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Abstract 

A consultant is a part of a three-way relationship between the consultant, 

employer and the customer. Consequently, being a consultant means being 

employed with complex employment relations. Difficulties can arise in 

regards to motivation when it comes to work, since the consultant is employed 

by one company but works at another.  

 

The purpose of this essay is to investigate how consultants employed by a 

staffing agency experience motivation at distance. The study will also create a 

better and a deeper understanding for how the consultants experience their 

work situation. Qualitative methodologies have been applied in which eight 

consultants have been interviewed, employed by different staffing agencies in 

Örebro.  

 

The conclusion of this study has shown that consultants experience a low 

motivation in their work because of the distance, which gives rise to feelings 

such as confusion, exclusion and a lack of social relationship. The results also 

showed that the monotonous work tasks have a negative impact on their 

motivation. Because of the temporary position in the companies, the 

consultants do not have the same opportunity to develop as the ordinary 

employers.  
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

”Liminalityspaces” är ett relativt nytt uttryck som kommit och fått sitt fäste i 

moderna organisationer. Uttrycket beskriver ett tillstånd där individen 

befinner sig mellan två platser och saknar tillhörighet. Att befinna sig mellan 

två arbetsplatser är idag ett vanligt förekommande arbetssätt i dagens 

samhälle, då det finns många som är anställda på ett företag men arbetar 

fysiskt på ett annat. Dessa nya och komplexa arbetsförhållanden leder ofta till 

diskussioner kring vikten av motivation. (Garsten, 1999) 

 

Bemanningsbranschen som är ett relativt nytt arbetskoncept arbetar idag med 

bland annat personaluthyrning och rekrytering (bemanningsbranschen 1, 

2016). Då bemanningsföretag hyr ut arbetskraft till olika kundföretag ses de 

därmed som en arbetsförmedlare av sin egen personal, som i denna studie går 

under benämningen konsulter. Grundtanken med denna bransch är att kunna 

erbjuda kundföretag en flexibel arbetskraft med rätt kompetens för att öka 

effektiviteten i verksamheten. Branschen erbjuder även konsulter en växlande 

arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter. (bemanningsbranschen 2, 2016) 

Eftersom att konsulternas kompetens och färdigheter är det som utgör 

grunden för bemanningsverksamheten blir det allt viktigare med en 

motiverad personal (Olofsdotter, 2008). 

 

Arbetskonceptet som innefattar bemanningsföretag, kundföretag och 

konsulter innebär komplexitet till sin utformning då det är tre aktörer 

inblandade. Denna komplexitet uppstår till följd av den så kallade triangulära 

relationen och distansen som råder.(Håkansson och Isidorsson, 2011) Då 

konsulter inte arbetar på själva bemanningsföretaget uppstår det en så kallad 

fysisk distans mellan konsultchefen och konsulten. Antonakis och Atwater 

(2002) definierar den fysiska distansen som avståndet mellan efterföljaren 

och ledarens befintliga lokalisering. Det fysiska avståndet försvårar samspelet 

mellan parterna och möjligheten till att skapa nära relationer minskas. Även 

Ibarra (1995) ser detta som ett rådande problem och talar om vikten av att 

skapa nära relationer. 

Allt fler organisationer börjar reflektera kring hur de skall skapa nära 

relationer med medarbetarna, detta för att motverka de problem som kan 

komma att uppstå i samband med den fysiska distansen och arbeta mot en 

mer motiverad personal (Erskine, 2012). 

Då konsulter oftast har kortare uppdrag på olika kundföretag med växlande 

arbetsmiljöer försvåras möjligheten att skapa nära relationer, detta då de ses 

som tillfälligt anställda. De tillfälligt anställda upplever även psykologiska 
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konsekvenser av den fysiska distansen i form av känslor av svag socialisering, 

orättvisor och utestängningar från verksamhetens beslutsfattande. Detta leder 

i sin tur till låga nivåer av engagemang och begränsad motivation. Dessa 

känslor visar på att den fysiska distansen även leder till en psykologisk distans 

för konsulter. (Foote 2004) 

Det problematiska med att vara tillfälligt anställd är att medarbetaren ses som 

en ”buffert” som skall underlätta vid eventuella marknadsnedgångar. Detta 

synsätt leder till en minskad investering från kundföretagets sida då intresset 

av att socialisera, utveckla och vidareutbilda de tillfälligt anställda minskar. 

(Wiens- Tuers och Hill 2002) Den minskade investeringen på de tillfälligt 

anställda kan leda till en känsla av att tillhöra ”andraklassmedarbetare” som i 

sin tur leder till en minskad delaktighet och begränsad identifiering med 

organisationen. (Foote 2004) 

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är attkvalitativt undersöka hur konsulter i 

bemanningsföretag upplever motivation på distans. Syftet är även att bidra till 

en bredare och djupare förståelse för hur konsulter upplever sin 

arbetssituation. För att uppnå studiens syfte skall nedanstående 

forskningsfråga besvaras.  

 

 Hur upplever de som är anställda som konsulter av 

bemanningsföretag, att de motiveras i sitt arbete? 
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2. Teoretisk referensram  
 

2.1 Motivation 

Motivation beskrivs som en drivkraft som får människor att handla på ett visst 

sätt. Drivkraften handlar om en individs vilja till att prestera för att uppnå ett 

önskat mål. (Kaufmann och Kaufmann, 2010) Motivation är en individuell 

känsla som inte går att generalisera då människor upplever den på olika sätt 

och i olika grader (Deci och Ryan, 2000). 

 

Ryan och Deci (2000)  definierar motivation som ”To be motivated means to 

be moved to do something”. Med detta menas att en person som är motiverad 

kommer att känna sig inspirerad samt få lusten och viljan till att fortsätta med 

det hen håller på med. Karlöf och Lövingsson (2003) beskriver motivation 

som en kombination av tre olika processer, fysiologiska, intellektuella och 

känslomässiga, som avgörande för graden av prestation. Detta innebär att alla 

tre delar är viktiga, både var för sig och tillsammans, för att uppnå motivation.  

 

2.2 Arbetsmotivation 

Motivation är ett brett begrepp som innefattar många olika inriktningar och 

teorier (Latham och Pinder 2005). Då denna studie inriktar sig på motivation 

i arbetslivet blir det därmed viktigt att konkretisera det allmänna begreppet 

motivation och relatera det till arbetslivet. Därmed blir det av väsentlig 

betydelse för denna studie att definiera begreppet arbetsmotivation. Pinder 

(2008) definierar arbetsmotivation som en drivande kraft som leder till ett 

arbetsrelaterat uppträdande i form av inställning, uthållighet och intensitet.  

 

Wiley (1997) utgår ifrån att de anställdas grad av uppträdande huvudsakligen 

beror på tre faktorer. Dessa faktorer är förmåga, arbetsmiljö och motivation. 

Av dessa tre faktorer är motivationen den mest komplexa faktorn att reda i. 

Saknar man en viss förmåga finns det oftast möjlighet till förbättring genom 

olika utbildningar som leder till individuell utveckling. Är arbetsmiljön 

problemet går den att förändra genom att exempelvis byta arbetsplats. De 

anställdas motivation är dock inte lika enkel att förändra. Med detta menar 

hon att nyckeln till förändring gällande motivation ligger hos de anställda och 

att man, med jämna mellanrum, måste fråga dem angående den bristande 

motivationen på arbetsplatsen.  

 

Enligt Wiley (1997) är brist på motivation ett betydligt och varaktigt problem 

vad gäller de anställda och dess vilja till att prestera. Hon utforskar de tidigare 

och nuvarande attityder anställda har gällande arbetsrelaterade 

motivationsfaktorer. Slutsatsen av detta är att om man känner till vad som 

driver arbetstagare till att utföra ett arbete har man funnit en lösning för hur 

man skall fortsätta att få dem att prestera vidare. Detta är någonting man 

strävar efter då resultatet av hög prestation gynnar bägge parter.  
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Det är viktigt att se till att medarbetaren är nöjd och känner tillfredsställelse i 

sitt arbete då det kan vara av betydelse för produktiviteten (Schulte & Vainio, 

2010). Detta då det går att se ett samband mellan attributen motivation och 

kreativitet där kreativitet är ett resultat av motiverade medarbetare som leder 

till ökad produktivitet på arbetsplatsen (Amabile, 1997). Vidare nämner 

Amabile (1997)två viktiga förutsättningar för att upprätthålla motivationen på 

arbetsplatsen. Det första handlar om att göra det man älskar, detta genom att 

hitta något inom sitt expertisområde därför att man där kommer att finna den 

största drivkraften. Den andra förutsättningen för motivation är att älska det 

man gör vilket innebär att hitta ett tillstånd som stimulerar och ökar 

kreativiteten och samtidigt behåller den inre motiverande drivkraften.  

 

Schulte & Vainio (2010) menar att arbetsmotivation är en individuell 

upplevelse och därmed svårt att generalisera till alla anställda då alla har olika 

intressen och finner olika saker tillfredsställande. Ett arbete kan upplevas som 

väldigt tillfredsställande av en individ medan det för någon annan upplevs 

helt tvärtemot. Detta kan bero på att individer har olika krav på sig själva och 

på sitt arbete. (Schulte & Vainio, 2010) För att ett arbete skall upplevas som 

tillfredsställande och stimulerande för motivationen på arbetsplatsen krävs 

det enligt Hackman och Oldham (1980) att se över arbetsuppgifternas 

karaktär och medarbetarens behov i arbetsprocessen såsom bland annat 

autonomi i arbetet. Även Deci och Ryan (2000) pratar om psykologiska behov 

och ser de som en väsentlig del av arbetets utförande men anser även att yttre 

faktorer är avgörande för processen. Dessa teorier blir därmed intressanta för 

denna studie då de fokuserar på motivation i ett arbetsrelaterat sammanhang 

samt visar var individen får motivation ifrån.   

 

2.2.1 Self- Determination Theory 

Deci och Ryan (2000) har utvecklat Self- Determination Theory (SDT) som är 

en vanlig och väletablerad teori inom forskningsområdet motivation. 

Människans grundläggande behov är någonting som behöver identifieras för 

att man i sin tur ska kunna utveckla olika motivationstyper. Self- 

Determination Theory, som på svenska betyder självbestämmande teori, 

handlar om individens egen utveckling, välgång och motivation.(Deci & Ryan, 

2008) Teorin fokuserar på tre grundläggande psykologiska behov som anses 

vara medfödda och en viktig förutsättning för människans välbefinnande 

(Deci & Ryan, 2000).  

 

 Självständighet; handlar om att människan har ett behov av att känna 

självständighet, det vill säga att individen har möjlighet att ta egna 

initiativ och fatta egna beslut (Deci & Ryan, 2000). 
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 Kompentens; innebär att människan har ett behov av att känna sig 

kompetent och inneha de färdigheter och kunskaper som krävs för att 

utföra olika uppdrag på olika svårighetsgrader (Deci & Ryan, 2002).  

 

 Samhörighet; handlar om behovet av att känna tillhörighet med andra 

människor exempelvis såsom att skapa band och relationer med sin 

omgivning. Samhörighet innebär även känslan av att vara behövd och 

betydelsefull. (Deci & Ryan, 2002) 

 

Deci & Ryan (2002) hävdar att alla tre psykologiska behov måste vara 

uppfyllda hos en individ för att hen skall kunna finna ett psykologiskt 

välmående. I det fall då endast ett eller två av behoven är uppfyllda kan det 

psykologiska välbefinnandet påverkas negativt. Dessa behov som nämnts är 

individuella och kan variera från person till person och med detta som grund 

kommer individer att eftersträva att uppfylla behoven olika mycket.  

 

En annan viktig del av SDT är uppdelningen av de olika typerna av 

motivation, den inre och den yttre motivationen. Uppdelningen av motivation 

görs för att ta reda på uppkomsten av individens beteende på arbetsplatsen 

och varför individen presterar och uppför sig på ett visst sätt. (Deci & Ryan, 

2000) 

 

Den inre motivationen definieras av Deci och Ryan (2000) som en aktivitet 

som skall öka den inre tillfredställelsen. Den skall även få medarbetaren att 

drivas framåt genom exempelvis utmanande arbetsuppgifter och påverkas 

inte av yttre faktorer såsom beröm och belöningar. Denna typ av motivation är 

av naturlig karaktär och handlar om att individen drivs av att handla 

självständigt samt att utveckla sina individuella kunskaper och färdigheter. 

