilket 

även Svensson (2015) styrker i sin avhandling, framförallt i och med att den anställdes 

primära interaktion är med kundföretaget. På grund av likheterna som finns anses Olofsdotter 

(2008) avhandling vara av intresse att studera, även om det inte är samma typ av organisation, 

studien används dock på med viss försiktighet. 

3.4 Urval och bortfall 

Respondenterna valdes ut av VD:n på konsultbolaget utefter vissa krav. Krav utefter våra 

avgränsningar i studien, konsulterna VD:n väljer ut behöver representera vårt urval. 

Konsulten behöver ha ett uppdrag ute hos ett kundföretag för tillfället och detta uppdrag bör 

ha pågått en längre tid. Konsulterna behöver också ha uppdrag som innebär att denne arbetar 

med kundföretagets anställda i deras lokaler. Detta gör det till ett icke-sannolikhetsurval, 

vilket kan påverkar studiens generaliserbarhet (Bryman och Bell 2013). Denna påverkan beror 

på hur pass överensstämmande urvalet är på hela populationen som studeras. I och med att 

komplexa frågor och bakomliggande uppfattningar studerades,  kan detta urval tillföra mer till 

resultatet. Efter att ha beskrivit vår studie över telefon, tidigare forskning och teorier frågade 

vi bland annat om personalen på kontoret hade uppmärksammat ifall konsulter hade en 

benägenhet att skapa sig samhörighet med kundföretagen de arbetar med och om 

konsultbolaget arbetar med att skapa en stark benägenhet hos deras medarbetare att stanna 

kvar. Oftast var VD:n intresserad av att ställa upp på intervju och intresserad av studien men 

var inte intresserad av att ställa upp med medarbetare till intervjun. Oftast var anledningen 

konsultbolagets kostnad, i och med att personalen skulle göra detta under deras arbetstid. 
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Detta tackades nej till de gånger som det erbjöds med anledning att det inte var de 

överordnades perspektiv som studerades och den information intervjuerna skulle ge, skulle 

inte bidra till en ökad förståe till varför konsulter har en benägenhet att stanna kvar i 

organisationen. Efter en mängd samtal fick vi kontakt på ett konsultbolag som var 

intresserade att ställa upp med tre respondenter, konsulter som varit ute på längre uppdrag hos 

samma kundföretag. Detta gör urvalet till ett bekvämlighetsurval på grund av att det endast 

var de tillgängliga konsulterna som också är respondenter i studien. Genom lovad anonymitet 

och en chans att läsa igenom innan empirin publiceras för att konsulterna ska kunna uppleva 

en trygghet i anonymiteten hoppades vi kunna minimera risken att de inte vågar prata öppet 

om deras upplevelse på arbetsplatsen och konsultbolagets beteende (Christensen et al. 2011). 

3.5 Tillförlitlighet 

För att säkerställa att våra uppfattningar under intervjuerna stämmer med respondenternas 

uppfattningar har de läst igenom den sammanställda empirin som handlade om de själva 

(Bryman och Bell 2013). Respondenterna fick denna sammanställning genom e-post, där 

frågan om våra uppfattningar stämde överens med deras egna uppfattningar och om de 

uppfattar de själva som anonyma i texten eller om det fanns delar de skulle uppskatta om vi 

tog bort. Alla tre respondenten uttryckte en uppskattning av att de fick möjlighet att läsa 

igenom texten om de själva innan det publicerades. De uttryckte en uppskattning gentemot att 

de både fick kontrollera att vi uppfattat deras åsikter, upplevelse och känslomässiga 

inställningar gentemot organisationerna på ett korrekt sätt men också uppskattning att de fick 

en chans att se om de upplevde sig själva som anonyma. Två av respondenterna uttryckte en 

stark vilja att vara anonyma för att deras uttryck och upplevelser inte skulle skada dem i deras 

fortsatta arbete, varken i konsultbolaget eller kundföretaget, vilket kan ha gjort att de kände en 

lättnad i möjligheten att läsa igenom innan arbetet publicerades. I svarsmailen uttryckte alla 

respondenter både att de upplevde sig själva som anonyma i deras svar och att vi har uppfattat 

deras inställning och upplevelse gentemot organisationerna riktigt, vilket ökar tillförlitligheten 

i studien (Bryman och Bell 2013) 

3.6 Pålitlighet 

För att skapa trovärdighet till att ett granskande synsätt använts genom studien, vilket innebär 

att de faser som ingår i forskningsprocessen har redogjorts för att säkerställa trovärdigheten i 

studien (Bryman och Bell 2013). Dessa faser har redogjorts i bland annat 

avgränsningsavsnittet. Varför vissa val har gjorts har vi försökt att tydligt beskrivas med vad, 

hur och varför dessa val har utförts. Under studiens arbetsprocess har förutfattade meningar 

om olika ting försökt elimineras och visat öppenhet mot oförutsägbara alternativ.  

 

Studiekollegor och handledare har även granskat studien under arbetsprocessens gång via 

seminarium. Under seminarium har studien diskuterats utifrån läsarens uppfattningar vilket är 

till nytta för författarna i och med att det kan finnas information som författarna besitter men 

som inte tydligt framgått i studien. Möjlighet att diskutera val som ska göras under studien 

med andra studenter och handledare underlättar att se studien ur ett objektivt perspektiv.  

3.7 Generaliserbarhet och överförbarhet 

På grund av intervjuguiden som skrivits och de teoretiska begrepp och referensram som har 

använts är det möjligt att till viss grad upprepa studien med nya respondenter. Studiens 

överförbarhet när organisationskulturen och arbetsmiljön inte är preciserat under studien kan 

ifrågasättas (Bryman och Bell 2013). Valet att inte precisera dessa grundar sig från början i att 

de två organisationerna ska hållas anonyma, men även svårigheten i att studera 

organisationskulturen. En kultur i en organisation är inget som är möjligt att avgöra genom att 
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ställa frågor till respondenterna. I denna ingår både medvetna och omedvetna beteenden och 

upplevelser. Genom observationer skulle en mer sanningsenlig uppfattning om 

organisationernas kulturer, men även en observation är en påverkan utifrån som kan påverka 

respondenternas beteenden. Belysningen av vikten i dimensionerna för konsultens benägenhet 

att stanna kvar i konsultbolaget är viktig för konsultbolag i stort. Hur dimensionerna hänger 

ihop och hur konsulternas upplevelse av dimensionerna både utifrån relationen till 

konsultbolaget och relationen till kundföretaget påverkar konsultens benägenhet att stanna 

kvar i konsultbolaget bör allmänt vara av intresse av konsultbolag. 

 

I och med att studiens problem utgår från konsultbolag, är det därför svårt att generalisera 

studiens resultat till alla organisationer på grund av den differerande typen av medarbetare. 

Konsultbolag förhåller sig annorlunda till dimensionerna som undersöks närmare än andra 

organisationer (Svensson 2015). Den sociala identiteten kan bli delad när konsulterna inte 

arbetar tillsammans med medarbetarna på konsultbolaget och genom att arbeta nära 

kundföretaget kan det skapas en social identifiering gentemot de i kundföretaget. Detta är en 

stor skillnad mot standardanställningar där medarbetarna arbetar tillsammans i organisationen 

de är anställda i, med medarbetare som är anställda hos samma organisation. Även 

kommunikationen kan påverkas och upplevas annorlunda i ett konsultbolag på grund av den 

avsaknad av närvaro mellan ledningen och konsulterna. Genom att konsulterna är ute på 

längre uppdrag hos kundföretaget kan det skapas en frånvarande känsla mellan konsult och 

dennes chef, ett avstånd i och med att dessa inte ses dagligen. Konsultchefen har inte heller 

inflytande i det dagliga arbetet, vilket istället konsultens chef i kundföretaget har, vilket gör 

att det inte skapas samma behov av kontinuerlig arbetsrelaterad kommunikation och 

återkoppling inom arbetsrelaterade frågor kring arbetsuppgifter. Även dimensionen 

upplevelsen av belöningar kan uppfattas annorlunda inom konsultbolag än organisationer med 

standardanställningar. Konsulter kan uppleva belöningarnas härkomst både från 

konsultbolaget och kundföretaget, som exempelvis lön kan uppfattas att denna kommer ifrån 

båda organisationerna vilket inte är diskutabelt i en standardanställning. Detta bidrar till att 

studien inte riktar sig mot andra organisationsformer än konsultbolag på grund av skillnaden 

mellan typerna av organisation.  

