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Sammanfattning 

Titel: En del av ett vi – En kvalitativ studie om ambulerande konsulters upplevda känsla av 

tillhörighet till arbetsgivaren respektive kundföretaget.  

Författarna: Emilia Basson och Karolin Stråhle 

Högskolan i Halmstad 

Vårterminen 2012 

Dagens arbetsmarknad har ett behov av flexibel och mångkunnig arbetskraft som kan 

tillfredställa arbetsbelastningen i organisationer. Bemanningsföretag har blivit ett verktyg på 

arbetsmarknaden, för att kunna tillgodose arbetsgivarens krav på kompetent och flexibel 

personal. Ökad efterfrågan på tidsbegränsad arbetskraft har medfört att bemanningsbranschen 

har gjort en markant ökning i Sverige de senaste åren. Syftet med studien är att undersöka om 

de ambulerande konsulterna känner tillhörighet till någon organisation och i så fall till 

vilken/vilka, bemanningsföretaget och/eller kundföretaget. Vi vill genom studien undersöka 

hur konsulternas upplevda känsla av tillhörighet påverkas av att de ambulerar. Genom 

undersökningen vill vi även finna vilka faktorer som bidrar till att konsulterna upplever en 

känsla av tillhörighet samt eventuella skillnader och/eller likheter mellan tjänstemäns och 

arbetares upplevda känsla av tillhörighet. Undersökningen har genomförts genom kvalitativ 

metod, där vi har intervjuat sju respondenter. Respondenterna består av en blandning mellan 

arbetare; tjänstemän; konsultchefer samt en kundchef. Det empiriska materialet har 

analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna vi har funnit lämpliga att använda i studien. 

Resultatet av undersökningen påvisar att samtliga konsulter känner mer tillhörighet till 

kundföretaget än till bemanningsföretaget, samtidigt som det anses vara väsentligt att känna 

en viss tillhörighet till bemanningsföretaget.  

Nyckelord: Tillhörighet; socialt stöd; ledarskap; flexibilitet; anställningsformer 

 

 

  



Abstract 

Title: One of us - A qualitative study of itinerant agency workers’ perceived sense of 

affiliation to the agency and/or to the customer. 

Authors: Emilia Basson and Karolin Stråhle 

University of Halmstad 

Spring term 2012 

Today's labor market has a need for flexible and polymathic workforce which can satisfy the 

workload in organisations. Employment agencies have become a tool in the labor market in 

order to meet organisations demands for a skilled and flexible workforce. Increased demands 

for temporary workers in Sweden have resulted in enlarged employment agencies in recent 

years. The aim with this study is to examine whether the itinerant agency workers are feeling 

affiliation to any organisation and if so to whom/which organisations, the agency and/or the 

customer. We would like to examine how the itinerant agency workers perceived sense of 

affiliation are affected by the act as flexible and mobile workforce. Through the survey we 

also want to discover the factors that contribute to the agency workers feeling of affiliation 

and any discrepancies and/or similarities between the social classes. Qualitative method was 

used in the survey, where we interviewed seven respondents. The data is analysed from the 

theoretical perspectives that we found suitable to use in the study. The result of the study 

shows that all the consultants feel more affiliation to the customer of the company rather to 

the employment agency. 

Keywords: Affiliation; social support; leadership; flexibility; forms of employment 

 

 

  



Förord 

Till att börja med vill vi tacka Adecco i Halmstad, där vi utförde undersökningen, för all tid 

och engagemang ni gett oss. Ett särskilt tack till kontorschefen för ett vänligt och hjälpsamt 

bemötande samt för att du varit en källa till både information och inspiration.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter för att ni tagit er tid samt ställt upp på intervjuer 

med oss. Era berättelser, erfarenheter samt upplevelser har varit ovärderliga för uppsatsens 

syfte.  

 

Ett speciellt tack vill vi tillägna vår handledare Jonas Carlsson för vägledning och värdefulla 

åsikter samt idéer du gett oss under uppsatsens gång. Slutligen vill vi även rikta ett tack till 

våra kurskamrater i AP09 för trevligt sällskap under lunchstunder samt det stöd ni bidragit 

med under arbetet med uppsatsen.   

 

Tack! 