Den andra typen av motivation är den yttre och handlar om viljan till att 

prestera för att det i sin tur skall leda till ett utbyte av olika slag. Detta kan ske 

exempelvis genom olika belöningar och beröm på det utförda arbetet.  

 

Skillnaden mellan dessa två typer av motivation som belyses är att den inre 

motivationen är av en naturlig karaktär och handlar om att utföra en 

prestation för sitt eget nöje och tillfredsställelse. Detta istället för att uppnå 

det instrumentella värdet vilket ligger till grund för den yttre motivationen 

(Ryan och Deci 2000). En annan skillnad mellan de inre- och 

yttremotivationsfaktorerna som Amabile (1997) tar upp handlar om deras 

påverkan på graden av den upplevda motivationen. Hon menar att motivation 

uppstår i samband med att arbeta med någonting man själv finner intressant, 

tillfredsställande eller personligt utmanande. De inre motivationsfaktorerna 

anses ha en större påverkan på motivationen än de yttre faktorerna såsom 

materiella löften och belöningar från överordnade.  
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Deci och Ryan (2000) hävdar att trots de skillnader som råder mellan de olika 

motivationstyperna visar SDT även på hur de hänger ihop och kompletterar 

varandra. En individ kan känna en vilja till att utföra en arbetsuppgift trots att 

prestationen mestadels är driven av yttre motivationsfaktorer. En individ kan 

alltså vara oengagerad till att utföra sitt arbete men då denne vet att arbetet 

kommer att resultera i exempelvis lön kan individen finna en inre acceptans 

gentemot uppgiften. Vidare menar de på att det är viktigt att det råder en 

balans mellan de två typerna för att de skall kunna komplettera varandra. 

Detta för att motverka att det fokuseras mer på den ena än den andra. 

Exempelvis kan den yttre motivationen ha en sådan stark effekt att den 

påverkar individens inre glädje gentemot arbetet och få medarbetaren att 

endast prestera för att uppnå materiella belöningar. Å andra sidan kan de 

yttre faktorerna även öka den inre motivationen och glädjen till arbetet då 

exempelvis feedback på individens prestationer kan leda till att individens 

behov av bekräftelse av kompetens uppfylls. (Deci och Ryan, 2000) 

 

2.2.2 Job Characteristics model  

Hackman och Oldham (1976) har skapat en av de mest kända och 

väletablerade motivationsmodellerna, ”The job characteristics model of work 

motivation”. Denna modell utgår ifrån arbetsuppgifternas utformning och är 

skapad för att uppnå trivsel på arbetsplatsen för att maximera den 

individuella motivationen bland de anställda. Med hjälp av modellen går det 

att identifiera rådande arbetssituationer och därmed kunna åtgärda de brister 

som kan komma att uppstå vid en otillfredsställande arbetsmiljö för att uppnå 

en högre motivation.  

 

Modellen visar på samband mellan tre olika förhållanden, arbetsuppgiftens 

karaktär, psykologiska tillstånd och arbetsresultat. För att en medarbetare 

skall kunna prestera väl och vara tillfredsställd med sina arbetsuppgifter 

behöver hen uppnå vissa psykologiska tillstånd. När de psykologiska behoven 

är uppnådda och individen känner sig tillfredsställd uppstår en inre 

motivation. (Hackman och Oldham 1976) Med andra ord kommer detta att 

leda till att individen får en ökad vilja till prestation. Modellen ställer höga 

krav på arbetsuppgifternas utformning och karaktär för att åstadkomma 

motivation.  

 

I modellen finns det även något som går under namnet ”moderatorer” som 

visar på människors individuella ståndpunkt och egenskaper. Med detta 

menar Hackman och Oldham (1976, 1980) att trots att alla aspekter av 

modellen är uppfyllda kommer inte alla individer i organisationen att ge 

samma positiva respons. De menar att det finns andra egenskaper hos 

individen som kan komma att påverka effekten av motivationsmodellen. 

Dessa variabler är kunskap och färdighet för utförandet av arbetsuppgiften, 
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det individuella utvecklingsbehovet och arbetskontext såsom löner, 

anställningstrygghet och ledning.  

 

Det psykologiska tillståndet kommer med säkerhet att uppnås då 

arbetsuppgiftens karaktär är tillfredsställande och moderatorernas variabler 

är på en hög nivå, detta snarare än om variablerna skulle ligga på en låg nivå. 

På liknande sätt kommer resultatet att påverkas positivt då det psykologiska 

tillståndet och moderatorernas variabler ligger på en hög nivå.(Hackman och 

Oldham 1976, 1980)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1.The Job Characteristics model of work motivation, Omarbetad och omkonstruerad 

från Hackman & Oldham (1976, 1980). 

 

 

Arbetsuppgiftens karaktär 

Hackman och Oldham (1976) har utvecklat fem olika faktorer som 

karaktäriserar en arbetsuppgift. Dessa fem anses vara nödvändiga för 

upplevelsen av de psykologiska tillstånden. Nedan beskrivs de fem olika 

dimensionerna mer ingående.  

 

 Variation av färdigheter; handlar om i vilken mängd och variation av 

olika arbetskompetenser och färdigheter en arbetsuppgift kräver. Då en 

individ känner att en arbetsuppgift blir utmanande och då dennes 

kompetens utvidgas upplevs, nästan alltid, arbetsuppgiften som mer 

meningsfull.   

 

Arbetsuppgiftens 
karaktär 

Psykologiska 
tillstånd 

Resultat 

 
 

- Variation av färdigheter 
- Uppgiftens identitet 
- Uppgiftens betydelse  

 

 

- Autonomi 

 

 

- Feedback  

 

-Meningsfullt arbete 

 

- Ansvar för arbetet 

 

- Kännedom om resultatet  

 

- Inre arbetsmotivation 

 

- Hög utvecklingstillfredsställelse 

 

- Hög arbetstillfredsställelse 

 

- Hög arbetsprestation 

Moderatorer 

 

- Kunskap och färdighet 
- Utvecklingsbehov 
- Arbetskontext 
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 Uppgiftens identitet; här handlar det om att individen skall vara med i 

arbetsuppgiftens utförande från början till slut. Detta för att få fram en 

klarare bild av arbetets resultat och uppgiften i sin helhet. Exempelvis 

så finns det en skillnad på en individ som har varit med under hela 

arbetsuppgiftens gång gentemot en individ som endast har varit 

delaktig i en del av processen. Individen som har varit med i hela 

processen kommer att känna att uppgiften är mer meningsfull till 

skillnad från personen som endast utfört en liten del av processen.  

 

 Uppgiftens betydelse; syftar på själva känslan av att ha ett meningsfullt 

arbete. Här handlar det om vad uppgiften har för betydelse för 

organisationen i sig men även för människor både inom och utanför 

organisationen. Då individen uppfattar vikten av arbetets utförande 

och dess effekter på andra människors välmående kommer arbetet att 

upplevas som mer meningsfullt. 

 

De tre ovan nämnda dimensionerna utgör den första punkten av det 

psykologiska tillståndet, att arbetet upplevs som meningsfullt. När en individ 

känner till vikten och innebörden av sina arbetsuppgifter kommer hen att 

uppfatta sitt arbete som mer meningsfullt. 

 

 Autonomi; handlar om i vilken utsträckning en individ känner frihet 

och självständighet i sitt arbete. Det innebär alltså att känna ett 

personligt ansvar över sitt arbete genom att få ta egna initiativ och 

beslut snarare än att få färdiga instruktioner. En hög grad av autonomi 

leder till psykologiska tillståndet där man upplever ansvar för resultat.  

 

 Feedback; handlar om att individen får en direkt återkoppling gällande 

hur effektiv dennes prestation på sitt utförda arbete är. Feedbacken kan 

exempelvis ske verbalt eller skriftligt. Graden av återkopplingen leder 

till det psykologiska tillståndet där individen blir medveten om sitt 

egna resultat.  

 

Sammanfattningsvis skall alla psykologiska tillstånd vara uppfyllda för att nå 

högst arbetsmotivation. Detta genom att samtliga av de tre påståendena är 

uppfyllt; 1) minst en av de tre dimensionerna som leder till ett meningsfullt 

arbete är uppfyllt 2) att det råder hög grad av autonomi i uppgiften 3) att hög 

grad av feedback ges. (Hackman och Oldham 1976) 

 

Psykologiska tillstånd 

Det finns tre olika psykologiska tillstånd som Hackman och Oldham (1976) 

har tagit fram och som de anser vara kärnan i modellen. Dessa tillstånd är 

upplevelsen av att arbetet är meningsfullt, upplevelsen av att ha ansvar för 

arbetet och kännedom om resultat av arbetet.  
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 Meningsfullt arbete; handlar om i vilken grad individen upplever att 

arbetet som utförs är meningsfullt och givande. Om individen 

exempelvis inte känner att det finns variation i arbetet eller saknar 

kännedom kring uppgiftens betydelse kommer arbetet inte upplevas 

som meningsfullt.  

 

 Ansvar för arbetet; handlar om individens personliga ansvar gentemot 

sina prestationer, det utförda arbetet och resultatet av arbetsuppgiften.  

 

 Kännedom om resultatet; handlar om att medarbetaren kontinuerligt 

får återkoppling för sina prestationer och därmed förstå hur effektiv 

hen har utfört sitt arbete. Med andra ord kommer en person som aldrig 

får någon feedback sakna kännedom gällande betydelsen av sitt 

arbetsresultat.  

 

Hackman och Oldham (1976) hävdar att graden av motivation kommer att 

vara som allra högst då alla tre psykologiska tillstånd är uppfyllda. Med detta 

menar dem att om en individ känner sig ansvarig för resultatet av sitt arbete 

men aldrig får någon återkoppling eller kännedom om sin prestation kommer 

troligtvis personen inte att känna sig motiverad.  

 

Resultat 

I denna slutfas av motivationsmodellen visar Hackman och Oldham (1980) på 

fyra olika dimensioner av resultatet. Dessa olika dimensioner är inre 

arbetsmotivation, hög arbetsprestation, hög utveckling och 

arbetstillfredsställelse. Resultaten av modellen gynnar både organisationen då 

motiverade anställda resulterar i bättre prestationer, men även individen själv 

gynnas av detta då hen känner sig tillfredsställd i sitt arbete. Nedan beskrivs 

de fyra olika dimensionerna av resultatet. 

 

 Inre arbetsmotivation; handlar om individens inre motivation och vilja 

till att prestera väl. Detta visar på att den inre arbetsmotivationen leder 

till ökad kvalité i arbetets utförande.  

 

 Hög utvecklingstillfredsställelse; handlar om i vilken omfattning 

individen är nöjd med dennes färdighet- och kompetensutveckling. 

Utvecklingstillfredsställelsen är individuell och varierar från person till 

person beroende på dennes önskan om vidareutveckling i arbetet.  

 

 Hög arbetstillfredsställelse; här syftas det på att medarbetaren skall 

vara nöjd och belåten med sin position i arbetet.  
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 Hög arbetsprestation; här talas det både om kvalitén av det utförda 

arbetet men även mängden av arbetsuppgifter.  

 

2.3 Bemanningsföretag  

Bemanningsbranschen är en tämligen nyetablerad bransch vilket innefattar 

personaluthyrning, omställning-, och rekrytering, där personaluthyrning 

utgör den största delen av bemanningsbranschen(Håkansson och Isidorsson 

2011). I Sverige blev det lagligt med uthyrning av personal år 1993, dock ser 

bemanningsbranschen annorlunda ut idag gentemot hur den såg ut förr. I 

dagsläget utgör andelen som arbetar inom bemanningsföretag 1,4 procent av 

Sveriges sysselsatta befolkning. (Bemanningsföretagen 1, 2016)Detta visar på 

att bemanningsföretagen har en stark position i dagens samhälle då denna 

bransch håller många sysselsatta. Bemanningsbranschen bidrar även till en 

ökad rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden. De får exempelvis unga att 

lättare ta sig in på arbetsmarknaden där de har större möjlighet till utveckling 

(Bemanningsföretagen 3, 2016). 