 

Studien är generaliserbar till konsultbolag vars konsulter arbetar under längre uppdrag hos 

enskilda kundföretag. Konsulter med kortare uppdrag hos kundföretaget har troligtvis inte 

samma benägenhet eller möjlighet att skapa sig en social identifiering till kundföretaget. Detta 

bidrar till skillnad vilket gör denna studie relevant för konsultbolag som har konsulter som är 

ute på längre uppdrag. 

3.8 Metodreflektion 

Under arbetets gång har flera vägval stötts på. Valen som har gjorts kan ha påverkat utfallet 

av studien. Alla tre respondenter som har intervjuats, kommer från samma konsultbolag och 

utför sitt arbete på samma kundföretag. Detta kan underlätta jämförelsen mellan 

respondenterna i och med att många variabler som påverkar respondentens svar, är lika för 

alla respondenter. Respondenterna har samma chef och får liknande bemötande därifrån, de 

har samma förmåner och liknande kontrakt. Med dessa likheter kan man jämföra de upplevda 

olikheterna och de i detta fall upplevda olikheterna i bemötandet från kundföretaget. Hade det 

istället varit olika organisationer som respondenterna hade varit anställda hos, hade  en större 

variation möjligen kunnat ses i deras upplevelse av konsultbolagens beteende och om dessa 

olikheter hade gett olika utfall, som hade kunnat bero på olikheten i den upplevda relationen 

till sin organisation. 
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Det skulle kunna diskuteraa ifall respondenterna hade varit mer bekväma, om intervjuerna 

inte utförts genom panelintervjuer. Om respondenterna hade känt sig mer bekväma ifall det 

istället var en intervjuare per respondent och sådana fall möjligtvis varit mer benägna att 

beskriva känsliga ämnen. Vi hade troligtvis gått miste om tryggheten i respondenternas svar. 

Genom att vara tre personer kunde varje persons enskilda upplevda känslor ifrågasättas och 

jämföra deras svar med varandra och på så sätt se om vi hade upplevt samma typ av känslor. 

 

I efterhand har vi kommit i kontakt med begreppet “Psykologiska kontraktet” som är 

medarbetarens upplevda förväntningar på dess arbetsgivare, både vad medarbetaren förväntas 

få och vad hen förväntar sig behöva göra för organisationen. Detta begrepp var något som 

kändes skulle ha kunnat ge viss förståelse inom studiens ämne om vad som gör medarbetarna 

benägna att stanna kvar hos konsultbolaget. Detta är ett begrepp som möts i flera av 

dimensionerna som studerades. Vilka belöningar respondenterna förväntar sig få, även 

respondenternas förväntningar på hur konsultbolaget ska agera mot konsulten. Beroende på 

hur konsultens förväntningar stämmer överens med utfallen kommer också upplevelsen av 

exempelvis belöningar eller chefers beteende påverkas. 

 

Diskussion gällande ifall endast tre respondenter räcker i en studie uppkom. Att tre 

respondenter användes, berodde till stor del på tidsbrist och att hitta respondenter utan 

kontakter inom branschen var svårare än vad vi på förhand förväntade oss, framförallt med 

den kommande julledigheten som väntade. I efterhand bekräftas det att mycket tidigare i 

studien, fokusera på att hitta respondenter och ringt samtal direkt till olika konsultbolag 

istället för att skicka e-postmeddelanden och möjligen ha ett bredare geografiskt sökfält. De 

intervjuer som utfördes anses dock ha gett ett tillräckligt resultat och att respondenterna var 

öppna och hjälpte till för att skapa en diskussion. De gav en känsla av öppenhet i deras svar 

och att de försökte hjälpa till att föra diskussionen vidare. Intervjuernas svar blev djupa vilket 

i sin tur skapade oss en uppfattning om deras benägenhet till att stanna kvar hos 

konsultbolaget och de bakomliggande faktorerna till detta. Även om fler respondenter 

möjligen hade kunnat ge en annan bild finns det en stark möjlighet att studiens empiri hade 

varit densamma om fler konsulter inom samma konsultbolag hade använts. 

 

I och med att det var VD:n som valde ut konsulter finns det en risk att hen valde ut konsulter 

hen ansåg som mest hängivna konsultbolaget. Det kan även uppstått en känsla för konsulterna 

(som visste att konsultbolaget varit i kontakt med studiens författare) något slags krav på att 

visa en positiv sida av konsultbolaget. Respondenterna utgav en känsla av uppriktighet och 

svaren uppfattades som ärliga. Vår känsla var att respondenterna var uppriktiga och la fram 

positiva och mindre positiva aspekter av båda organisationerna, konsultbolaget och 

kundföretaget. Även deras vilja att vara anonyma kan tyda på att de vill kunna säga vad de 

känner och vara ärliga utan att tänka på hur detta kommer påverka deras fortsätta arbete.  
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4. Empiri 

4.1 Datasammanställning 

De tre respondenterna är anonyma och har blivit tilldelade könsneutrala namn, det verkliga 

könet är ej specificerat. För att undvika att deras identiteter ska kunna avslöjas, har deras 

arbetsbeskrivningar, ålder och längd på anställning undvikit att uppmärksammas. Alla tre 

respondenter har en eftergymnasial examen och har arbetat på konsultbolagen i minst ett år. 

Den första respondenten har blivit namngiven Charlie. Den andra respondenten, namngiven 

Kim, har arbetat på konsultbolaget lika lång tid som på kundföretaget. Den nuvarande kunden 

är dennes första konsulttjänst hos konsultbolaget. Den tredje respondenten har blivit 

namngiven Robin. Robin har arbetat hos det nuvarande kundföretaget sedan sin anställning 

hos konsultbolaget. Robin har dock varit konsult hos andra konsultbolag i flera år tidigare.  

4.1.1 Social identitet 

Kim anser att arbetsuppgifterna är roliga och att uppdragen är utmanande. Kim ska, enligt 

uppdraget, arbeta hos arbetsgivaren 40 timmar i veckan och arbetar endast hos konsultbolaget 

vid behov. Kim svarar på frågan om organisationens identitet där Kim anser att hen föredrar 

ett heterogent företag innehållande människor med olika bakgrunder. Kim anser också att 

kulturen är mer lik på konsultbolaget men de är ändå människor med olika synsätt. På sitt 

konsultbolag tycker Kim att de anställda är väldigt trevliga, roliga och ambitiösa samtidigt 

som vid kundföretaget anses medarbetarna vara ganska roliga men inte lika effektiva vilket 

hen anser beror på den längre anställning arbetarna har och en kultur som tillåter detta. Kim 

deltar alltid på de fester och evenemang som konsultbolaget anordnar. Däremot så får hen inte 

delta i de evenemang som kundföretaget anordnar just på grund av att hen inte är anställd där, 

utan endast konsult. Kim anser att hen inte gör några aktiva val att undvika att komma nära 

sina medarbetare hos kundföretaget men erkänner att det finns en möjlighet att det görs i det 

undermedvetna. 

 

Robin anser att hen helst arbetar i en heterogen organisation och menar att konsultbolaget har 

många oliksinnade människor. Robin beskriver att det är lika hos kundföretaget med olika 

människor men inte riktigt på samma sätt, vilket Robin har svårt att förklara. Robin medger 

att hen inte har särskilt mycket kontakt med de övriga konsulterna på konsultbolaget. Robin 

anser också att sina medarbetare på kundföretaget är väldigt roliga att arbeta med tillsammans 

och med olika kunskapsnivåer. De flesta i Robins arbetslag är dock konsulter från olika 

organisationer och inte anställda av kundföretaget. Robin tycker att konsultbolaget anordnar 

en lagom mängd evenemang för de anställda och försöker gå på så många som hen har 

möjlighet till. Vid tidigare konsultbolag har Robin ansett det har varit för många evenemang, 

en åsikt som delades även med andra anställda i konsultbolaget. Robin menar att 

kundföretaget inte anordnar dessa evenemang vad hen har märkt, utan de i Robins arbetslag 

har istället planerat små privata evenemang, så kallade “after work”-träffar. Evenemang för 

hela kundföretaget är dock inget Robin önskar. 