 

Emilia Basson och Karolin Stråhle 
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1. Inledning  

I dagens samhälle har arbetsgivare ett större eller mindre behov av flexibel och mångkunnig 

personalstyrka. Behovet grundas i en variation av arbetsbelastning på företag, där det ofta 

eftersöks specialkompetens både vad gäller volym av antal människor samt strategiskt i form 

av exempelvis specialister och chefer. För att kunna tillgodose arbetsgivares krav på 

kompetent och flexibel personal, används bland annat personal från bemanningsföretag som 

verktyg. En annan anledning till att företag använder sig av inhyrd personal, är bland annat för 

att täcka upp vid eventuell frånvaro av företagets permanenta anställda. Ökad efterfrågan på 

tidsbegränsad arbetskraft där företagen kan hyra in personal allt från en dag till flera år, 

istället för att anställa, har skapat ökat utbud av bemanningsföretag och sedan 1990-talet har 

användningen av inhyrd personal gjort en markant ökning i Sverige (Bergström, Håkansson, 

Isidorsson & Walter, 2007, Isaksson, Aronsson, Bellaagh & Göransson, 2001).  

 

En av de bidragande orsakerna till att etablering av bemanningsbranschen startade i Sverige, 

var att arbetsförmedlingsmonopolet avskaffades år 1993. Fram tills dess hade alltså 

Arbetsförmedlingen ensamrätt på att rekrytera personal inom samtliga yrkesområden. Genom 

avregleringen av monopolet skapades tillfällen att driva privatägda arbetsförmedlingar, vilket 

i sin tur frambringade möjligheten för personaluthyrningsverksamheter att växa fram. I 

samband med den radikala förändringsprocessen på arbetsmarknaden i början av 1990-talet, 

inträffade även en djup lågkonjunktur. Konjunkturnedgången bidrog till ökad arbetslöshet, 

vilket i sin tur ledde till ökat behov av tidsbegränsade anställningsformer, även kallade ”Just-

in-time anställningar”. Uttrycket ”Just-in-time anställningar” syftar, enligt Isaksson, et al., 

(2001:1), på ”en princip som styr produktionen i många företag och innebär att varorna ska 

levereras ’just in time’ utan lagerhållning med maximal flexibilitet överförs till en 

anställningspolicy” (Bergström, et al., 2007, Isaksson, et al., 2001).  

   Sedan Arbetsförmedlingens monopol avskaffades, har bemanningsbranschen expanderat 

kraftigt. År 1993 var cirka 3000 personer anställda av bemanningsföretag, medan det cirka tio 

år senare uppgick till ungefär 40 000 anställda och år 2011 hade antalet ökat till 139 000. 

Trots att det bara är en procent av den svenska arbetskraften som arbetar inom 

bemanningsbranschen, använde cirka 40 procent av landets arbetsgivare mer än 100 personer 

som inhyrd arbetskraft under 2001-2002 (Håkansson & Isidorsson, 2004, 

bemanningsforetagen 1, 2012).  

   Det finns ingen självklar orsak till bemanningsföretagens framväxt, dock finns det 

föreställningar om att etablering av bemanningsbranschen ruckar på grundtankar om hur 

arbetsmarknaden ska organiseras. Grundtankarna bygger på det relativt trygga och fasta 

lönearbetet som har fungerat som en bas för den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som 

många av samhällets institutioner är konstruerade utifrån det fasta lönearbetet. Trots många 

debatter och aktivt motstånd, har bemanningsbranschen fått en plats på den svenska 

arbetsmarknaden (Bergström et al., 2007).  
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1.2 Syfte och problemformulering   

Enligt Ahrne och Hedström (1999) är tillhörighet, och tillämpningen av den, en av de 

huvudsakliga delarna för att kunna organisera en verksamhet. Hur tillhörighet uppfattas är 

individuellt, en del personer behöver bekräftelse med hjälp av exempelvis medlemskort eller 

identitetshandlingar, medan andra anser det vara tillräckligt att känna igen personerna som 

tillhör organisationen. Tillhörigheten kan även uppfattas olika beroende på individers sociala 

klass, eftersom social klass kan innebära ojämlikheter och olikheter mellan individer. 

Tillhörighet till organisationer kan te sig olika, exempelvis via anställning eller genom 

medlemskap. Trots att tillhörigheten bör ses som frivillig och kan avslutas frivilligt, är det 

faktiskt upp till medlemmarna i organisationen att välja vilka individer de är villiga att släppa 

in i organisationen (Ahrne & Hedström, 1999, Berglund & Schedin, 2009).  