 

Medarbetarna är rekryterade och anställda av bemanningsföretaget men 

befinner sig fysiskt på själva kundföretaget för att utföra sitt arbete. Avtalet 

mellan medarbetaren och bemanningsföretaget är tidsbegränsat och är 

beroende av hur behovet ser ut på olika kundföretag. Den anställda 

medarbetaren skall vara tillgänglig och kunna röra sig flexibelt mellan olika 

uppdrag. (Håkansson och Isidorsson 2011) Med andra ord är det 

kundföretagets efterfrågan på arbetsstyrka som avgör var medarbetaren skall 

placeras. Det unika med bemanningsbranschen är att den endast ser till att 

matcha arbetstagarnas kompetens med arbetsgivarnas efterfrågan och på så 

vis utesluta andra faktorer som vanligtvis skulle kunna påverka 

rekryteringsprocessen. (Bemanningsföretagen 3, 2016).  

 

Fördelarna med att vara anställd på ett bemanningsföretag är bland annat att 

konsulter får en ökad kompetensutveckling och arbetslivserfarenheter från 

olika branscher. Detta eftersom att konsulter inte är bundna till en specifik 

arbetsplats eller ett yrke. Tack vare den stora rörligheten som råder skapas ett 

bredare nätverk som kan leda till meriterande kunskaper och fler 

karriärmöjligheter. (Bemanningsföretagen 4, 2016) 

 

2.4 Triangulär relation  

Konsulter befinner sig i en komplex arbetssituation då det är tre aktörer 

inblandade i uthyrningsprocessen, konsulten, bemanningsföretaget och 

kundföretaget. Denna situation benämner Håkansson och Isidorsson (2011) 

som en ”triangulär relation”. Denna relation kan illustreras med hjälp av 

nedanstående modellför att visa på relationsförhållandet mellan parterna.  
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Figur 2. Förhållandena i bemanningsbranschen, Omarbetad och omkonstruerad från 

Håkansson och Isidorsson (2011).  

 

 

Relationen mellan konsulten och bemanningsföretaget beskrivs vara en 

arbetsgivarrelation eftersom att själva huvudanställningen, med dess 

arbetsvillkor och arbetskontrakt, ligger hos bemanningsföretaget. Vidare 

beskrivs relationen mellan konsulten och kundföretaget som en 

arbetsledarrelation av den anledningen att medarbetaren fysiskt arbetar på 

kundföretaget. Ansvaret gällande uppdragets utföranden samt medarbetarens 

effektivitet och prestation ligger alltså hos kundföretaget. Det finns ett tredje 

förhållande i modellen, det är dock den relationen man lägger minst märke 

till, den så kallade affärsrelationen. Detta förhållande har ett affärsmässigt 

intresse därför att bemanningsföretaget hyr ut arbetskraft till kundföretaget 

under en förhandlad period.(Håkansson och Isidorsson 2011) 

 

2.4.1 Den fysiska distansen  

I bemanningsföretag råder det en fysisk distans mellan konsultenoch 

konsultchefen(Håkansson och Isidorsson, 2011). Det fysiska avståndet 

karaktäriseras oftast som den rumsliga eller geografiska separationen. Denna 

separation kan ses som en ny organisationsstruktur och innebär ett nytt 

arbetssätt för medarbetarna. Detta nya arbetssätt skiljer sig på så sätt att man 

inte arbetar fysiskt i närheten av varandra vilket man var van vid förr. De 

tidigare arbetsvanorna kunde ses som praxis eftersom att det togs förgivet att 

när man arbetade på samma arbetsplats arbetade man tillsammans utan en 

geografisk avlägsenhet. (Erskine 2012) 

 

Antonakis och Atwater (2002) menar att den fysiska distansen komplicerar 

förhållandet mellan medarbetare och chefer vilket även försvårar 

möjligheterna att integrera med varandra. Vidare menar dem att detta 

problem på senare tid har kunnat överbryggas med hjälp av den utvecklade 

teknologin som har skapat bättre förutsättningar för kommunikationen. 

Konsult 

Bemanningsföretag Kundföretag 
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Svårigheterna med att skapa nära relationer i distansen kan alltså underlättas 

och förebyggas med hjälp av nya kommunikationskanaler menar dem. 

 

Att skapa nära relationer har påvisat en ökad grad av engagemang, lojalitet 

och förtroende bland medarbetarna, dock tar förtroendet en längre tid att 

bygga upp på grund av den fysiska distansen som medarbetaren känner 

gentemot sin chef (Erskine 2012).Även Ibarra (1995) pratar om vikten av att 

skapa nära relationer och beskriver det som organisationens byggstenar. Med 

detta menar hon att goda relationer kan ha psykosociala effekter då de kan 

förbättra och utveckla individens individuella kompetens och tillfredsställelse. 

Antonakis&Atwater (2002) påpekar att goda relationer underlättar för utbytet 

mellan medarbetare och chefer där bland annat information och feedback 

utväxlas, vilket i sin tur har positiva effekter på arbetsmotivationen. Även 

Wiley (1995) konstaterar att feedback och uppskattning har en positiv 

påverkan på motivationen och menar på att det är ett av de främsta verktygen 

för att frambringa motivation bland de anställda.  

 

2.4.2. Den psykiska distansen 

Som tidigare nämnts befinner sig konsulten i en triangulär relation med en 

speciell arbetssituation. Garsten (1999) beskriver positionen som 

medarbetaren befinner sig i som någonting mittemellan olika 

organisationsstrukturer och parter. Hon använder sig av begreppet 

”liminalityspaces” för att beskriva tillståndet som konsulterna befinner sig i. 

Detta är ett komplext tillstånd som är omdiskuterat av flera forskare och där 

det finns olika aspekter av det liminala tillståndet.  

 

Garsten (1999) beskriver det liminala tillståndet som ett nytt arbetskoncept 

där det sker en kulturell förändring, där gamla traditionella och kulturella 

perspektiv på organisationsstrukturer byts ut och ersätts mot nya. Det 

förändrade arbetssättet innebär både risker och möjligheter för de tre 

involverade parterna. Barbara och Carmelo (2003) beskriver två aspekter av 

det liminala tillståndet, som både smärtsamt men även roligt och spännande 

dock är tillståndet tidsbegränsat och varar inte under en längre period.  

 

Även Turner (refererad i Ingo och Mustafa Khalil 2015) beskriver tillståndet 

och menar att medarbetare som befinner sig i det liminala tillståndet endast 

har en fysisk närvaro i organisationen och ingen social verklighet på 

arbetsplatsen. Detta kommer i sin tur leda till att medarbetaren kommer att 

sakna makt och status för att känna sig delaktig i arbetet.  

 

Som ovan nämnt saknar de tillfälligt anställda en social verklighet vilket leder 

till att de ofta känner sig alienerade på arbetsplatsen. Denna känsla beskrivs 

som brist på kontroll överden egna arbetssituation då man inte har någon 

inflytande över uppdraget man blivit tilldelad. Därmed kan det uppstå en 
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bristande känsla av enighet gentemot resterande del av organisationen. Detta 

leder till att man förblir skild från verksamhetens arbetsprocess och dess 

ändamål. Känslan beskrivs även som avskildhet och bristande sociala 

relationer med övriga medarbetare. Detta innebär att konsulter saknar 

tillhörighet och gemenskap på sin arbetsplats, vilket beror på kundföretaget 

som indirekt isolerar sina konsulter från de övriga anställda på grund av de 

kortvariga arbetsuppdragen. Som följd av detta får medarbetaren aldrig 

möjligheten att etablera nya arbetskontakter på arbetsplatsen (Wheeler 

&Buckley, 2001). Foote (2004) menar på att den bristande socialiseringen och 

utestängningen från verksamhetens arbetsprocess kommer att minska 

medarbetarens engagemang och motivation i arbetet.  

 

Arbetsgivaren på kundföretaget tilldelar även de tillfälligt anställda monotona 

och rutinmässiga arbetsuppgifter vilket även det skapar en avskildhet 

gentemot resterande medarbetare. Detta då de tillfälligt anställdas 

arbetsuppgifter oftast inte är av samma karaktär som de ordinarie anställdas. 

De ensidiga arbetsuppgifterna får dem att känna sig ostimulerade och 

oengagerade på arbetsplatsen vilket får medarbetarnaatt känna sig mindre 

värda då arbetsgivaren visar tendenser på att ha låga tankar om dennes 

kompetens och kunnighet inom området.(Wheeler & Buckley, 2001) 

 

Å andra sidan påpekar både Turner och Szakolczai (refererad i Ingo &Mustafa 

Khalil 2015) att det liminala tillståndet även bidrar till positiva konsekvenser 

för företaget. Det skapas en kreativ plats där möjlighet till utveckling, tillväxt 

och omstrukturering av tidigare arbetsmönster sker. Garsten (1999) 

poängterar vikten av en mer utvecklande organisationsstruktur. Hon menar 

att detta kräver en attraktiv lösning i form av en flexibel arbetskraft. Den 

flexibla arbetskraften är oftast tillfälligt anställda och har en anställningsform 

som är anpassningsbar och utbytbar mot andra kompetenser som råder inom 

arbetsområdet.Konsulter anses vara utbytbara då de kan förflyttas flexibelt 

mellan olika kundföretag där de tilldelas olika arbetsuppgifter. (Rubery m fl 

2003, Wheeler & Buckley 2001) I och med detta ses de tillfälligt anställda som 

en viktig resurs i företaget.  

 

2.5 Medarbetarskap  

Medarbetarskap är ett relativt nytt begrepp som har vuxit fram och fått sitt 

fäste i större delar av Skandinavien. Begreppet medarbetarskap är framförallt 

nordiskt och har ingen direkt översatt version i det engelska språket, varken 

teoretiskt eller praktiskt. I begreppet ingår ordet medarbetare vilket ligger till 

grund för att klargöra begreppet medarbetarskap. (Hällsten & Tengblad, 

2002) Begrepp som slutar på –skap hänförs till personer som innehar en viss 

ställning eller position. Dessa begrepp relateras oftast till personer med ett 

moraliskt och ansvarsfullt beteende så som exempelvis ledare och ledarskap, 

föräldrar och föräldraskap eller kamrat och kamratskap. (Tengblad 2003)  
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Reinholdsson (refererad i Tengblad 2003) beskriver medarbetarskap som ett 

nytt synsätt på organisationens styrning och arbetssätt. Det ses som en 

förändringsstrategi där företagen blir allt mer flexibla, där makten fördelas 

och decentraliseras till fördel för medarbetarna. Med detta vill företag att 

medarbetare skall bli mer delaktiga och engagerade i sin egen arbetssituation. 

De vill även att de skall ta egna initiativ och se sig själva som medskapare i 

organisationen. Vidare bör medarbetaren öka sin förståelse för 

organisationens och chefens förväntan. I och med detta ökar kraven på 

prestationer, kapacitet till ett självkritiskt synsätt och ett bredare 

ansvarstagande. Detta visar tydligt på att den enskilda individenbär på den 

största delen av ansvaret för att hålla sig motiverad i arbetet. (Tengblad 2003) 

 

Kinlaw (1995) menar på att medarbetarskap handlar om ett ömsesidigt 

förhållningssätt till resterande medarbetare i organisationen. 

Förhållningssättet skall alltså kunna bidra till att medarbetare tillsammans 

ökar sina individuella kunskaper och färdigheter inom området. Han menar 

därmed att det handlar om ett lagspel där lagmedlemmar tillsammans löser 

problem och jobbar mot samma riktning. Med detta menar Kinlaw (1995) att 

ett bra samarbete väger tyngre än en enskild individs prestation. 

 

Syftet med medarbetarskapsprocessen beskriver Kinlaw (1995) som en 

förbättring av den totala prestationen i företaget. Detta genom att använda de 

kunskaper och färdigheter som medarbetarna har på ett effektivt sätt. Det 

innebär alltså att maximera och dra nytta av de resurser som finns till hands. 

Fördelen med medarbetarskapet är det ökade engagemanget och deltagandet 

från medarbetarna sida då det leder till ökad effektivitet och produktivitet i 

företaget. 

 

2.6 Tolkningsmodell   

Vår egenkonstruerade tolkningsmodell har motivation som utgångspunkt och 

visar på att det är kärnan i uppsatsen. För att uppfylla studiens syfte och svara 

på frågeställningen har vi valt att utgå ifrån tre olika områden, 

arbetsmotivation, triangulär relation och medarbetarskap.  Vidare har fler 

inriktningar och samband gjorts för att ge en tydligare förklaring till 

områdena.  