 

Charlie anser att sina arbetskamrater på konsultbolaget är likasinnade och beskriver de som 

”lite nördiga IT-människor som är välutbildade” men Charlie trivs bra med dessa. De på 

kundföretaget anses dock, av Charlie, vara väldigt olika och Charlie vill helst arbeta i en 

heterogen organisation. Charlie deltar i de julfester, konferensresor och liknande evenemang 

som konsultbolaget anordnar och deltar ibland i de aktiviteter och fester som kundföretaget 

anordnar. 
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Kims primära anledning till sitt yrkesval som konsult är att kunna få tryggheten av att vara 

anställd hos en organisation samtidigt som hen kan arbeta och hjälpa olika kunder på olika 

arbetsplatser. I framtiden ser Kim sig arbeta kvar på konsultbolaget och förhoppningsvis “in 

house” hos en organisation eller som konsultchef. Kim anser att sin månadslön kommer från 

konsultbolaget och att lönen anses vara godkänd och representativ för sin insats. Kim utför 

inget arbete för kundföretaget som inte debiteras. Kim har inget behov av att arbeta för en 

enskild organisation och vill arbeta kvar hos konsultbolaget trots den eventuella möjligheten 

att få fortsätta arbeta hos kundföretaget med en fast anställning, definitivt inte kundföretaget 

Kim arbetar hos just nu. 

 

Robins anledning till att ha arbetat som konsult och fortsätter arbeta som konsult är den 

stabila grund den ger men att det ändå ges möjlighet att byta arbete utan att behöva byta 

arbetsgivare. Robin tycker om att vara konsult och inom tre år hoppas Robin att arbetet hos 

nuvarande kundföretag är över men att fortsätta med sin arbetsposition för konsultbolaget 

men i möjligtvis större uppdrag. Om konsultbolaget inte kan ge Robin de 

utvecklingsmöjligheter hen vill ha, är hen dock villig att byta arbetsgivare om denne kan 

genomföra dessa önskemål. Att byta arbetsgivare till en enskild organisation är dock inte 

aktuellt i nuläget och för att hen ska byta organisation krävs ett erbjudande som är mycket 

bättre än det nuvarande erbjudandet. Robin har dock erfarit i tidigare konsultuppdrag att goda 

relationer med sina medarbetare hos kundföretaget har fått konsulter att övergå från 

konsultbolaget till kundföretaget. Robin anser att sin lön är acceptabel men något låg för det 

arbete Robin anser sig utföra och menar att lönen kommer från kundföretaget på grund av att 

det är kundföretagens utbetalningar till konsultbolaget som ger konsultbolaget möjligheten att 

ha Robin och andra konsulter anställda. 

 

Charlie anser att arbetet som konsult är roligt på grund av de nya utmaningar och varierande 

uppgifter som ges. Om tre år antar Charlie vara kvar på konsultbolaget men inte hos 

kundföretaget. Charlie kan däremot tänka sig att anta en anställning hos kundföretaget eller 

byta till en annan organisation. Detta skulle i sådana fall bero på vilka arbetsuppgifterna är 

och hur arbetsmiljön är. Charlie anser inte heller att hen gör ett aktivt val för att inte komma 

närmare sina medarbetare på grund av den tillfälliga arbetsperioden ett konsultarbete kan 

vara. Charlie tycker att hen har en godkänd lön. 

 

Kims åsikter angående relationsuppbyggande insatser mellan konsultbolaget och 

medarbetaren är att konsultbolaget ska lära sig se människan bakom konsulten, vara lyhörda 

och ge konsulten chansen att själv välja sina uppdrag. Kim anser också att konsultbolaget gör 

detta väldigt bra i nuläget. Robins version för att kunna bygga bra relationer består av idén att 

låta de anställda vara medbestämmande, att man driver organisationen tillsammans. Robin är 

medveten om de mål som det ställs krav på men att man snarare kommer överens om hur man 

uppfyller dessa krav. Detta anser Robin utförs bra på konsultbolaget. Charlie vill att 

konsultbolaget, för att bygga relationer med sina anställda, ska visa stor öppenhet, ha högt i 

tak och en god kommunikation. Det är viktigt för konsulterna att känna sig behövda vilket hen 

menar att det nuvarande konsultbolaget utför väl. Ingen i konsultbolaget har sedan sin start på 

konsultbolaget slutat, konsultbolaget har endast expanderat och nya människor har blivit 

tillsatta på nya positioner. 

4.1.2 Kommunikation 

Alla tre respondenter känner att deras åsikter tas i åtanke hos konsultbolaget. Kim beskriver 

att konsulterna får vara med och påverka valen av uppdrag i möjlig mån, i och med att 

konsultbolaget är i behov av att deras konsulter är ute på uppdrag för att generera intäkter till 
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bolaget. Om det inte finns uppdrag som konsulten känner sig manad att ta, behöver man ta ett 

mindre attraktivt uppdrag för att generera intäkter till konsultbolaget. Kim känner ändå att 

detta är förståeligt och något man får ha överseende med som konsult. Robin och Charlie 

beskriver att de känner att konsultbolaget i stor utsträckning lyssnar på deras önskemål om 

vilka uppdrag de vill ha och att de får vara med och avgöra i stor utsträckning vilket uppdrag 

de blir tilldelade. 

 

Kommunikationen sköts mestadels via e-postkontakt mellan konsultbolaget och dess 

medarbetare, vilket sker flera gånger i veckan. Kim och Charlie beskriver även att de träffar 

sin chef på konsultbolaget ungefär en gång i veckan där de kommunicerar via muntlig 

direktkontakt. Konsultbolaget har även möten en gång i månaden där konsulterna blir 

uppdaterade om bolaget. Kim tycker att information från konsultbolaget kan förbättras, att 

den i viss mån är undermålig när konsulterna är ute på uppdrag. Robin och Charlie är däremot 

nöjda med de uppdateringar som de får tillgång till och känner inte att de behöver fler eller 

mer frekventa uppdateringar om konsultbolaget. Under månadsmötena finns även en chans till 

diskussion om mål som bestäms högre upp i bolagets hierarki och om hur dessa mål ska 

uppnås. Alla tre respondenter är överens om att konsultbolaget lyssnar på deras åsikter och att 

de har en möjlighet att påverka hur konsultbolaget ska arbeta med och uppnå dessa mål. 

Robin och Charlie är tydliga med att de upplever både konsultbolagets anställda och 

kundföretagets anställda som sina medarbetare och utrycker detta som naturligt. Robin känner 

däremot till skillnad från Kim och Charlie en viss saknad av kontakt med sina medarbetare på 

konsultbolaget. Robin uttrycker sig att hen känner sig närmare sina medarbetare ute hos 

kundföretaget. Kim däremot, är tydlig med att det endast är de anställda på konsultbolaget 

som är hens medarbetare. 

 

Kim och Robin är relativt överens om att informationen hos kundföretaget inte alls finns 

tillgänglig i samma utsträckning till deras förfogande som till kundföretagets anställda. 

Informationen de behöver för att kunna utföra sitt arbete får de däremot. Kim säger även att 

hen saknar viss information som skulle vara bra om även konsulterna skulle få, men som 

endast går ut till anställda på kundföretaget. Kim säger dock att hen endå får höra om de på 

omvägar via kundföretagets anställda i sådana fall. På grund av det tycker Kim att 

informationsuppdateringarna skulle kunna förbättras från kunden till konsulterna. Både Kim 

och Robin uttrycker en känsla av att de inte har samma rätt till att bli informerad om saker 

som rör kundföretaget. Robin uttrycker ändå att hen inte saknar någon information från 

kunden och att informationen som rör Robin fås och som Robin behöver för att kunna utföra 

sitt arbete för kundens räkning. Charlie däremot uttrycker att hen blir lika informerad av 

kundföretaget som deras egna anställda, uppdaterad om saker som gäller Charlie och ämnen 

som är allmänt för kundföretaget. 