  

Bemanningsbranschen erbjuder en unik möjlighet till flexibilitet för både individer och 

företag. Flexibiliteten bygger på att båda parter ska kunna samverka med varandra. Företagen 

ska kunna vara öppna och bete sig på ett tillmötesgående sätt, samtidigt som individen måste 

ha kapacitet att anpassa sig efter företagens behov (bemanningsforetagen 2, 2012). Detta 

fenomen har väckt en undran hos oss. Våra funderingar ligger i hur denna form av flexibilitet 

påverkar de anställdas tillhörighet till såväl arbetsgivaren som till kunden
1
. Ett problem vi vill 

lyfta fram angående ämnet tillhörighet är i vilken utsträckning konsulterna i 

bemanningsbranschen känner tillhörighet.   

 

Syftet med denna studie är att undersöka om konsulterna känner tillhörighet till någon 

organisation och i så fall vilken/vilka, bemanningsföretaget och/eller kundföretaget. Vi har 

även valt att jämföra arbetare respektive tjänstemäns upplevda känsla av tillhörighet samt 

försökt finna eventuella förbättringsområden inom området. Vi vill genom undersökningen 

öka vår kunskap om hur konsulters känsla av tillhörighet påverkas av att de ambulerar mellan 

organisationer. De frågor vi avser att undersöka är: 

 Om konsulterna upplever en känsla av tillhörighet, är den i så fall riktad till 

bemanningsföretaget och/eller kundföretaget?  

 Vilka faktorer bidrar till att konsulterna upplever en känsla av tillhörighet? 

 Finns det några skillnader och/eller likheter mellan tjänstemäns och arbetares 

upplevda känsla av tillhörighet?  

 

1.3 Företagspresentation 

I vår undersökning väljer vi att utgå från bemanningsföretaget Adecco. Adecco är ett globalt 

företag och räknas till en av världens största HR-partner inom bemanning; rekrytering och 

uthyrning av konsulttjänster. Konsulttjänsterna är specialiserade inom områden där både 

arbetare och tjänstemän utför uppdrag (Adecco 1, 2012).       

   Adecco är etablerat i 66 länder över hela världen och har cirka 33 000 anställda inom 

                                                           
1
 Se begreppsförklaring på sidan 3 
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koncernen. För bolaget arbetar drygt tre miljoner människor per år, vilket gör Adecco till en 

av världens största arbetsgivare. År 2010 uppnådde Adecco en omsättning på 2,5 miljarder 

euro. I Sverige har Adecco cirka 50 kontor som är utspridda över hela landet och 2010 

uppgick omsättningen till cirka 2,3 miljarder svenska kronor (Adecco 1, 2012).    

   Adeccos vision är att vara kundens och medarbetarens naturliga val, samtidigt som de 

ständigt strävar efter att förbättra service- och kvalitetsnivån. För att kunna uppnå detta utför 

de kontinuerligt kund- och konsultundersökningar, där nya mål och handlingsplaner skapas. 

Adecco anser sig fokusera på så väl individens utveckling som kundens behov, för att på så 

sätt försöka skapa avkastning åt både kund och medarbetare. Företaget arbetar inte bara med 

uthyrnings- och rekryteringstjänster, utan erbjuder även tjänster som ledarskapsutveckling; 

kompetensutveckling; karriärrådgivning; utbildning samt rehabilitering (Adecco 1 & 2, 2012).

  

I undersökningen utgår vi från Adeccos kontor i Halmstad. Kontorschefen har informerat oss 

om att kontoret etablerades år 1999. Av företagets cirka 140 anställda i Halmstad, arbetar åtta 

av dem på kontoret. Kontorschefen berättade vidare att företaget har avtal med allt från stora 

internationella koncerner till mindre företag med fåtal anställda. Av kontorets åtta anställda 

finns det en kontorschef; en key account manager (ansvarig för försäljning och kundavtal); en 

rekryteringsansvarig (ansvarig för rekrytering till Adeccos personaluthyrning); en 

rekryteringskonsult (ansvarig för rekrytering till deras kunder); tre konsultchefer (två stycken 

med inriktning på industri/lager och en med inriktning på tjänstemannasidan) samt en som är 

ansvarig för Adecco student.  

 

1.3.1 Begreppsförklaring 

Bemanningsbranschen är en komplex verksamhet, vilken använder sig av begrepp som kan ha 

flera betydelser. För att delge läsaren en förståelse om vilka parter som nämns i olika 

sammanhang i uppsatsen, väljer vi att förklara innebörden av förekommande begrepp. 

Eftersom vi anser att branschens existerande begrepp är passande och lättanvända, väljer vi att 

använda oss av dessa i vår uppsats. Det finns sex begrepp som vi anser är viktiga att förklara, 

för att förstå helheten av undersökningen och därmed kunna följa uppsatsen obehindrat: 

konsult; konsultchef; kund; kundchef; tjänsteman samt arbetare.   