 

Arbetsmotivation ansågs vara ett viktigt område att studera då denna studie 

grundar sig i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det blir därför av intresse att 

studera arbetsmotivation för att ta reda på hur konsulter upplever motivation 

i sitt arbete.  För att kunna undersöka arbetsmotivation på djupet valdes 

därför lämpliga teorier och modeller ut. ”Self- Determination Theory” som 

visar på inre och yttre motivationsfaktorer blir av intresse då teorin 

underlättar för förståelsen för hur och varifrån individer får motivation. ”Job 



 
 
 

15 

Characteristics model” ansågs vara relevant då modellen är skapad för att visa 

vad i arbetet som kan skapa arbetsmotivation. 

 

Då konsulter är anställda på ett företag men arbetar på ett annat, blir det 

därmed viktigt att studera den triangulära relationen som konsulten befinner 

sig i och dess konsekvenser. Följderna som kan komma att uppstå är en fysisk 

distans som i sin tur leder till att konsulten även upplever en psykologisk 

distans.  

 

Då denna studie utgår ifrån medarbetarnas perspektiv blir det därmed av 

väsentlig betydelse att studera medarbetarskapet. Detta då teorin visar på hur 

ett väl fungerande medarbetarskap kan bidra till att de anställda upplever en 

högre arbetsmotivation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3. Egenkonstruerad tolkningsmodell 
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3. Metod  
 

3.1 Val av metodansats   

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning där datainsamlingen har 

skett med hjälp av intervjuer. Då vi ville fånga konsulternas upplevelser av 

deras arbetssituation var det viktigt att ha en metod där respondenterna fritt 

kunde beskriva sina egna tolkningar ochuppfattningar. Av den anledningen 

valde vi en kvalitativ metod som har människan som utgångspunkt och där 

dennes uppfattningar och åsikter ses som det främsta verktyget (Backman, 

1998). Detta val av metodansats har gjorts för att få en bredare och djupare 

förståelse för det sociala begreppet motivation. Syftet med denna ansats är att 

generera en mer djupgående helhetsbild genom subjektiva beskrivningar och 

tolkningar av verkligheten(Christensen m.fl. 2010). Kvalitativa studier 

anpassar sig mer till ord än siffror vid insamling och analys av data (Bryman & 

Bell, 2010). Då begreppet motivation ses som en social företeelse ansåg vi det 

lämpligare att använda en kvalitativ metod än en kvantitativ. Detta för att den 

kvalitativa forskningsstrategin skapar bättre förutsättningar för studiens 

genomförande men även för att den ger en fördjupad kunskap kring 

medarbetarnas känslor och upplevelser kring motivation.    

 

En kvalitativ studie gör bland annat att det bli svårare att få lika många 

respondenter i undersökningen som om man hade använt sig av en kvantitativ 

metod. Att vi får en mindre population att analysera ser vi dockinte som en 

nackdel för vår studie då vi vill gå in på djupet av problemet istället för att 

fokusera på bredden. För att kunna gå in på djupet av undersökningsområdet 

krävs det analyser av mer begränsade aspekter för att kunna förstå det sociala 

sammanhanget, såsom exempelvis samspel mellan individer i en organisation 

(Bryman & Bell, 2010). 

 

Trots att det både finns för- och nackdelar med den kvalitativa metodansatsen 

anser vi att fördelarna väger upp nackdelarna då man med hjälp av intervjuer 

inte går miste om viktig och grundlig information. Eftersom att intervjuer ger 

utförligare svar ser vi att detta kommer att underlätta för att svara på studiens 

forskningsfråga och uppfylla syftet med arbetet.  

 

3.2 Urval 

Ett urval innebär att en mindre del av hela populationen väljs ut för att 

undersökas. När detta urval skall ske är det viktigt att ta hänsyn till 

undersökningens syfte och de resurser som finns tillgängliga för utförandet. 

(Jacobsen, 2002) 

 

För att få lämpliga respondenter för studiens syfte valde vi att genomföra ett 

icke- sannolikhetsurval, detta genom att använda oss av ett strategiskt urval. 

Detta tillvägagångssätt innebär att vi själva valde ut de respondenter som vi 
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ansåg var relevanta för vår undersökning och som troligtvis kommer att bidra 

till den informationen som krävs för studiens genomförande. (Denscombe, 

2009) I praktiken innebar det att tio personer, som för tillfället är anställda på 

olika bemanningsföretag i Örebro, tillfrågades om de hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju. Dessa personer kom vi i kontakt med under det första 

seminariet för uppsatsskrivandet. Detta gjorde det lättare att få respondenter 

då flera av respondenterna självmant kom fram till oss och sa att studien lät 

intressant och att de gärna ville delta i den eftersom att de själva arbetade som 

konsulter.Resterande respondenter fick vi genom att under en rast till en 

föreläsning presentera vår studie och därefter frågade vi efter personer som 

arbetar som konsulter och är villiga att delta i vår undersökning. Av de 

tillfrågade personerna var det åtta stycken som var villiga att ställa upp, fyra 

tjejer och fyra killar. Anledningen till att vi valde lika många tjejer som killar 

var för att vi ville ha en jämn fördelning av respondenterna. Dock ser vi inte 

att könet på en respondent har någon betydelse för denna studie då vårt syfte 

inte har varit att ta reda på om svaren skiljer sig mellan tjejer och killar. 

 

Samtliga respondenter arbetade på deltid samtidigt som de var studerande. Vi 

är medvetna om att studien blev begränsad till en specifik målgrupp såsom 

studenter, dock ser vi detta som något intressant då vi själva är studenter, 

men även för att bemanningsföretag riktar sig främst mot unga och nya i 

arbetslivet(Bemanningsföretagen 5, 2016). 

 

3.3 Datainsamling  

Studiens primärdata består av kvalitativ data som samlats in via intervjuer 

som gjorts med konsulter. Denna insamlingsmetod har varit viktig att 

använda för att kunna framställa den data som krävts för att genomföra 

studien och kunna svara på studiens forskningsfråga. Primärdata är ny 

information som samlats in genom empiriska undersökningar där syftet ligger 

i att finna en lösning på det särskilda problemområdet(Christensen m.fl. 

2010) 

 

Med hjälp av det empiriska materialet som samlats in genom intervjuerna har 

vi fått ta del av viktig information som har varit en tillgång för studiens 

genomförande. Det har gett oss information kring hur konsulter upplever 

motivation i arbetet trots de komplexa arbetsförhållandena med distansen 

som den triangulära relationen ger upphov till.  

 

Inför intervjuerna upprättade vi en intervjuguide som skapades genom en 

modell. Vi utgick ifrån vår teoretiska referensram och valde frågor som vi 

ansåg var relevanta för att kunna uppfylla studiens syfte och svara på studiens 

frågeställning,se bilaga 2Operationalisering. 
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3.4 Intervju   

Då det är konsulternas sociala miljö och egna upplevelser som vi ville komma 

åt och analysera valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Detta då vi ville vara flexibla och ge respondenterna möjligheten att uttrycka 

sig utan att känna sig begränsade. Emellertid ville vi även ha någon slags 

struktur genom intervjun och därför upprättades en intervjuguide. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att det finns en intervjuguide att följa 

men där respondenterna själva har möjlighet att utforma sina svar på sitt egna 

sätt (Bryman & Bell, 2010). 

 

Inför intervjuerna tog vi oss några minuter åt att förklara för respondenterna 

hur intervjun kommer att gå till och vad den kommer att handla om. Vi 

informerade om den uppskattade tiden och betonade att alla personuppgifter 

kommer att hållas anonymt för att öka känslan av trygghet under processen.  

 

Intervjuerna utfördes i ett grupprum på Universitetet under tysta och lugna 

förhållanden. Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefonerna för att 

i efterhand kunna gå tillbaka och bearbeta data och säkerhetsställa att ingen 

viktig information har uteblivit. Under intervjuerna satt vi och antecknade 

sådant som inte kom med i inspelningen som exempelvis speciella 

kroppsspråk och uttryck. Alla intervjuer utfördes under dagtid och tog cirka 

15- 25 minuter att genomföra. Vissa av respondenterna var mer öppna i deras 

svar och talade fritt medan man för andra behövde be dem om att berätta mer 

för att få utförligare svar. Dock hade vi önskat att få längre svar för att komma 

åt respondenternas inre tankar på ett djupare sätt. Ändå upplevde vi att 

svaren vi fick ut var tillräckligt användbara och relevanta för analysen och 

resultatet av studien.  

 

3.5 Etiskt förhållningssätt 

Vid studiens genomförande är det viktigt att utgå ifrån vissa etiska 

förhållningssätt såsom exempelvis deltagarnas frivillighet, integritet, 

anonymitet, detta för att öka respondenternas trygghetskänsla (Bryman & 

Bell, 201o).  

 

Under vår studie tog vi hänsyn till dessa etiska förhållningssätt och var 

noggranna med att uppfylla dem. Vi klargjorde för våra respondenter att de 

kommer att behandlas anonymt i studien. Detta för att få så ärliga och öppna 

svar som möjligt. Respondenterna blev även informerade om att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt och att det endast är vi, som genomfört 

intervjun, som har förfogande över informationen. Vi meddelade även att de 

inspelningar som gjorts endast skulle användas för studiens ändamål och att 

de vid studiens slut skulle raderas. Vi klargjorde även för våra respondenter 

att studien kommer att publiceras i DiVa, vilket innebär att den skall vara en 

offentlig handling och tillgänglig för allmänheten.  
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3.6 Validitet och Reliabilitet 

För att bedöma kvaliteten i en undersökning används två viktiga 

forskningskriterier. Dessa kriterier uppvisar främst relevans för kvantitativ 

forskning dock diskuteras det huruvida dessa kriterier även kan tillämpas vid 

bedömning av kvalitativa studier. Vad gäller kvalitativ forskning går det inte 

att bedöma och sammanställa validiteten och reliabiliteten på samma sätt som 

om studien vore kvantitativ. I en kvalitativ studie bedöms dessa två kriterier 

genom att beskriva hur man systematiskt har samlat in och bearbetat data. 

(Bryman & Bell, 2010) Validiteten utgör det viktigaste kriteriet och är ett mått 

som visar på hur ett begrepp verkligen mäter det som är avsett att mätas. 

Reliabiliteten, å andra sidan, handlar om studiens tillförlitlighet, pålitlighet 

och replikerbarhet. (Bryman & Bell, 201o) 

 

Vi har stärkt validiteten, som bland annat handlar om generaliserbarheten av 

resultatet, genom att välja ut och intervjua respondenter från flera olika 

företag istället för att välja alla respondenter från ett och samma företag 

(Bryman & Bell, 201o). Detta gjordes för att resultatet lättare skulle kunna 

generaliseras till liknande sammanhang och sociala kontexter.  

 

Då reliabilitet handlar om att kunna göra om undersökningen och ändå få ut 

liknande resultat måste alla slumpmässiga betingelser undvikas (Bryman & 

Bell, 201o). I denna studie har vi varit noggranna med att försöka undvika 

dessa slumpmässiga betingelser genom att se till att respondenten har 

uppfattat frågorna på ett korrekt sätt. Då genomförandet av intervjuerna har 

skett med respondenten genom en träff har vi haft möjligheten att klargöra 

eventuella misstolkningar och tyda genuiniteten i deras svar. Intervjuaren har 

även försökt att hålla sig neutral genom att varken påverka eller leda 

respondentens svar.  

 

3.7 Källkritik  

Teorin i denna studie baseras på artiklar där samtliga är vetenskapligt 

granskade. Vi läste ett stort urval av artiklar för att få en överblick av alla 

motivationsteorier för att sedan kunna plocka ut de delar som vi ansåg var 

mest relevanta för vår studie. Då någon av oss väl hade hittat en givande 

artikel delade hen med sig av den, och på så sätt fick även de andra två en 

möjlighet att läsa igenom samma artikel och ta del av informationen. Detta 

gjordes för att vi lättare skulle kunna diskutera varje artikel tillsammans och 

försäkra oss om att vi förstått artikeln på samma sätt. Detta gjorde vi för att 

utesluta egna eventuella subjektiva uppfattningar. Vid sökandet och läsningen 

av artiklarna försökte vi även att alltid gå tillbaka till primärkällorna. Detta för 

att säkerställa att vi hade fått korrekt information då det finns en risk att de 

nya forskarna har gjort om primärkällan och lagt till egna åsikter i sina 

artiklar.   
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3.8 Analysmetod  

Samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats, tolkats och 

sammanställts för att underlätta för analysen. Inspelningarna skall möjliggöra 

för att direkta citat skall kunna tas och presenteras i resultatet för att öka 

möjligheten att återspegla det som sagts under intervjuerna och ge ett mer 

trovärdigt resultat. Att vi har valt att genomföra transkribering har gjorts av 

den anledningen att ge en noggrannare bild av vad intervjupersonerna har 

sagt och för att säkerställa att inte gå miste om väsentlig information som 

respondenterna har uttryckt under intervjuernas gång (Bryman & Bell, 

201o).Då en kvalitativ studie kännetecknas av forskarens egna tolkningar och 

uppfattningar kommer transkribering avall rådataminskaforskarens 

subjektiva värderingar.Detta då man endast utgår ifrån och analyserar det 

respondenten verkligen har sagt och inte låta forskarens personliga 

uppfattning styra. (Bryman & Bell, 201o) 

 

Efter transkriberingen avall rådata har vi tolkat innehållet och försökt hitta 

olika teman och områden som växt fram av respondenterna under 

intervjuernas gång. Dessa teman har vi sedan kopplat till teorikapitlets olika 

delar, motivation, arbetsmotivation, triangulär relation och medarbetarskap. 