 

Kommunikationen mellan konsulterna och kundföretaget vittnar alla tre respondenter om att 

den sker dagligen i och med att de är ute hos kunden och arbetar i kundens lokaler. Även om 

kommunikationen sker muntligt och de sitter nära uttrycker både Kim och Robin att det sker 

mycket kommunikation via e-postmeddelanden. Kim uttrycker att för stor del av 

kommunikationen sker via e-postmeddelanden i och med att de sitter i samma hus och skickar 

meddelanden istället för att bara gå till den individ de behöver kommunicera med. Robin 

säger att kundföretaget har en intern chatt som även den används flitigt för att förmedla 

information mellan varandra och sköta samarbetet. Charlie känner att kommunikationen sker 

mest personligt hos kundföretaget. 
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Kim känner att hen blir lyssnad på av kundföretagets medarbetare, men säger även att det är 

en del av hens arbetsuppgift att ha åsikter och att förmedla dem. Robin upplever att det är lätt 

att prata med de anställda på kundföretaget, att det är ett öppet klimat där man lätt får komma 

till tals. Charlie upplever att hen kan påverka sin situation på kundföretaget och har en daglig 

kontakt med chefen som är tilldelad hen på kundföretaget. Kim uttrycker en känsla av att hen 

har en chef på kundföretaget men som Kim endast går till om hen har frågor om debitering, 

Kim anser dock att, utöver det, inte är någon kommunikation i större utsträckning. Alla tre 

respondenter uttrycker sig som nöjda med kontakten med konsultbolaget i det dagliga arbetet 

och att de känner sig lyssnade på i viktiga frågor. 

4.1.3 Upplevelse av belöningar 

Kim känner sig uppmärksammad av både konsultbolaget och kundföretaget men menaar att 

hur uppmärksammad Kim blir på kundföretaget beror på vilka medarbetare hen arbetar med. 

Robin beskriver att det är svårt för konsultbolaget att veta om hen har presterat bra och även 

om Robin får beröm från konsultbolaget känns det som att hen själv behöver berätta för dem 

om hen har gjort något bra. Ute på kundföretaget känner Robin att hen får beröm av sina 

medarbetare om Robin har gjort något bra. Charlie uttrycker att hen får mer uppmärksamhet 

från kundföretaget än konsultbolaget, hen har dock inga större önskemål om att få mer 

uppskattning från konsultbolaget, utan känner sig nöjd som det är. Kim känner sig mest 

uppskattad av konsultbolaget, på grund av att Kim anser att de är duktiga på att säga till om 

man gör något bra. Robin måste fundera lite över var hen känner sig mest uppskattad. Robin 

kommer fram till att hen känner sig mest uppskattad av konsultbolaget, eftersom 

kundföretaget är så pass stort och att det är många där som inte vet vad hen gör. Robin 

nämner dock att hen känner sig uppskattad i det arbetslag hen arbetar tillsammans med ute 

hos kundföretaget. Charlie uttrycker att hen blir lika uppskattad av båda företagen. Varken 

Robin eller Charlie känner de får för lite uppskattning av någon av organisationerna. 

 

På konsultbolaget har de ett vinstdelningssystem där alla i organisationen delar på 24 % lika 

av vinsten, denna utdelning sker en gång per år. Kim tycker detta system är bra eftersom alla 

har chans att få bonus och denna är lika stor för alla. Alla tre är nöjda med den bonus som 

finns och ingen hade någon önskan om fler typer av bonusar. Informationen om bonusen 

tycker Kim och Charlie är bra, de vet vad som behövs för att uppnå den. Robin känner att hen 

inte har fått speciellt mycket information om bonusen, hen vet ungefär hur stor denna summa 

är men hen hade önskat att hen hade fått mer information om bonusen. 

 

Förmåner som konsulterna får av konsultbolaget är enligt Kim friskvårdsbidrag, pension, 

företagshälsovård, möjligheten att teckna privat sjukförsäkring och en telefon som de även 

kan använda privat. Kim skulle kunna tänka sig att ha en tjänstebil, men det är inget hen 

direkt saknar, hen hade önskat att konsultbolaget betalade sjukförsäkringen och telefonen 

känner hen inte är så viktig, annars är Kim nöjd med de förmåner som finns. Robin och 

Charlie berättar att friskvårdsbidraget är den enda förmånen de vet om. Robin tycker att det är 

viktigt för företaget att friskvårdsbidraget finns, men det är inget hen själv använder sig av. 

Varken Robin eller Charlie har några önskemål om att få andra förmåner. 

 

Kim och Charlie uttrycker att de har möjlighet till kompetensökande utbildningar från 

konsultbolaget och utbildningar ifrån kundföretaget ifall det är relevant för deras uppdrag. 

Kim känner att utbildningarna hen får från konsultbolaget är relevanta, då Kim får vara med 

och välja vilka hen vill gå på. Robin uttrycker att det finns interna utbildningar att gå på från 

konsultbolaget och att om det finns någon utbildning som hen verkligen vill ha, så kan hen få 

dessa genom konsultbolaget. Både konsultbolaget och kundföretaget kan önska att 
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konsulterna ska gå på vissa utbildningar, men det är främst konsulterna som får välja vilka 

utbildningar de ska gå. Alla tre tycker att utbildningarna känns relevanta och att de inte direkt 

skulle önska fler utbildningar. 

 

De känner alla tre att de har inflytande över de beslut som tas som rör dem, Robin tycker dock 

att hen har mindre inflytande på kundföretaget än på konsultbolaget. Alla tre känner sig 

viktiga hos konsultbolaget och kundföretaget. Kim tycker att hen levererar bra resultat och har 

kommit in i sin arbetsgrupp hos kunden. Robin uttrycker att hen har arbetsuppgifter som gör 

att Robin känner sig viktig. Charlie känner sig som en viktig medarbetare hos kundföretaget 

men hos konsultbolaget uppmärksammar Charlie att hen är viktig på grund av att Charlie 

bidrar med intäkter till bolaget. 

 

Både Kim och Robin känner att det finns möjligheter att utvecklas inom konsultbolaget. 

Robin berättar att det inte finns speciellt många chefspositioner som kan uppnås men hen 

uttrycker heller ingen önskan om att klättra i konsultbolagets hierarki. Robin nämner dock att 

det finns en möjlighet att utvecklas och då få nya arbetsuppgifter och mer ansvar i sin roll 

som konsult. Charlie uttrycker att konsulterna kan utveckla sin expertis men inte utvecklas i 

konsultbolagets formella hierarki. Charlie har dock ingen önskan om att utvecklas hierarkiskt 

och känner sig nöjd med nuvarande situation. De tre respondenterna känner att cheferna på 

konsultbolaget hjälper dem att utvecklas, Robin och Kim tar även upp att de har löpande 

utvecklingssamtal där de kan lyfta fram sina ambitioner. 
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5 Analys 

5.1 “Employee retention” 

Av de tre respondenterna anses Kim som den mest benägna att stanna kvar hos 

konsultbolaget. James och Mathew (2012) menar att för att uppnå “employee retention” måste 

den anställda känna att det finns utvecklingsmöjligheter inom organisationen, vilket Kim 

också har, på grund av hen har förhoppningar om att kunna utvecklas till konsultchef. 

 

Robin anses, av de tre respondenterna, vara den respondent som varken är mest eller minst 

benägen att stanna kvar hos konsultbolaget. Robin känner, till skillnad från Kim, att hen 

skulle kunna tänka sig att byta från konsultbolaget till ett kundföretag eller ett annat 

konsultbolag, om Robin inte skulle få sina långsiktiga mål och önskemål realiserade. Robin 

kan också tänka sig att byta till kundföretaget men då ska erbjudandet vara mycket bättre än 

situationen hen är i just nu, om intresse ska finnas för det bytet. Firth et al. (2004) beskriver 

att den främsta anledning att anställda lämnar organisationen är för att denne är missbelåten 

på organisationsledningen. 

 

Charlie anses vara den respondent som är minst benägen att stanna kvar hos konsultbolaget. 

Det är dock viktigt att påpeka att detta inte är detsamma som att Charlie vill eller kommer att 

avsluta sin anställning på konsultbolaget, endast att hen är mindre benägen än de andra 

respondenterna att stanna kvar hos konsultbolaget. Charlie kan tänka sig att byta till 

kundföretaget om hen skulle få ett anställningserbjudande som passade, vilket beror på 

arbetsuppgifterna och den arbetsmiljö Charlie skulle arbeta i. Arbetsmiljö kan anses vara en 

viktig del för att stärka benägenheten att tillhöra en organisation (James och Mathew 2012). 