Vi valde att gå igenom och analysera varje fråga för sig i samtliga 

transkriberingar. Detta för att försöka hitta ett mönster för vad frågorna har 

svarat på i relation till studiens frågeställning och syfte. Därefter har vi knutit 

samman och analyserat vårt resultat med de olika teoridelarna som finns i den 

teoretiska referensramen. Detta för att finna eventuella likheter och avvikelser 

gentemot tidigare forskning inom området för att stärka analysen. Vidare 

analyserade vi utifrån samma rubriksättning som i teorikapitlet, detta av den 

anledningen då våra intervjufrågor skapades med hjälp av teorin ur den 

teoretiska referensramen.  
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4. Empiri  
 

4.1 Empiripresentationens struktur   

Empirikapitlet kommer att inledas med en kort presentation av varje 

respondent för att ge en klarare uppfattning om deras bakgrund. Därefter 

kommer det empiriska resultatet att presenteras i olika avsnitt efter teman 

som tydligt har växt fram under intervjuns gång och som följer teori avsnittets 

struktur. Presentationen kommer att ske genom en sammanställning av 

samtliga respondenters svar. Detta då vi märkte att det inte fanns en stor 

variation i deltagarnas svar då de oftast uttryckte sig på liknande sätt och gav 

liknande svar. Valet av presentation gjordes då vi ville undvika upprepningar i 

arbetet för att underlätta för läsaren att skapa sig en helhetsbild av vad 

undersökningen har genererat. Vi har dock uppmärksammat de svar som har 

varit avvikande eller utstickande på något vis genom att tydligt lyfta fram 

detta under presentationens gång.  

 

4.1.1 Presentation av deltagarna  

Som tidigare nämnts i studien har åtta personer intervjuats. Samtliga 

respondenter är för närvarande studenter och arbetar som konsulter. Dessa 

konsulter kommer ifrån fyra olika bemanningsföretag i Örebro. De åtta 

respondenterna har en deltidsanställning och har uppdrag inom olika 

branscher. 

 

 Intervjuperson A:  

Intervjuperson A är 23 år gammal och arbetar som administratör. Hen 

har sammanlagt haft två uppdrag hos bemanningsföretaget där hens 

senaste uppdrag har varat i ca 11 månader. Anledningen till att person 

A valde att arbeta som konsult var för att hen ansåg att det var enklare 

att få jobb då det inte kräver lika mycket tidigare arbetserfarenheter.  

 

 Intervjuperson B 

Intervjuperson B är 22 år gammal och arbetar som varuplockare. Hen 

har sammanlagt haft tre uppdrag hos bemanningsföretaget där det 

senaste uppdraget varat nu i två månader. Hen valde att arbeta som 

konsult på grund av den intressanta anställningsformen där chansen 

till flera olika uppdrag lockade. 

 

 Intervjuperson C 

Intervjuperson C är 25 år gammal och arbetar som lagerarbetare. Hen 

har sammanlagt haft två uppdrag hos bemanningsföretaget där det 

senaste uppdraget varat i ca tre månader. Anledningen till att person C 

valde att arbeta som konsult var för att hen ansåg att det var enkelt att 

få jobb som konsult.  
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 Intervjuperson D 

Intervjuperson D är 25 år gammal och arbetar inom vården. Hen har 

arbetat där i nu fyra år och har haft ett och samma uppdrag hos 

bemanningsföretaget under perioden. Skälet till att person D valde att 

arbeta som konsult var därför att hen var i behov av pengar vid sidan av 

sina studier men även för att uppdraget var lockande då hen tycker om 

att jobba med människor.  

 

 Intervjuperson E 

Intervjuperson E är 21 år gammal och arbetar inom kundtjänst. Hen 

har arbetat där i två månader och är på sitt första uppdrag hos 

bemanningsföretaget. Person E såg arbetet som konsult som en 

möjlighet att utöka sitt CV och sina erfarenheter.  

 

 Intervjuperson F 

Intervjuperson F är 21 år gammal och arbetar inom lager. Hen har 

arbetat där i tio månader och har haft ett uppdrag hittills. Anledningen 

till att person F valde att arbeta som konsult var därför att en 

anställning på ett bemanningsföretag är flexibelt då det går att anpassa 

det till studierna. 

 

 Intervjuperson G 

Intervjuperson G är 21 år gammal och arbetar som administratör. Hen 

är på sitt första uppdrag och har arbetat hos bemanningsföretaget i fem 

månader. Hen valde att arbeta som konsult då det var det första hen 

kom i kontakt med inom arbetslivet och såg det som en möjlighet att 

utöka sitt CV och skaffa sig arbetserfarenheter.  

 

 Intervjuperson H 

Intervjuperson H är 25 år gammal och arbetar som administratör. Hen 

har arbetat i 2,5 år under ett och samma uppdrag. Skälet till att hen 

valde att arbeta som konsult var på grund av den flexibla 

anställningsformen eftersom att hen själv kunde välja sina arbetstider.  

 

4.2 Motivation hos konsulter  

Samtliga intervjupersoner var eniga om att motivation var en inre känsla av 

att vilja fortsätta prestera och utvecklas. Intervjuperson A beskrev motivation 

som ”… någon slags drivkraft. Det är någon känsla av att vilja mer”. Med 

detta menade respondenten att det är viktigt att vilja fortsätta med det man 

gör för att kunna utvecklas. Intervjuperson F beskrev motivation som ”… att 

man ska vilja gå upp från sängen och gå till jobbet” och menade att det är 

viktigt att ha orken och känna lusten att ta sig till jobbet. 
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De flesta intervjupersoner saknade motivation i sitt arbete och menade på att 

de inte känner någon stark koppling eller intresse till sitt arbete. Däremot 

känner respondent D sig motiverad i sitt arbete och menar på att det beror på 

hens intresse för att hjälpa andra människor och bidra med något bra för 

samhället, ”… det jag gör uppskattas verkligen och jag känner att jag bidrar 

med något bra”. Vidare menar hen på att viljan till att hjälpa andra 

människor är källan till hens motivation i arbetet.  

 

4.3 Faktorer som upplevs motiverande av konsulter  

Det finns många olika faktorer som kan upplevas motiverande som får 

konsulter att trivas och vilja gå till jobbet. Vi märkte en svag variation bland 

respondenternas svar gällande de motiverande faktorerna. De flesta var eniga 

om vilka faktorer som var de viktigaste och mest avgörande för deras 

prestation på arbetsplatsen.  

 

När respondenterna skulle beskriva vilka faktorer som är mest motiverande 

svarade samtliga att det var möjligheten till att få utvecklas och lära sig nya 

saker på arbetsplatsen. Några respondenter påpekade individuella mål i 

samband med utveckling på arbetsplatsen. Respondent G nämner sitt mål 

med att vilja utvecklas, ”… att jag kan få en högre position, kanske 

bli arbetsledare haha”. De flesta påpekade även att lönen var en viktig och 

avgörande anledning till att ta sig till jobbet. De var enade om att de inte hade 

gått till jobbet om de inte hade fått betalt för sina prestationer. ”Det är klart 

att jag inte jobbar om jag inte får betalt haha” uttrycker intervjuperson F. 

Även intervjuperson E sa att ”Jag har inte världens roligaste jobb men jag 

går dit för att tjäna pengar liksom. Hade det inte varit för lönens skull så 

hade jag aldrig orkat ta mig till jobbet”.  

 

Något annat som driver konsulterna framåt i deras arbete är deras strävan 

efter att få arbetslivserfarenheter och bra referenser till framtida arbeten. De 

var alla eniga om att börja arbeta som konsult var den enklaste och lättaste 

vägen att ta sig in på arbetsmarknaden. Då bemanningsbranschen erbjuder 

olika uppdrag gör det att konsulterna, på ett smidigt sätt, kan uppnå sina mål 

om att utöka sina erfarenheter. Intervjuperson H uttrycker de faktorer som 

hen anser är motiverande, ”Det är ju dels referenser och dels att kunna 

utvecklas på arbetsplatsen och få mer arbetslivserfarenheter”. Hen tycker att 

det är viktigt att ha möjligheten till att förbättras och utvecklas hela tiden och 

vill gärna testa på nya utmanande arbetsuppgifter.  

 

Ett annat viktigt tema som växte fram under intervjuprocessen var behovet av 

att få ta eget ansvar och vara självständig i sitt arbete.Intervjuperson A säger, 

”Jag skulle nog säga att det är viktigt för mig att jag får ta mycket ansvar 

men även att jag får arbeta självständigt utan att jag ska känna mig styrd. 

Som konsult känns det bara som att jag får göra samma sak hela tiden och 
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inte får ta egna beslut och komma på egna lösningar. Det känns som att de 

inte litar på att jag faktiskt kan bättre”. Konsulterna berättar att de mår 

bättre när de får ta mer ansvar då det stärker deras självkänsla. 

Intervjuperson F berättar att hen mår bra av att få vara självständig och blir 

motiverad av att se att sina egna prestationer leder till ett gott resultat.  

 

De flesta konsulter är även eniga om att goda relationer och en stark 

gemenskap är en bidragande faktor för den upplevda trivseln på 

arbetsplatsen. Intervjuperson G säger: ”arbetet blir roligare att gå till när 

man vet att man har en bra relation med sina kollegor”. Även intervjuperson 

D beskriver sina arbetskollegor som den bidragande faktorn för hens trivsel på 

arbetsplatsen och en anledning för hen att ta sig till arbetet.    

 

4.4 Arbetsuppgifternas utformning  

Något som uppmärksammades under intervjuns gång var konsulternas 

missnöje över arbetsuppgifterna. De flesta konsulter menade på att 

arbetsuppgifterna är monotona och tråkiga vilket gör det svårt att känna sig 

motiverad. ”… man gör ju samma sak hela tiden och grejen är att man inte 

utvecklas på arbetsplatsen jag har gjort samma sak sen dag ett” säger 

intervjuperson H. Trots att hen har arbetat på samma uppdrag nu i 2,5 år har 

hens arbetsuppgifter inte förändrats och blivit annorlunda. Med detta menar 

hen att det är svårare att hålla motivationen uppe idag än vad det var i början 

av uppdraget då allting var nytt och spännande. Hen menar på att det som 

skulle kunna öka motivationen skulle vara att få prova på nya arbetsuppgifter. 

Även respondent A menar på att det var lättare att hålla sig motiverad i början 

av anställningen. De trodde att detta berodde på att allting var så nytt och 

utmanande i början, vilket gjorde att man drevs framåt i arbetet. 

 

Vissa konsulter uttryckte även att det ibland kunde vara skönt att ha enkla 

arbetsuppgifter då arbetet inte är dennes huvudsakliga sysselsättning. 

Intervjuperson G säger: ”Vissa dagar är de ganska bra att arbetsuppgifterna 

är enkla, till exempel när jag kommer till jobbet efter en jobbig dag i skolan.  