5.2 Social identitet 

Alla tre blir inbjudna och närvarar på konsultbolagens evenemang. Däremot är det endast 

Charlie som blir inbjuden på kundföretagets evenemang. Dessa evenemang kan skapa en 

gemenskap mellan medarbetarna och en möjlighet för dessa att komma närmare varandra. 

Alvesson (2000) menar att känslor av gemenskap och samhörighet skapar också möjligheten 

att känna stolthet att arbeta i den organisationen. Denna gemenskap kan också skapa viljan att 

samarbeta och arbeta mot organisationens mål (Alvesson 2015). Robin avslöjar att hen under 

tidigare anställningar hos andra konsultbolag har sett att flera konsulter har lämnat 

konsultbolaget för kundföretaget på grund av att de känner att de vill fortsätta arbeta med sina 

medarbetare på kundföretaget. Detta visar att goda relationer och en upplevd identifikation 

med sina medarbetare på kundföretaget kan få konsulten att lämna konsultbolaget för 

kundföretaget. Att Charlie, till skillnad från Kim och Robin, har möjlighet att närvara på 

kundföretagets olika evenemang, ger hen större möjlighet att skapa en gemenskap med sina 

medarbetare hos kundföretaget än de andra respondenterna. Om medarbetar skapar sig denna 

gemenskap gentemot kundföretaget kan det påverka medarbetarens benägenhet att stanna 

kvar hos konsultbolaget negativt (Alvesson 2000). James och Mathew (2012) menar att 

organisationskulturen är en stor del av organisationens möjligheter att behålla sina anställda. 

En stark organisationskultur mellan de anställda kan också vara lösningen för att skapa en 

stark “employee retention”. På dessa evenemang kan organisationskulturen och den anställdes 

inställning till organisationskulturen stärkas, vilket också kan få denne att vilja arbeta för 

organisationen med en stark organisationskultur.  

 

En studie av Borzaga och Tortia (2006) har visat att sociala relationer mellan medarbetarna 

har en stor del i medarbetarens upplevda tillfredsställelse. Denna tillfredsställelse är mycket 

viktig för att kunna skapa förmågan att behålla sina anställda (Firth et al. 2007). Robin 
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beskriver att hen, tillsammans med personerna i sitt arbetslag, har tidigare gjort egna 

evenemang för endast arbetslaget som exempelvis “after work”, vilket kan skapa en upplevd 

gemenskap inom arbetsgruppen. Inom Robins arbetslag är majoriteten av arbetarna konsulter 

från andra organisationer, vilket kan göra att Robin inte känner samma tillhörighet mot hela 

kundföretaget, eftersom hans närmaste medarbetare inte heller tillhör kundföretaget. 

 

Vid frågor angående var Kim arbetar, svarar Kim att hen arbetar för konsultbolaget. Kim 

svarar dessutom att hen ser sina medarbetare som de som arbetar hos konsultbolaget. Detta 

kan bero på att kundföretaget är mycket större än konsultbolaget, vilket Alvesson (2000) 

beskriver göra att det är svårare för medarbetaren att identifiera sig med en stor organisation. 

Det är dock möjligt att identifiera sig med mindre grupper i organisationen om denne är stor. I 

och med att Kim tydliggör att hens medarbetare endast är de som arbetar på konsultbolaget 

och inte de medarbetare hen träffar dagligen hos kundföretaget, kan det tyda på att hen inte 

känner någon stark identifikation med arbetsgruppen på kundföretaget. Medarbetarna på 

konsultbolaget beskrivs av Kim som roliga att arbeta med, trevliga och ambitiösa. Vid samma 

fråga angående kundföretaget beskriver dock Kim att de, trots att de också där är trevliga och 

roliga, är mindre effektiva. Kim har möjligtvis svårare att identifiera sig med sin arbetsgrupp 

på grund av att han känner att de inte arbetar lika effektivt som hen är van att göra, vilket 

skapar en konflikt gällande sina uppfattningar. Alvesson (2000) menar att känslor, normer och 

uppfattningar är viktiga för att skapa en social identitet till organisationen.  

 

Robin och Charlie uttrycker båda att de anser både konsultbolagets anställda och de anställda 

på kundföretaget är deras medarbetare, de ser inte heller detta som något konstigt. De 

anställda på kundföretaget träffar de dagligen och kommer nära på ett känslomässigt sätt som 

gör att dessa känns som deras medarbetare. Detta kan tyda på en känsla av gemenskap inom 

arbetsgruppen ute hos kundföretaget. Att arbetsgruppen skapar en identifiering inom den 

mindre gruppen kan påverka gruppens känsla mot organisationerna i stort åt båda hållen. 

Alvesson (2000) pratar om att en stark gruppidentifikation kan skapa en mindre känsla av 

tillhörighet till hela organisationen i stort, en känsla av att det är sin arbetsgrupp man skall 

vara hängiven till. Detta kan påverka medarbetarens benägenhet att stanna inom 

organisationen negativt. Alvesson (2000) säger även att i stora organisationer bildas ofta 

denna gruppidentifikation men att det är viktigt att denna inte går emot hela organisationens 

identitet. Alla tre respondenter uttryckte en viss identifiering mot konsultbolaget, medan det 

endast var Charlie som uttryckte identifiering mot själva kundföretaget. Även om Robin 

uttryckte en viss identifiering mot hens arbetsgrupp inom kundföretaget var det inte till hela 

organisationen. 

 

Vid diskussion om informationsflödet mellan organisationerna och respondenterna så 

uttrycker både Kim och Robin att de får den information de behöver av kundföretaget men 

inte mer, en känsla av att de inte har rätt till samma informationsflöde som de anställda på 

kundföretaget. Detta tyder på att både Kim och Robin känner sig som utomstående gentemot 

kundföretaget, vilket både Svensson (2015) och Olofsdotter (2008) skriver om att det bidrar 

till att respondenten känner sig distanserad mot kundföretaget och inte skapar upplevelsen av 

identifikation. Charlie däremot uttrycker en känsla av att hen får samma information som de 

andra anställda och uttrycker sig mer som en av medarbetarna på så sätt att hen har samma 

rättigheter på kundföretaget som deras egna anställda. Detta kan bidra till att Charlie känner 

tillhörighet och identifikation med kundföretaget, som kan påverka Charlies benägenhet att 

stanna kvar hos konsultbolaget negativt. 
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5.3 Kommunikation 

Alla tre respondenter säger att de upplever sig vara nöjda med den kommunikationen de har 

med konsultbolagets ledning och deras närmaste chef på konsultbolaget. De bekräftar att de 

upplever sig nöjda med hur ofta kommunikationen är och upplever inte att den behöver utökas 

och bli mer frekvent. Alla tre berättar att de känner att konsultbolaget lyssnar på deras åsikter 

och att de kan påverka sina situationer inom bolaget och även organisationens mål och 

arbetssätt. Detta tyder på att tvåvägskommunikationen fungerar bra vilket är viktigt för att 

medarbetarna ska höja sin benägenhet att stanna kvar hos konsultbolaget (Smith och Rupp 

2002).  

 

Kim tycker att lite väl mycket av kommunikationen på kundföretaget sker över e-

postmeddelanden och uttrycker en önskan om mer direktkontakt. Detta kan påverka känslan 

av gemenskap till kundföretaget negativt eftersom att både Rhoads (2010) och Smith och 

Rupp (2002) påpekar vikten av muntlig kommunikation. Detta för att det är genom den 

kommunikationen personer förmedlar förtroende och en känsla av engagemang som 

personerna går miste om vid e-postanvändning. Kim säger att hen har en tilldelad 

chef/ansvarig på kundföretaget men att denne endast är någon hen går till i specifika fall, 

vilket tyder på att tvåvägskommunikationen inte fungerar framgångsrikt (Smith och Rupp 

2002). Kim uttrycker att denna person sitter någonstans men att hen inte har någon 

arbetsrelaterad kontinuerlig kontakt med. Charlie däremot uttrycker att den tilldelade 

chefen/ansvarige hen har på kundföretaget är en person hen dagligen kommunicerar med på 

ett effektivt och trevligt sätt och att denna person är nära henne arbetsmässigt. Hos Charlie 

tyder detta på att hen upplever en bra tvåvägskommunikation på kundföretaget vilket kan 

skapa en känsla av gemenskap och samhörighet mot kundföretaget (Smith och Rupp 2002). 

Den upplevda positiva kommunikationen kan öka Charlies benägenhet att stanna hos 

kundföretaget. Alla tre respondenter känner sig däremot lyssnade och upplever en öppen 

kommunikation med deras arbetsgrupper på kundföretaget.  

5.4 Upplevelse av belöningar 

Enligt Cao, Chen och Song (2013) är utvecklings- och karriärmöjligheter de belöningar som 

anställda värderar högst. Hos konsultbolaget ser framförallt Kim att det finns 

karriärmöjligheter, samtidigt ser varken Robin och Charlie några realistiska möjligheter att 

stiga i bolagets hierarki. Alla tre ser däremot att det finns möjligheter till 

kompetensutveckling, framförallt hos konsultbolaget. Utbildningar ges från både 

konsultbolagets och kundföretagets sida, men hos konsultbolaget känner konsulterna att de 

har större valfrihet när det kommer till vilka utbildningar de ska gå eller inte. De begränsade 

hierarkiska karriärmöjligheter som Robin och Charlie upplever skulle kunna bidra till en 

minskad motivation att stanna kvar i konsultbolaget. Båda nämner dock att de är nöjda med 

sina positioner vilket kan bero på att de känner att de erbjuds karriärmöjligheter genom att 

utvecklas inom sina roller på konsultbolaget. Robin beskriver att hen kan tänka sig att byta 

organisation om Robin inte får de utvecklingsmöjligheter hen vill ha vilket tyder på att 

karriär- och utvecklingsmöjligheter är en viktig del för Robin. Detta stärker Cao, Chen och 

Songs (2013) studie, där de fann att karriär- och utvecklingsmöjligheter som den högst 

värderade belöningen. De Gieter och Hofmans (2015) diskuterar det faktum att missnöje med 

belöningar ökar chansen att anställda lämnar en organisation. I och med att alla tre beskriver 

att de är nöjda med de utvecklings- och karriärmöjligheter som erbjuds av framförallt 

konsultbolaget bör detta inte ha någon negativ påverkan på deras motivation att stanna i 

företaget. Hur stark positiv påverkan belöningarna har på motivationen att stanna kvar i 

konsultbolaget är dock svårt att säga i och med att De Gieter och Hofmans (2015) och 

Whitaker (2010) fann att värderingen av olika belöningar skiljer sig mellan individer. 
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Kim anser att hen får mycket bra beröm från konsultbolaget och blir uppmärksammad när hen 

gör något bra i sitt arbete. Däremot anser hen att det beror på situationen ifall Kim får beröm 

av kundföretaget. Både Robin och Charlie tycker att de får mer beröm av kundföretaget än 

konsultbolaget, vilket Robin anser bero på att det är svårt för konsultbolaget att se var Robin 

gör hos kundföretaget. För att få beröm krävs det att Robin redovisat vad hen har gjort för 

något positivt. I studien av Cao, Chen och Song (2013) beskriver de hur uppskattning är den 

belöning som anställda värderar näst högst, att Robin och Charlie känner att de får mer beröm 

från kundföretaget kan därför skada deras önskan att stanna med konsultbolaget, framförallt 

om de upplever att andra medarbetare i organisationen, som Kim i detta fall, är mer 

uppskattade. Detta, i och med att Ramlall (2004) menar att det kan skapa spänningar inom 

organisationen. Vid frågan var konsulterna känner sig mest uppskattade så känner både Kim 

och Robin att de är mer uppskattade av konsultbolaget. Charlie känner sig lika uppskattad av 

båda organisationerna. 

 

Alla tre känner att de har inflytande hos både konsultbolaget och kundföretaget men Robin 

menar att hen har mindre inflytande på kundföretaget än vad hen har i konsultbolaget. James 

och Mathew (2012) beskriver att inflytande och möjligheten att kunna påverka beslut är en 

viktig del för att medarbetaren ska bli mer benägen att stanna kvar i en organisation. Charlie 

känner sig viktig av kundföretaget för sina prestationer men för konsultbolaget på grund av 

det hen debiterar. Att Charlie känner sig mer som en intäktsdrivare än en nyckelperson kan 

även det tyda på att hen inte känner sig lika uppskattad av konsultbolaget som Robin och 

Kim. James och Mathew (2012) beskriver hur en strategi för att behålla sina anställda är att ge 

uppmärksamhet för deras aktioner. Uppmärksamhet från konsultbolaget är något som både 

Robin och Charlie tycks sakna vilket på sikt kan minska deras incitament att stanna i 

organisationen. 

 

Kim anser att hens lön kommer från konsultbolaget medan Charlie och Robin menar att den 

kommer från kundföretaget. Kim och Charlie känner att de är nöjda med sin lön, däremot 

känner Robin att lönen är acceptabel men lite lägre än vad han önskade. Ramlall (2004) 

diskuterar hur belöningar måste upplevas som rättvisa, att Robin önskar högre lön skulle 

kunna bero på en upplevelse av orättvisa inom konsultbolaget. Att Kim känner sig nöjd med 

lönen samtidigt som hen känner att den kommer från konsultbolaget kan skapa en starkare 

motivation till att stanna kvar i konsultbolaget till skillnad mot Charlie och Robin.  
 

5.5 Analysdiskussion 

 Hur påverkar dimensionerna social identitet, kommunikation och upplevelsen av 

belöningar i den triangulära anställningsrelationen, konsultens benägenhet att stanna 

kvar hos konsultbolaget? 

 

Den stora skillnaden mellan respondenterna, är deras upplevda tillhörighet till kundföretaget. 

Kim och Robin uttrycker en upplevd distansering mellan de själva och kundföretaget. Även 

om de känner en viss samhörighet till sina arbetsgrupper på kundföretaget saknas en 

ömsesidig relation till deras chef på kundföretaget och dessutom hela kundföretaget i stort. 

Charlie däremot uttrycker en upplevd känsla av närhet till sin chef på kundföretaget och att 

hen är accepterad hos kundföretaget. Charlie är den enda av respondenterna som upplever 

denna nära relation till dennes chef på kundföretaget och den enda av respondenterna som 

upplever en känsla av att hen har samma rättigheter på kundföretaget som deras egna 

anställda. I och med att Charlie också är den enda som har blivit inbjuden till kundföretagets 
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evenemang som exempelvis julmiddagar, är det också lättare för henne att identifiera sig med 

kundföretaget (Alvesson 2000). Alla tre går dock på evenemang hos konsultbolaget som de 

anordnar vilket kan stärka identifieringen till konsultbolaget för alla tre. Att Kims önskan att 

stanna kvar i konsultbolaget är starkare än Robins kan också bero på att Robin och hans 

arbetslag hos kundföretaget på egen hand har olika “after work”-träffar vilket också det kan 

skapa tillhörighet till de anställda hos kundföretaget (Firth m.fl 2007). Dessa evenemang med 

arbetslag kan skapa en vilja att stanna kvar i organisationen eftersom det möjligtvis ger en 

vilja att fortsätta arbeta med sitt arbetslag. Detta tyder på att upplevelsen av relationen till 

kundföretaget är viktigt. En känsla av tillhörighet till kundföretaget påverkar respondentens 

benägenhet att stanna kvar hos konsultbolaget negativt.  

 

I och med att tillhörigheten till konsultbolaget kan försvagas om relationen till kundföretaget 

är bra kan Alvessons (2000) teorier angående detta vara viktiga för konsultbolaget att ta i 

beaktning. Att organisationer bör arbeta med att stärka medarbetarnas identifiering mot 

organisationen men också att förhindra konkurrerande sociala identifikationer och upplevda 

samhörigheter till andra grupper på grund av att detta kan påverka medarbetarens benägenhet 

att stanna kvar i organisationen negativt. Framförallt det sistnämnda i och med att man kan se 

att relationen mellan konsulten och konsultbolaget fungerar bra i de kriterier som studerades. 