Då är det skönt att uppgifterna är enkla”. Även intervjuperson A tycker att 

det kan vara skönt med enkla uppgifter efter en lång dag i skolan. Hen menar 

dock på att det endast är på grund av de korta arbetspassen som det går att 

hålla ut. Vid långa arbetspass känner hen att det bara blir långtråkigt att göra 

samma sak hela tiden. Samtliga konsulter delar samma åsikt vad gäller viljan 

att få lära sig något nytt och utvecklas på arbetsplatsen. De menar på att deras 

monotona arbetsuppgifter inte ger dem möjligheten att utvecklas och få 

bredare kunskaper inom arbetsområdet. Förutom de enformiga 

arbetsuppgifterna upplever intervjuperson A och E att de bara får gör de 

uppgifter som ordinariepersonalen inte orkar med eller hinner göra. A säger: 

”… det känns även som att vi alltid får skitjobbet som de ordinarie anställda 

inte hinner med”. 
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Att arbeta som konsult innebär även för många en känsla av att vara en i 

mängden, detta då många konsulter uttryckt sig om att dem aldrig får någon 

personlig feedback på sitt arbete. Intervjuperson H säger: ”Jag är en del av en 

stor grupp så får gruppen bekräftelse ingår jag i den men aldrig 

personligen”. Även intervjuperson A beskriver den feedbacken som hen får 

som opersonlig. Hen berättar att alla konsulter på hens arbetsplats får samma 

veckomail och att hen aldrig fått någon personlig återkoppling på sitt arbete. 

 

4.5 Konsultens upplevelse av att befinna sig i en triangulär relation  

Att vara anställd på ett företag men arbeta på ett annat innebär för många 

konsulter vissa svårigheter. Alla är eniga om att det råder en förvirring kring 

vem man skall kontakta vid eventuella frågor och sjukanmälningar. 

Intervjuperson E säger: ”… man känner sig så splittrat då man ibland får 

höra av sig till den ena chefen och ibland till den andra”. Även Intervjuperson 

G beskriver nackdelen med att arbeta som konsult. Hen säger: ”… man är i 

mitten av två företag och det känns inte så säkert. De kan ta bort mig från 

uppdraget när de vill, det känns som att det är enklare att bli uppsagd än om 

man vore fastanställd. De kan välja att inte förnya mitt kontrakt om de inte 

är i behov av mig längre.” Flera konsulter har uttryckt sin oro över att bli 

uppsagd från uppdraget i de fall då kundföretagets behov eventuellt skulle 

minska.  

 

Ett annat förekommande tema som var väl diskuterat av samtliga konsulter 

var relationen till deras chefer. Alla förutom intervjuperson C höll med om att 

det mer eller mindre inte fanns någon stark relation till sin konsultchef. Vissa 

ansåg att de inte hade någon relation alls, medan andra tyckte att de hade lite 

kontakt via mejl och telefon men inte mer än så. När intervjuperson F 

tillfrågades om hens relation till sin konsultchef berättade hen att kontakten 

till sin konsultchef endast var via telefon, ”Den enda relationen vi har handlar 

om mina arbetstider och om jag behöver sjukanmäla mig så kontaktar jag 

hen”. Hen berättade även att de aldrig har träffats då till och med själva 

anställningsintervjun skedde via telefon. Även intervjuperson H berättar att 

kontakten sker via mail eller telefon dock anser hen att även det kan vara svårt 

då det knappt går att få tag på konsultchefen. Intervjuperson D bekräftar 

också att kontakten genom telefon inte är väl fungerande då det alltid är andra 

personer från bemanningsföretaget som kontaktar hen och aldrig 

konsultchefen själv.  

 

Intervjuperson G berättar hur hens relation till sin konsultchef har förändrats 

över tiden. Hen anser att relationen var starkare i början av 

anställningsprocessen då det skedde en mer intensivare mailkontakt i 

jämförelse med hur relationen ser ut idag. Hen saknar den kontakten som de 

hade i början och önskar att konsultchefen skulle vara mer delaktig i det 
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dagliga arbetet. ”Jag vet att hen är min chef men jag känner inte av det 

eftersom jag knappt träffar hen”, säger intervjuperson G.Denna konsult ser 

däremot sina ledare på arbetsplatsen mer som sina chefer då de fysiskt 

befinner sig på samma arbetsplats.  

 

På liknande sätt känner intervjuperson B och D att de inte ser konsultchefen 

som sin riktiga chef utan de anser sig istället ha en bättre relation till sin chef 

på kundföretaget. Då samtliga konsulter tillfrågades om att berätta om deras 

relation till sin chef var det endast dessa två som uttalade sig om chefen på 

arbetsplatsen och inte konsultchefen.  

 

Som konsult är det vanligt att man är med om olika verksamhetsförändringar 

såsom bland annat nya chefer. Intervjuperson A berättar att hen har haft tre 

olika chefer under ett och samma uppdrag och menar på att det nästintill blir 

omöjligt att skapa någon relation överhuvudtaget.  

 

Förutom relationen till konsultchef upplevs det även svårt att ha en bra 

relation med konsultkollegorna. Intervjuperson F säger: ”relationen med 

mina medarbetare har aldrig varit så bra dels för att det hela tiden börjar 

nya konsulter och att folk slutar. När man väl blivit nära någon så slutar 

den så man hinner aldrig lära känna någon riktigt bra”. Trots att konsulter 

byts ut känner ändå samtliga intervjupersoner att deras relationer med andra 

konsulter på arbetsplatsen är bättre än relationen dem har med de ordinarie 

anställda. Intervjuperson G säger: ”Jag har knappt någon relation med 

ordinariepersonalen vi träffas knappt och jag känner ingen tillhörighet till 

dem men det är de andra konsulterna som jag arbetar med som jag har bra 

kontakt med”. Trots den svaga relationen de emellan är de flesta eniga om att 

ordinariepersonalen är trevliga och hjälpsamma. Intervjuperson A säger: ”… 

man uppskattas som konsult, man kommer dit som extrahjälp, man är som 

en hjälpande hand när dem behöver det”. Däremot har intervjuperson C en 

annan uppfattning om ordinariepersonalen. ”Jag känner att det finns en viss 

spänning mellan oss och de ordinarie, det kan kännas som att vi är lite 

utanför ibland. De ordinarie arbetarna visar ibland att de tycker att vi 

kommer och tar deras arbetsuppgifter ifrån dem”, säger hen.  

 

Flera av konsulterna beskriver det som att ordinariepersonalen emellan har 

en starkare relation med varandra och att man därmed kan uppleva ett 

utanförskap. Intervjuperson A säger: ”det känns som att man aldrig blir en i 

gänget med ordinarie personalen för dem har jobbat länge och känner 

varandra redan så bra”.Även intervjuperson B beskriver det på ett liknande 

sätt och säger: ”… man känner sig utanför då kollegorna har starkare 

interna arbetsrelationer”.  
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Konsulterna är medvetna om att deras sätt att arbeta inte är densamma som 

om de hade varit anställda via kundföretaget. Då de är anställda via 

bemanningsföretaget och uthyrda till kundföretaget blir det svårare att 

integrera sig i arbetsplatsen. Samtliga konsulter känner ingen delaktighet i 

verksamheten och ingen känsla av tillhörighet. När intervjuperson D 

tillfrågades om hens delaktighet i verksamheten svarade hen: ”Jag har ingen 

delaktighet alls faktiskt. Är man en konsult arbetar man bara där ibland och 

får aldrig tillfället att känna sig en av teamet. Jag går bara till jobbet, gör 

mitt jobb och drar därifrån. Jag får aldrig delta i månadsmötena som de har 

på arbetsplatsen. Jag blir informerad i efterhand av kollegorna om det som 

har sagts och bestämts”. Även flera andra beskriver sin situation som en 

känsla av att inte tillhöra gruppen och där deras åsikter inte räknas med eller 

har någon större betydelse. Intervjuperson F menar på att hen inte känner sig 

som ”en av dem” då hen inte är anställd på kundföretaget och endast arbetar 

som inhyrd konsult. Hen pekar på att det råder en skillnad på att arbeta som 

konsult i jämförelse med att vara ordinariepersonal.  

 

Då konsulter står mellan två företag var det intressant att se vilket av dessa 

företag dem hade starkast koppling till. När intervjuperson H tillfrågades om 

vart hen ansåg sig arbeta svarade hen: ”Hmm… jag svarar inte 

bemanningsföretaget utan jag svarar själva arbetsplatsen”. Denna 

uppfattning delades av samtliga konsulter förutom intervjuperson C som 

ansåg sig arbeta på bemanningsföretaget. Detta visar på att de allra flesta 

associerar sig med kundföretaget då de fysiskt arbetar där.  

 

4.6 Medarbetarskap 

Eftersom medarbetarskap handlar om att medarbetaren är medskapare till sin 

egen motivation var det av intresse att se hur delaktiga och engagerade 

medarbetarna är i sitt arbete. Som tidigare nämnts i studien ansåg sig inte 

konsulterna ha någon delaktighet gällande sin arbetssituation vilket är 

grunden för medarbetarskapet.Detta såg konsulterna som en nackdel då de 

flesta var eniga om att de gärna hade velat vara mer delaktiga i arbetet. 

Intervjuperson H säger: ”… jag hade gärna velat vara mer delaktig angående 

exempelvis mina arbetsuppgifter eftersom jag inte alls kan påverka 

dem”.Medarbetarskap skall gynna relationen som medarbetaren har till sin 

arbetsplats dock menar de flesta intervjupersoner att denna relation är 

bristfällig då de både saknar möjligheten att vara delaktig och en medskapare 

i organisationen. 

 

4.7 Sammanfattning av empiri 

I detta kapitel har samtliga intervjuer sammanställts och presenterats i de 

viktigaste teman som uppkom under intervjuprocessen. Samtliga konsulter 

känner en svag koppling till motivation i sitt dagliga arbete, dock är de 

medvetna om att sinegen anställningsform försvårar motivationen. 
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Konsulterna var ganska eniga om vilka faktorer som ansågs vara mest 

motiverande för deras arbete. Det visade sig att de viktigaste 

motivationsfaktorerna hos konsulterna var utveckling/ kompetens, lön, 

arbetslivserfarenheter och självständighet.  

 

Förutom motivationsfaktorerna var även konsulterna relativt eniga om att det 

saknades både delaktighet och tillhörighet då de befinner sig mellan två olika 

företag. De flesta konsulter kände ett utanförskap gentemot de ordinarie 

anställda och önskade sig ha en bättre relation och starkare samhörighet på 

arbetsplatsen. Detta då de ansåg att det skulle kunna öka trivseln och deras 

vilja till att ta sig till jobbet. Många påpekade även att relationen till 

konsultchefen var svag på grund av den fysiska distansen dem emellan. Av 

den anledningen ansåg de flesta sig sakna tillhörighet till 

bemanningsföretaget och associerade sig enbart med kundföretaget.  

 

Intervjupersonerna berättade även att deras monotona arbetsuppgifter hade 

en negativ påverkan på deras motivation, då de saknade möjligheten till att 

utvecklas genom att få nya och utmanande arbetsuppgifter.  
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5. Analys 
 

5.1 Motivation 

Utifrån empirin går det att se att konsulter ser motivation som en viktig faktor 

för upplevelsen av arbetet. Denna upplevelse är subjektiv och det visar på att 

konsulterna drivs och motiveras av olika faktorer. Även Deci och Ryan (2000) 

beskriver motivation som en individuell känsla som inte går att generalisera 

då människor upplever det på olika sätt. Detta visar på att begreppet 

motivation är ett relativt komplext begrepp.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att motivation är en inre drivkraft 

och en känsla av att vilja utvecklas mer i arbetet vilket även vår empiri påvisar. 

Med detta blir det viktigt att göra någonting som man själv tycker om och 

finner intressant för att drivas och utvecklas som person men även för att 

behålla den inre drivkraften.  

 

5.2 Arbetsmotivation 

Av det som framgått utifrån empirin och det som även Wiley (1997) hävdar så 

är arbetsmotivation ett komplext begrepp att reda i på grund av att 

medarbetare motiveras av olika saker.  Av det som har framgått av empirin 

arbetar intervjupersonerna med olika uppdrag inom olika verksamheter vilket 

i sig kan ha en bidragande effekt till att motivation i arbetet kan upplevas 

varierande mellan individer. Förutom att motivation kan upplevas varierande 

beroende på arbetsområde är även vissa mer insatta i sitt arbete än andra. Det 

som Amabile (1997) tar upp gällande sambandet mellan att arbeta med något 

man tycker om och arbetsmotivation kan även vi, ur vår empiri, se ett 

liknande mönster av. Vi ser ett samband mellan en konsult som arbetar med 

något som hen tycker om och dennes arbetsmotivation i jämförelse med en 

som inte alls är lika engagerad och istället ser arbetet som någottillfälligt. 

Konsulter som arbetar med något inom sitt intresseområde kommer att känna 

sig mer tillfredsställd i arbetet. Ur denna studie har det visat sig att endast ett 

fåtal konsulter känner motivation i sitt arbete då de arbetar med något som de 

tycker om och har ett intresse för. De flesta konsulter upplever dock en ganska 

svag motivation i sitt arbete vilket vi antar beror på att de saknar intresse för 

uppdraget. 

 

5.3 Self- Determination Theory  

Ur vår empiri går det att tolka resultatet, angående medarbetarnas behov, 

utifrån SDT och se att teorin även är användbar för konsulter som arbetar 

inom bemanningsföretag. Alla tre psykologiska behov nämndes av 

konsulterna och visade sig vara viktiga förutsättningar för deras 

välbefinnande och motivation. 
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Ett av de tre psykologiska behoven som Deci och Ryan (2000) beskriver är 

behovet av självständighet. Empirin visar tydligt på att konsulterna ser detta 

behov som en av de mest motiverande faktorerna. Många talade om viljan av 

att få komma med idéer och fatta egna beslut vilket vi anser har en koppling 

till individens vilja till självförverkligande. De flesta var överens om att de inte 

fick vara självständiga och ta eget ansvar i arbetet i den utsträckning de hade 

önskat och kände sig istället styrda. Vi ser ett tydligt samband mellan 

konsulternas självständighet i arbetet och deras anställningsform. Då 

konsulternas arbetsuppdrag går ut på att utföra det arbete som kundföretaget 

efterfrågat blir det självklart att konsulterna upplever känslan av att inte få 

kunna påverka sitt arbete. Detta då de endast är inhyrda på kundföretaget för 

det specifika behovet och uppdraget som företaget efterfrågat (Håkansson 

&Isidorsson 2011).  

 

Nästa behov som Deci och Ryan (2000) tar upp är behovet av kompetens. 

Utifrån studiens empiri går det att tolka att de flesta konsulter är eniga om att 

möjligheten till utveckling och kompetens är en viktig faktor för deras 

arbetsmotivation. Samtliga konsulter känner att de har den kompentensen 

som krävs för att utföra deras arbetsuppgifter då uppgifterna i sig är relativt 

enkla. De flesta känner dock ett behov av att få vidareutveckla sina kunskaper 

och färdigheter inom yrket för att öka sina arbetslivserfarenheter. Som ovan 

nämnts så är konsulter anställda för ett specifikt uppdrag vilket medför att 

deras anställning är tidsbegränsad.  Detta ser vi kan vara en förklaring till 

varför företaget inte har ett behov av att satsa på att vidareutveckla 

konsulternas kompetenser. Detta i sig kan vara en anledning till att konsulter 

inte känner en stark motivation i arbetet då de inte får utvecklas och innehar 

istället samma uppgifter genom hela anställningsperioden.  

 

Ytterligare ett behov som Deci och Ryan (2000) tar upp är behovet av 

samhörighet och att skapa nära band och relationer till andra medarbetare. 

Konsulter ser samhörighet som en bidragande faktor som ökar trivseln på 

arbetsplatsen och bidrar till att arbetet upplevs roligare. Utifrån detta kan det 

antas vara tänkbart att arbetskollegor har en väsentlig betydelse i arbetet då 

det kan skapas vänskapliga band där man stöttar och hjälper varandra. Vidare 

anser vi att en känsla av att vara en del av en gemenskap även får konsulten 

att känna trygghet på arbetsplatsen och ökar dennes välbefinnande. I och med 

detta kan vi se betydelsen av en bra gemenskap på arbetsplatsen och dess 

påverkan på den upplevda motivationen i arbetet. I denna studie framkommer 

det dock tydligt att konsulter upplever svaga känslor av samhörighet vilket 

även i detta fall går att koppla till anställningsformen. Detta då konsulter inte 

har en fast arbetsplats utan en mer växlande arbetsmiljö med uppdrag på 

olika kundföretag (Bemanningsföretagen, 4 2016). Med detta blir det svårare 

att känna samhörighet till sina kollegor då man endast arbetar under en 
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begränsad tidsperiod. Det kan även ha att göra med att konsulter är utbytbara 

och att det ständigt börjar och slutar nya på arbetsplatsen. 

 

Av empirin framgår det att konsulternas psykologiska behov inte är tillräckligt 

tillfredsställda för att de skall uppleva motivation i sitt arbete. Även om ett 

eller två av behoven är uppfyllda hos en konsult krävs det ändå att alla tre 

behoven är tillfredsställda för att uppnå ett inre välbefinnande (Deci & Ryan, 

2000). Vi ser detta som en anledning till att konsulterna inte känner så hög 

grad av motivation i sitt arbete eftersom att samtliga tre behov inte är 

uppnådda på önskad nivå.  

 

Förutom behoven tar Deci och Ryan (2000) även upp hur de inre och yttre 

faktorerna påverkar den upplevda motivationen. Det är av väsentlig betydelse 

att studera båda typerna för att få en ökad förståelse kring begreppet 

motivation och dess påverkan på arbetet. Förutom de inre motiverande 

faktorerna såsom självständighet, samhörig och kompetens/utveckling 

upplevs även den yttre faktorn lön som viktig för den upplevda motivationen i 

arbetet. Vi anser att detta kan bero på att samtliga konsulter är studenter och 

därmed i behov av pengar vid sidan av sina studier. Som tidigare nämnts 

känner inte konsulterna att deras behov uppfylls i den mån de strävar efter 

samt att deras anställning är kortvarig vilket vi ser vara anledningen till att 

lönen får en stark betydelse för motivationen. Lönen ses alltså därmed som 

den avgörande faktorn för att ta sig till arbetet. 

 

Amabile (1997) beskriver att de inre motivationsfaktorerna har en starkare 

påverkan på den upplevda arbetsmotivationen än de yttre faktorerna, medan 

Deci och Ryan (2000) hävdar på att dessa två motivationstyper kan 

komplettera varandra. De menar på att även om en individ inte känner sig 

engagerad i sitt arbete kan hen ändå finna inre motivation och en inre 

acceptans gentemot uppgiften då hen vet att prestationen kommer att 

resultera i exempelvis lön. Utifrån empirin har det visat sig att de flesta 

känner sig oengagerade i sitt arbete men trots detta har de ändå viljan att ta 

sig till jobbet och utföra sitt arbete. Detta tolkar vi som att konsulterna har 

skapat sig en inre acceptans gentemot sina arbetsuppgifter trots att de 

egentligen inte känner ett stort intresserade för. För att de inre och yttre 

faktorerna skall kunna komplettera varandra krävs det att det råder en balans 

mellan dessa så att inte lönen dominerar för arbetsmotivationen (Deci och 

Ryan, 2000). Vi tolkar det som att det krävs mer än bara lön, som en 

motiverande faktor, för att upprätthålla långvarig motivation på 

arbetsplatsen.  

 

5.4 Job Characteristics Model 

Ur empirin kan vi se hur konsulternas arbetsmotivation påverkas av 

arbetsuppgifternas utformning och karaktär i enlighet med Job 
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Characteristics model. Det framgår tydligt ur empirin att de flesta konsulter 

upplever sitt arbete som enkelt med monotona och rutinmässiga 

arbetsuppgifter. Hackman och Oldham (1976) menar på att de måste finnas 

variation i arbetet för att arbetet skall upplevas som meningsfullt. Då 

konsulter är uthyrda till kundföretag för ett specifikt uppdrag ser vi att det blir 

svårare med variation i arbetet. Oftast utgör deras uppdrag endast en enklare 

del av företagets arbete och därmed blir det svårt för dem att se betydelsen av 

deras arbete för organisationen. Trots missnöjet över de monotona 

uppgifterna upplever ändå konsulterna att arbetet, vid vissa tillfällen, kan 

kännas bekvämt. Detta på grund av att de enkla arbetsuppgifterna inte kräver 

så mycket ansträngning. Dock menar Hackman och Oldham (1976) att det 

inte håller i längden utan att det krävs att arbetsuppgifterna är utmanande för 

att främja den individuella utvecklingen och för att behålla den inre 

motivationen i arbetet. Vi såg ett mönster på att de konsulter som har arbetat 

på sitt uppdrag under en längre tid såg sig mer motiverade i början av 

uppdraget än vad de är idag. Detta av den anledningen att allt var nytt och 

utmanande i början. Det visar på att medarbetare är i behov av att 

kontinuerligt få nyare och svårare arbetsuppgifter för att utvecklas och inte 

tappa intresset för sitt arbete.  

 

Förutom de krav som finns på arbetsuppgifternas karaktär så spelar även 

autonomi i arbetsuppgiften en betydande roll för motivationen.Som tidigare 

nämnts så känner konsulterna inte någon frihet i arbetet eftersom att de inte 

har möjligheten till att ta initiativ och fatta egna beslut. Enligt Hackman och 

Oldham (1976) leder det till att det psykologiska tillståndet, ansvar i arbetet, 

inte uppfylls. Vi ser att detta kan minska engagemanget på ett negativt sätt 

gentemot arbetet. Det är lättare att tappa lusten för en arbetsuppgift när man 

saknar både kontroll och inflytande över uppgiften. Vi anseräven att en 

individ blir mer driven till att utföra sitt arbete om hen får arbeta mer 

självständigt utan att vara kontrollerad och styrd av instruktioner.  

 

Under arbetets gång är det enligt Hackman och Oldham (1976) viktigt att få 

feedback för att få kännedom om den egna insatsen. Empirin visar på att 

konsulterna inte upplever att de får någon personlig feedback på deras arbete 

utan att den enda återkopplingen de får är gruppvis. Detta menar vi kommer 

leda till att konsulterna inte känner till betydelsen av deras egen prestation för 

verksamheten, vilket i sin tur kan minska motivationen och viljan till att 

fortsätta prestera på hög nivå.  

 

Sammanfattningsvis går det att tolka som att konsulterna inte känner en hög 

grad av arbetsmotivation, detta då kraven som Job Characteristics model 

ställer på arbetsuppgifternas karaktär inte är uppfyllda. Förutom kraven som 

ställs på arbetsuppgifternas karaktär utgår även modellen ifrån moderatorer 

som handlar om kunskap, utveckling och arbetskontext. Dessa moderatorer är 
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dock individuella då människor har olika utgångspunkter och olika behov. 

(Hackman & Oldham, 1976) Människors behov påverkar graden av den 

upplevda motivationen där vissa har större behov än andra av att exempelvis 

utvecklas och lära sig nya saker i arbetet (Deci & Ryan, 2000). Detta visar på 

att även om samtliga delar av arbetets karaktär skulle vara uppfyllda hade det 

inte med säkerhet inneburit att medarbetaren skulle uppleva en hög 

motivation och känna sig tillfredsställd med arbetet.  

 

5.5 Triangulär relation 

Som Håkansson och Isidorsson (2011) tar upp, och som även vi har tolkat 

utifrån empirin, är att konsulter upplever sin arbetssituation som komplex. Vi 

ser att detta beror på att konsulter befinner sig mellan två företag och två 

chefer vilket är orsaken till att konsulter känner sig förvirrade i arbetet. De 

upplever svårigheter kring vem de skall kontakta i olika situationer då de har 

olika relationer till sina chefer. Såsom Håkansson och Isidorsson (2011)  

beskriver så har konsulter en arbetsgivarrelation till sin konsultchef och en 

arbetsledarrelation till sin chef på kundföretaget. Detta anser vi är 

anledningen till att det uppstår komplexitet i arbetet eftersom att konsulter är 

splittrade mellan två företag. Vi antar även att det skulle kunna bero på att 

både bemanningsföretaget och kundföretaget ställer krav och direktiv på det 

som förväntas av konsulterna i arbetet vilket i sin tur kan leda till en osäkerhet 

kring vad och vem man skall förhålla sig till.  

 

5.6 Den fysiska distansen  

Håkansson och Isidorsson (2011) talar om att det råder en fysisk distans 

mellan konsulten och konsultchefen vilket även konsulterna upplever i och 

med att deras relation mesta dels sker via telefon och mail. De flesta konsulter 

var eniga om att det råder en svag relation till sin konsultchef vilket Antonakis 

och Atwater (2002) hävdar har sin förklaring i den fysiska distansen som 

komplicerar möjligheten till att integrera med varandra och skapa nära 

relationer. Vi anser att detta beror på att konsultcheferna inte är delaktiga i 

konsulternas dagliga arbete och därmed inte heller insatta i konsultens 

arbetssituation. Detta ser vi kan leda till att konsulterna känner ett minskat 

engagemang och förtroende gentemot konsultchefen då deras relation endast 

är ytlig och opersonlig.  