Den konsult som känner större tillhörighet till kundföretaget (Charlie) är mindre benägen att 

stanna kvar hos konsultbolaget än de två respondenter som inte känner lika stor tillhörighet 

till kundföretaget. Alvesson (2000) påpekar att det har visats att när anställda har slutat beror 

detta ofta på att de känner identifikation till en klient, yrke eller grupp. 

 

Den muntliga kommunikationen kan öka viljan att stanna kvar i organisationen (Smith och 

Rupp 2002). Hos konsultbolag kan det vara svårt att ha en kontinuerlig direktkontakt med 

muntlig kommunikation, i och med att medarbetarna arbetar ute hos kundföretag. Studien har 

dock visat att den kommunikation som sker genom e-postmeddelanden och veckomöten kan 

vara tillräcklig och att konsulterna upplever nöjdhet med den kommunikation som sker mellan 

konsulten och konsultbolaget. Trots att den dagliga muntliga kommunikationen sker med 

kundföretaget, så kan den anställde konsulten ändå känna en positiv upplevd kommunikation 

med konsultbolaget och viljan att stanna kvar i organisationen tycks därför inte försvagas av 

bristen av muntlig kommunikation. Kim och Robin upplever kommunikationen på 

kundföretaget sämre än konsultbolaget och trots att arbetet sker i samma byggnad så visar det 

sig att en stor del av kommunikationen sker via e-postmeddelanden. Detta kan vara till 

konsultbolagets fördel då det hindrar konsulterna att skapa en tillhörighet till organisationen 

på grund av den bristande muntliga kommunikationen i kundföretaget. Charlie däremot, anser 

att chefen på kundföretaget har en god tvåvägskommunikation med Charlie vilket kan skapa 

en tillhörighet med chefen och kundföretaget för Charlie. Detta kan vara en anledning till 

varför Charlie anses vara mer benägen att lämna konsultbolaget än de övriga.  

 

Det är viktigt att poängtera att det är konsultens upplevelse av belöningar som är viktig att 

analysera och inte belöningen i sig. Det visas i studien då Kim menar att sin lön kommer från 

konsultbolaget, medan Charlie och Robin anser att den kommer från kundföretaget, på grund 

av att det är där de utför sitt arbete. Att Kim upplever lönen som en monetär belöning som 

kommer från konsultbolaget, kan det skapa större tillhörighet till konsultbolaget, till skillnad 

från Charlie och Robin. Beröm och uppskattning är också medel som kan användas för att 

stärka viljan att stanna kvar i organisationen (Cao, Chen och Song 2013). Kim anser att hen 

får mycket bra beröm från konsultbolaget medan Charlie och Robin anser att de får mer 

beröm från kundföretaget, eftersom det kan vara svårt för konsultbolaget att veta vad 

konsulten har gjort för positivt på kundföretaget. Kim och Robin anser att de känner sig mer 
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uppskattade av konsultbolaget medan Charlie anser att hen är lika uppskattad av båda, vilket 

också kan förklara varför Charlie anses vara mer villig att byta organisation än vad Robin och 

Kim är. 

 

 Hur kan konsultbolagens ledning, genom att analysera de tre dimensionerna, 

förebygga konsultens eventuella ökade benägenhet att lämna konsultbolaget? 

 

Genom att studera skillnaden i respondenternas upplevelse hos konsultbolaget och 

kundföretaget och respondenternas vilja att stanna kvar i konsultbolaget blir det möjligt att 

identifiera delar som konsultbolaget kan förbättras ur ett ”employee retention”-perspektiv. På 

så sätt är det möjligt att se vad konsultbolaget behöver göra för att behålla deras anställda och 

undvika att viljan att stanna kvar i organisationen minskar. 

 

Att Charlie till skillnad från de övriga två respondenter, blir inbjuden till evenemang av 

kundföretaget, är inget som konsultbolaget kan göra något åt. Detta är dock något 

kundföretaget kan utföra om de vill att konsulter som arbetar hos dem ska känna en starkare 

tillhörighet till kundföretaget. Det är dock viktigt för konsultbolaget att utföra dessa 

evenemang för att konsulterna ska känna en tillhörighet till konsultbolaget, kunna skapa en 

identifiering med konsultbolaget och dessa anställda och dessutom att de ska känna sig 

uppskattade av konsultbolaget. 

 

Det är också viktigt för konsultbolaget att ständigt visa uppskattning för konsulten och dennes 

arbete och ge beröm, i och med att denna uppskattning kan påverka konsultens vilja att stanna 

kvar i organisationen (Cao, Chen och Song 2013). Trots att förmåner och bonusar ges, är det 

viktigt att konsulten också upplever dessa förmåner, vilket kan göra det viktigt att det finns en 

tydlighet i att dessa förmåner anges. I och med att Kim upplever en större vilja att stanna kvar 

i organisationen samtidigt som hen upplever fler förmåner än de övriga respondenter, kan det 

vara viktigt för konsultbolaget att alla konsulter är medvetna om vilka belöningar som ges. 

Kim anser, till skillnad från Robin och Charlie, att lönen kommer från konsultbolaget och 

Kim är också den respondent som har störst vilja att vara kvar i organisationen. Det kan 

därför vara viktigt för konsultbolaget att få sina konsulter att uppfatta att lönen faktiskt 

kommer från konsultbolaget, inte endast formellt utan även känslomässigt. 

 

Kommunikation är också en viktig ståndpunkt för att bevara viljan hos konsulten att stanna 

kvar i konsultboalget. I detta fall utför konsultbolaget en god kommunikation med sina 

konsulter med e-postmeddelanden, veckomöten med sina chefer och månadsmöten med hela 

organisationen. Dock måste varje konsult uppleva att denna kommunikation är tillräcklig, 

vilket kan göra det viktigt för organisationen att veta vad varje konsult känner att denne vill 

ha för typ av kommunikation och hur ofta denna kommunikation ska ske. Vissa kräver mer 

frekvent kommunikation än andra för att denna person ska känna sig nöjd över situationen. En 

upplevd bra kontakt med sina chefer är också viktigt för att kunna bevara benägenheten att 

stanna kvar i konsultbolaget. I och med att Smith och Rupp (2012) menar att den muntliga 

kommunikationen är viktigast för att benägenheten att stanna kvar i organisationen ska finnas, 

så är det viktigt för konsultbolaget att denna typ av kommunikation används och finns 

tillgänglig. Att konsulten har daglig muntlig kommunikation med kundföretaget kan bli till 

nackdel för konsultbolaget då denna muntliga kommunikation kan bidra till identifiering och 

upplevd gemenskap till kundföretaget för konsulten. Denna identifiering med kundföretaget 

kan ha en negativ påverkan mot medarbetarnas benägenhet att stanna kvar i konsultbolaget 

(Alvesson 2000). Svensson (2005) beskriver hur den triangulära anställningsrelationen som 

finns inom bland annat konsultbranschen skapar en dubbel identifikation till både 
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konsultbolaget och kundföretaget. I och med att Charlie har upplevt en starkare identifikation 

till kundföretaget än Kim, tycks denna dubbla identifikation, om den är stark till kunden, ha 

en negativ påverkan på anställdas vilja att stanna med den egna organisationen. 
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6. Slutsats 

Det finns möjligheter för konsultbolaget att kunna påverka konsultens vilja att vara kvar i 

organisationen med hjälp av de tre dimensionerna social identitet, kommunikation och 

konsultens upplevelse av belöningar. Det som däremot kan få konsulten att känna sig mindre 

benägen att vara kvar hos konsultbolaget byggs i användandet av dessa dimensioner mellan 

kundföretaget och konsulten. Känner konsulten en stark social identifikation med 

kundföretaget eller sina medarbetare på kundföretaget, kan det skapa en vilja att lämna 

konsultbolaget. Även kommunikationen mellan konsulten och dess chef på kundföretaget kan 

få medarbetaren att vilja fortsätta arbeta hos kundföretaget. Detta kan bidra till att konsulten 

väljer att förflytta sin anställning från konsultbolaget till kundföretaget när uppdraget på 

kundföretaget avslutas och konsulten, för att fortsätta arbeta i samhörighet med kundföretaget, 

byter organisation. Detta styrks av Alvessons (2000) artikel om vad medarbetare känner 

samhörighet till och vad som får de att lämna sin organisation. Den tredje dimensionen, 

konsultens upplevelse av belöningar kan också påverka konsultens vilja att vara kvar i 

konsultbolaget. Icke monetära belöningar från kundföretaget som också kan sammankopplas 

till kommunikation, som exempelvis beröm och uppskattning, kan påverka konsulten och få 

denne att vilja lämna konsultbolaget för kundföretaget. I och med att både konsultbolaget och 

kundföretaget använder de tre dimensionerna mot konsulten, kan det bilda en omedveten 

önskan om vilken organisation konsulten ska arbeta hos i framtiden. 

 

Konsultbolaget kan vidta åtgärder för att kunna få sina konsulter att stanna kvar i 

konsultbolaget. Att ge sina konsulter karriär- och utvecklingsmöjligheter kan påverka 

konsultens vilja att stanna kvar i organisationen. Detta styrks av Cao, Chen och Song (2013) 

som anser att det är den viktigaste typ av belöning för att få medarbetaren att stanna kvar i en 

organisation. Att ge medarbetarna karriärmöjligheter kan få konsultens benägenhet att stanna 

kvar i konsultbolaget att öka. Det kan anses vara viktigt att få konsulten att känna att denne 

kan utvecklas som konsulter och ges de utbildningar de behöver och vill ha för att känna att 

de ständigt kan utvecklas.  

 

Att skapa en social identitet till organisationen kan anses vara viktigt för konsultbolaget, att 

underlätta för konsulten att uppleva känslor av gemenskap och samhörighet. Detta styrks av 

Olofsdotter (2008) som menar att det är ett grundläggande behov att känna tillhörighet till sin 

organisation. Alvesson (2015) anser också att det stärker viljan att arbeta tillsammans om 

denna känsla av samhörighet finns. Ett sätt att skapa denna sociala identitet är genom att 

anordna och bjuda in konsulter till evenemang. Konsultbolag kan inte stoppa konsulten att 

medverka i kundföretagets evenemang och på så sätt stoppa konsulten från möjligheten att 

skapa social identifikation med kundföretaget. Detta kan dock vara till konsultbolagets 

nackdel vilket bekräftas av Alvesson (2000) som menar att när medarbetare har valt att lämna 

sina organisationer, beror på att de har skapat en social identifikation med en klient. 

 

Muntlig kommunikation anses av både Smith och Rupp (2002) och Rhoads (2010) vara den 

viktigaste delen för att få medarbetaren att förmedlas en känsla av förtroende och 

engagemang och på så sätt få konsulten att vilja stanna kvar i konsultbolaget. Om den 

muntliga kommunikationen som sker är väl utförd, behöver det inte krävas en väldigt frekvent 

sådan mellan konsulten och konsultbolaget så länge konsulten som individ upplever nöjdhet 

gällande kommunikationen. Detta, trots att konsultens dagliga muntliga kommunikation sker 

med kundföretaget. Konsulter kan känna en informationströtthet om dessa får för mycket 

information från konsultbolaget. 
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Tidigare teorier har tittat på de tre dimensionernas roll i en organisations försök att behålla 

sina anställda. Däremot i ett konsultbolag utövas dessa tre dimensioner inte bara av den 

anställdes organisation utan även av klienten, nämligen kundföretaget. Detta kan skapa en 

konflikt för konsulten i och med att dessa utövas i flera perspektiv. Detta visar på att dessa tre 

dimensioner är viktiga i konsultbolagets arbete för att få medarbetaren att stanna kvar i 

organisationen. I och med att dessa tre dimensioner medvetet eller omedvetet också utförs av 

kundföretaget, är det desto viktigare för konsultbolag att på ett aktivt sätt använda sig av dessa 

tre dimensioner och dess innehåll för att kunna öka konsultens benägenhet att vara kvar i 

organisationen. Dessa slutsatser bidrar till en ökad förståelse om hur dessa dimensioner 

fungerar i den triangulära anställningsrelationen och hur konsultbolag kan använda sig av 

dessa dimensioner för att öka benägenheten för konsulten att vara kvar i konsultbolaget.  
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Bilaga 1 (intervjuguide): 

Inledande frågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vart arbetar du? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat på ditt arbete? 

5. Vad har du för typ av tjänst/arbetsuppgifter? 

o Upplever du dem utmanande, roliga? 

6. Hur länge har det senaste uppdraget pågått? 

o Utförs arbetet endast ute hos kunden? 

7. Skulle du påstå att du tillhör ett heterogent eller homogent företag? 

8. Hur skulle du beskriva dina arbetskamrater? (Pratar hen om konsult eller 

kundföretag?) 

o Vad tycker du om dina arbetskamrater? 

Kommunikation: 
Konsultbolag 

1. Hur fungerar kommunikationen med “konsultbolag”? 

2. Vilken typ av kommunikation används? (mail, telefon, personlig) 

3. Hur ofta kommunicerar ni? 

4. Känner du att konsultbolaget lyssnar på dina åsikter/möjlighet att påverka? 

5. Känner du att du får löpande uppdateringar om förändringar som sker hos 

konsultbolaget? 

Kundföretaget 

1.      Hur fungerar kommunikationen med “kundföretag”? 

2.      Vilken typ av kommunikation används?(mail, telefon, personlig) 

3.      Hur ofta kommunicerar ni? 

4.      Känner du att kundföretag lyssnar på dina åsikter/möjlighet att påverka? 

5.      Hur fungerar kommunikationen mellan dig och chefen på kundföretaget? 

·         Med medarbetarna? 

6.      Känner du att du får löpande uppdateringar om förändringar som sker hos 

kundföretag? 

Belöningssystem: 

1.      Känner du dig sedd när du presterat/gjort något bra för företaget? 

2.      Hos vilket företag känner du dig mest uppskattning ifrån? 

·         På vilket sätt? 

3.      Har du chans till bonusar? 

·         Hos vilket företag? 

·         Fungerar informationen om dessa, vet du vad du behöver göra för att uppnå 

dessa? 

4.      Har du några förmåner som anställd? 

·         Känns förmånerna viktiga för dig? 

5.      Får du utbildningar av företagen? 

·         På vems önskan sker utbildningarna? 

·         Känns det relevant med utbildningar i arbetslivet? 

6.      Känner du att du har inflytande i beslut som tas som är viktiga för dig? 

7.      Känner du dig viktig för ditt företag/chef? 

8.      Känner du att det finns utvecklingsmöjligheter inom konsultbolaget? 

·         Känner du att cheferna på konsultbolaget främjar dessa möjligheter och 

hjälper dig med dina personliga mål? 

Avslutande frågor: 
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1.      Anordnar konsultbolaget event (t.ex. julfest)? 

·         Deltar du på dessa? 

2.      Anordnar kundföretaget event (t.ex. julfest)? 

·         Deltar du på dessa? 

3.      Varför har du valt att arbeta på ett konsultbolag? 

4.      Hur fungerar ert lönesystem, om man får fråga? 

·         Fast månadslön eller beror den på vilket uppdrag man har? 

·         Känns den representativ mot det arbete man utför? 

·         Har det hänt att du arbetet flera timmar hos kunden utan att krediterat dem 

för det, exempelvis tagit hem arbete, arbetat över utan ersättning för just dem 

timmarna? 

5.      Har du funderat på känslomässigt vart det känns som lönen kommer ifrån? 

·         Det vi menar med är att du är anställd av en aktör som lönen kommer ifrån 

på pappret men utför uppdrag hos en annan aktör, vilket kan bli att lönen 

känslomässigt kan kännas komma från den ena eller den andra aktören. 

6.      Om du skulle få behålla samma löner/förmåner skulle det vara lockande att gå över 

att göra samma arbetsuppgifter för ett och samma företag istället? 

7.      Vad tycker du är viktigt för att skapa en bra relation mellan konsultbolaget och dess 

medarbetare? 

8.      Du som konsult, gör du aktiva val för att inte komma medarbetarna på kundföretaget 

för nära? 

9.      Personalomsättningen på konsultbolaget, hur ser de ut? Finns de konsulter som 

lämnar organisationen för kundbolaget? 