 

Antonakis och Atwater (2002) menar att den fysiska distansen går att 

förebygga, till en viss del, med hjälp av olika kommunikationskanaler. Utifrån 

empirin tolkar vi det som att konsulterna vill ha en bättre relation till sin 

konsultchef då kontakten via mail och telefon inte känns personlig. Detta av 

den anledningen att den mestadels handlar om sjukanmälningar och frågor 

kring arbetstider. Eftersom att konsultchefen inte har en stark insyn i 

konsultens dagliga arbete anser vi att det blir svårare att ha personliga samtal 

om konsultens upplevelser och tankar kring arbetet. Wiley (1995) talar om hur 
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detta kan påverka konsulternas motivation i arbetet eftersom att utbytet av 

information och feedback förminskas vid en svag relation. Detta har även vi 

uppmärksammat i vår empiri då konsulter inte känner sig uppskattade och 

inte heller upplever att de får en individuell återkoppling från sin konsultchef. 

Enligt vår mening krävs det fler fysiska träffar för att konsultchefen skall få 

mer kunskap om konsultens arbete. Detta för att underlätta för flödet av 

feedback för att det i sin tur skall höja konsultens motivation.  

 

5.7 Den psykiska distansen  

Vårt resultat är i enlighet med det som Garsten (1999) beskriver gällande 

känslan avatt befinna sig mellan två arbetsplatser på så vis att konsulterna 

upplever svårigheter med att befinna sig mellan två olika företag, då de saknar 

både tillhörighet och gemenskap.Detta går även att koppla till 

samhörighetsbehovet i SDT som handlar om att individer är i behov av 

relationer och att tillhöra en grupp. Då detta är något som konsulterna saknar 

på deras arbetsplats resulterar det i det som Turner (2015) talar om angående 

att de endast har en fysisk närvaro och ingen social verklighet. Utifrån empirin 

tolkar vi det som att konsulter upplever en psykisk distans då de beskriver 

känslor av ”vi” och ”dem”. Många upplever det som att ordinariepersonalen 

har en starkare gemenskap och att man som konsult har svårt att komma in i 

gruppen. Enligt Wheeler och Buckley (2001) beror detta på att kundföretaget 

inte anstränger sig och inte heller ser det som viktigt att socialisera in 

konsulter i företaget. Detta på grund av de kortvariga och tillfälliga 

arbetsuppdragen som konsulter innehar. Vissa beskrev sig själva som en 

”outsider” vilket vi ser beror på deras avskildhet från resterande medarbetare 

på arbetsplatsen.  

 

Då konsulter har rutinmässiga arbetsuppgifter och saknar delaktighet i 

arbetet kommer även detta enligt Wheeler och Buckley (2001) skapa en 

avskildhet gentemot verksamhetens arbetsprocess och de resterande 

medarbetare. Som tidigare nämnts visar empirin på att många av konsulterna 

är missnöjda med sina arbetsuppgifter och har en vilja att få nya och 

utmanande arbetsuppgifter. Vi ser att detta kan leda till att konsulterna 

kommer att känna sig mindre värda i jämförelse med ordinariepersonalen då 

de inte får samma möjlighet till att vara delaktiga i sin egen arbetsutveckling 

och utöka sina kompetenser. Detta kan i sin tur öka avskildheten ytterligare 

och den upplevda känslan av ”vi” och ”dem”.  

 

Foote (2004) menar på att medarbetarnas engagemang och motivation 

kommer att minska på grund av den svaga socialiseringen, orättvisorna och 

den bristande delaktigheten i arbetet. Utifrån empirin går det att se att 

konsulterna inte upplever en stark motivation i sitt arbete på grund av att de 

inte har skapat sig någon relation till sitt arbete utan endast går dit för att 

utföra sitt uppdrag. Vi anser att detta kan vara en anledning till varför lön ses 
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som den mest drivande faktorn för konsulterna att ta sig till arbetet då de inte 

ser någon annan koppling till arbetet.  

 

5.8 Medarbetarskap  

Medarbetarskap är ett nytt synsätt i organisationer som enligt Tengblad 

(2003) är nödvändigt för att företag skall bli framgångsrika. För att uppnå 

framgång krävs det att dra nytta av medarbetarnas kunskaper och färdigheter 

för att förbättra den totala prestationen i företaget (Kinlaw, 1995). Detta 

genom att sträva efter mer delaktiga, engagerade och motiverade 

medarbetare. Som tidigare nämnts upplever konsulterna att de saknar 

delaktighet och inflytande över deras arbetssituation vilket visar på att 

medarbetarskapet inte är väl utvecklat. Vi ser att det krävs ett mer utvecklat 

medarbetarskap som syftar till att sätta konsulten i fokus för att öka 

motivationen i arbetet. Oavsett hur långt arbetsuppdraget är bör en 

medarbetare ändå ha rätten till att få vara involverad i sitt arbete för att 

uppleva det som meningsfullt 
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6. Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att kvalitativt undersöka hur konsulter på 

bemanningsföretag upplever arbetsmotivation på distans. Detta för att bidra 

till en bredare och djupare förståelse för hur konsulter upplever sin 

arbetssituation. Forskningsfrågan lyder som följande: Hur upplever de som 

är anställda som konsulter av bemanningsföretag, att de motiveras i sitt 

arbete?Studiens resultat visar att konsulter upplever en svag motivation i sitt 

arbete vilket beror på att de ser sin arbetssituation som komplex. Den 

triangulära relationen som konsulten befinner sig i har visat sig påverka 

konsultens arbetsmotivation då det uppstår förvirringar och svårigheter med 

att befinna sig mellan två företag. Den fysiska distansen mellan konsulten och 

konsultchefen har visat sig vara en orsak till den låga arbetsmotivationen då 

relationen dem emellan har visat sig vara bristfällig. Konsulterna upplever 

ingen personlig återkoppling vilket beror på deras outvecklade relation och 

konsultchefens bristfälliga inblick i deras dagliga arbete. 

 

Studien har även visat hur konsulter upplever känslor av utanförskap och 

avskildhet till sin arbetsplats och till övriga medarbetare vilket påverkar deras 

arbetsmotivation negativt. Då de arbetar på kundföretaget under en 

begränsad tidsperiod lägger företaget därför inte ner mycket tid och resurser 

på att vidareutveckla, integrera och socialisera in konsulterna i företaget. 

Detta har visat sig vara anledningen till att det blir svårt att uppleva 

motivation i arbetet. Även deras bristande möjlighet till nya och utmanande 

arbetsuppgifter har visat sig skapa en avskildhet gentemot de övriga anställda 

på företaget. Även detta har en negativ påverkan på konsulternas engagemang 

och motivation då deras individuella behov inte är tillräckligt tillfredsställda. 

 

Vår slutsats är att de ovannämnda svårigheterna,det vill säga bristande 

relationer, monotoni i arbetsuppgifter och avskildhet till övriga medarbetare 

har en negativ påverkan på den upplevda arbetsmotivationen. Vi ser att detta 

beror på den komplexa anställningsformen som innebär att vara anställd på 

ett företag men att vara uthyrd och arbeta på ett annat.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Då samtliga respondenter i denna studie innehar en deltidstjänst hade det 

varit av intresse att även undersöka konsulter som innehar en heltidstjänst för 

att se om det finns en skillnad på hur de upplever sin arbetssituation och den 

distansen som råder. Detta för att se om det upplevda utanförskapet och 

bristande socialiseringen som konsulterna känner minskar vid en 

heltidstjänst. Det skulle även vara av intresse att undersöka en större 

population för att kunna se om det finns en skillnad på de konsulter som har 

arbetat under en kortare period gentemot de konsulter som har haft sitt 

uppdrag under flera år. Detta för att se om uppdragets längd möjligen kan 

påverka upplevelsen av distansen och de bristande relationerna. 
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6.2 Studiens bidrag 

Då samtliga intervjupersoner i denna studie är anställda via ett 

bemanningsföretag bedömer vi att bemanningsföretag generellt sätt kommer 

att ha störst intresse för vår studie. Vi anser att studien kan bidra till att 

bemanningsföretag får en djupareförståelse kring de svårigheter som 

konsulter upplever med sin anställningsform och hur de kan arbeta för att 

minska den upplevda distansen. Detta för att få en högre tillfredsställelse och 

nå en högre motivationsnivå hos sina konsulter. Även kundföretag som 

konsulter är uthyrda till kan dra nytta av denna studie då de får vetskap om 

konsulternas upplevda känslor av utanförskap från verksamheten och vad de 

kan göra för att motverka detta. Studien skulle även kunna vara av intresse för 

andra företag som har distansmedarbetare.  
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 
 

1. Vem är du?  

2. Hur länge har du arbetet som konsult i ditt nuvarande bemanningsföretag? 

3. Hur många uppdrag har du haft? 

4. Om någon på en fest frågar dig var du jobbar, vad svara du då? 

5. Vad fick dig att vilja jobba som konsult? 

6. Vad är motivation för dig? 

7. Vad får dig att vilja gå till jobbet? 

8. Hur känner du gentemot dina arbetsuppgifter? 

9. Hur upplever du motivation i ditt arbete idag? 

10. Hur bekräftas du om att du har gjort en bra prestation? 

11. Vad driver dig till att prestera väl i arbetet?  

12. Vilka faktorer motiverar dig? 

13. Hur ser relationen ut med din chef? 

14. Hur upplever du relationen till din konsultchef? 

15. Beskriv ett tillfälle då du har känt dig extra motiverad till arbetet? 

16. Hur upplever du din relation med medarbetarna på din arbetsplats? 

17. Berätta hur du ser på din delaktighet i företagets utveckling? 

18. Nämn några för-och nackdelar med att vara anställd som konsult? 

 



 

Bilaga 2  

Operationalisering  
 
Fråga Begrepp och 

teori 
Vad frågorna svarar på i relation till 
studiens frågeställning och syfte 

1. Vem är du?  

2. Hur länge har du arbetet som 

konsult i ditt nuvarande 

bemanningsföretag? 

3. Hur många uppdrag har du 

haft? 

5. Vad fick dig att vilja jobba som 

konsult? 

 

Bakgrundsfrågor Ger en presentation av respondenterna.  

6. Vad är motivation för dig? 

 

Motivation Hur konsulter ser på motivation i allmänhet. 

7. Vad får dig att vilja gå till 

jobbet? 

8. Hur känner du gentemot dina 

arbetsuppgifter? 

9. Hur upplever du motivation i 

ditt arbete idag? 

11. Vad driver dig till att prestera 

väl i arbetet?  

12. Vilka faktorer motiverar dig? 

15. Beskriv ett tillfälle då du har 

känt dig extra motiverad till 

arbetet? 

18. Nämn några för-och nackdelar 

med att vara anställd som 

konsult? 

 

Arbetsmotivation 
- SDT 
- JCM 

Skall visa hur konsulter upplever motivation i 
sitt arbete och hur arbetsuppgifternas 
karaktär kan påverka motivationen. Det ska 
även visa på vilka motivationsfaktorer som är 
mest motiverande och tillfredställande för 
konsulter.  

4. Om någon på en fest frågar dig 

var du jobbar, vad svara du då? 

10. Hur bekräftas du om att du 

har gjort en bra prestation? 

13. Hur ser relationen ut med din 

chef? 

14. Hur upplever du relationen till 

din konsultchef? 

16. Hur upplever du din relation 

med medarbetarna på din 

arbetsplats? 

 

Triangulär 
relation 
- Fysisk distans 
- Psykisk distans 

Skall ge en bild av hur konsulter upplever 
deras relationer gentemot företagen och 
medarbetarna. Skall även visa hur den 
triangulära relationen påverkar konsulternas 
känsla av tillhörighet och hur distansen och 
dess komplexitet påverkar den upplevda 
motivationen. 

17. Berätta hur du ser på din 

delaktighet i företagets 

utveckling? 

 

Medarbetarskap  
 

Skall visa konsulternas position i företaget 
och deras möjligheter till att påverka deras 
arbetsvillkor och arbetsutveckling. Detta för 
att i sin tur kunna visa på hur konsulternas 
inställning och delaktighet i företaget kan 
komma att påverka deras arbetsmotivation. 

 