 Konsult är den individ som är anställd av Adecco och hyrs in av andra företag. 

 Konsultchefen arbetar för Adecco och anställer samt ansvarar för en viss grupp 

konsulter.  

 Kunden/kundföretaget är det företag som väljer att hyra in arbetskraft, det vill säga 

konsulter.  

 Kundchefen är den person som delegerar arbetet till konsulten och är konsultens 

närmsta chef på kundföretaget.  

 Tjänstemän är de konsulter som utför administrativa uppdrag. Tjänstemännen hyrs ut 

på uppdrag som exempelvis ekonomer; personaladministratörer; ekonomiassistenter; 

controller; IT tekniker; inköpare; administratörer och ingenjörer. 
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 Arbetare är de konsulter som utför uppdrag inom industrin. Arbetarna hyrs ut på 

uppdrag som exempelvis montörer; packoperatörer; svetsare; lagerarbetare; 

maskinförare och chaufförer.  

     

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med att vi presenterar bemanningsbranschens etablering och framväxt på 

den svenska arbetsmarknaden. Inledningen avslutas med en presentation av undersökningens 

syfte och det problemområde som uppsatsen syftar till, samt ger en inblick i företaget som vi 

baserat undersökningen på. I kapitel 2 redogör vi för den tidigare forskning som vi finner 

relevant i förhållande till uppsatsens syfte och problemformulering. I kapitel 3 presenteras 

vidare de teoretiska utgångspunkter vi anser vara betydelsefulla för undersökningens syfte och 

som vi därmed använder för att analysera empirin. I kapitel 4 behandlas metoden i samspel 

med en kontinuerlig diskussion kring för- och nackdelar med valda metodiska 

tillvägagångssätt och avväganden. Kapitlet avslutas med en fördjupad metoddiskussion där vi 

fokuserar på ett par betydelsefulla metodiska aspekter. I kapitel 5 redovisas samt analyseras 

det empiriska materialet med hjälp av den tidigare forskningen som gjorts kring ämnet samt 

de teoretiska begrepp vi valt att förhålla oss till. Uppsatsen avslutas i kapitel 6 där vi för en 

diskussion runt resultatet sammanvävt med våra egna reflektioner kring både resultat och vårt 

val av metod. Vi diskuterar även val av teorier samt ger förslag på vidare forskning inom 

området.   
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2. Tidigare forskning  

 

I detta kapitel redogör vi för tidigare studier som gjorts inom ämnet tillhörighet samt 

områden som är anknutna därtill. Syftet med denna redogörelse är att redovisa vad andra 

forskare kommer fram till för resultat och slutsatser angående undersökt ämne samt dess 

problem.   

 

I Olofsdotters och Augustssons (2008) undersökning Uthyrda konsulter från 

bemanningsföretag: Främling eller outsider? utreder författarna fenomenet kring huruvida 

uthyrda konsulter från bemanningsföretag anses vara främlingar, personer som står mellan 

organisationer utan att känna tillhörighet, eller outsiders, personer som tillhör en organisation 

men hålls på avstånd och inte tillåts bli involverade, när de befinner sig i kundföretag. 

Författarna menar att inhyrda konsulter ska kunna hantera att eventuellt bli behandlade som 

en främling och en outsider när de utför sina uppdrag. Konsulterna betraktas växelvis som 

avlägsna individer som utesluts från sociala relationer och växelvis som individer med närhet 

samt tillhörighet till kundföretaget. Vidare pendlar konsulterna mellan likgiltighet och 

engagemang i sociala relationer. För att kunna hantera situationen som inhyrd konsult, bör 

individerna i fråga vara förberedda på att dels behandlas som främling och dels betraktas som 

outsider, trots att deras tjänster är efterfrågade på arbetsmarknaden.  

   Genom kvalitativa studier på ett större bemanningsföretag i Sverige, har Olofsdotter och 

Augustsson (2008) kommit fram till ett resultat mot bakgrund av konsulternas formella 

anställningsförhållanden och arbetsvillkor samt informella relationer med personal inom 

kundföretagen. Resultatet pekar på att det krävs en viss mental inställning och styrka för att 

kunna vara konsult. Anledningen är att konsulter är anställda av ett företag, men arbetar åt ett 

annat under kortare eller längre perioder. Många av konsulterna menar att de i princip alltid 

står på tröskeln mellan två företag.  Att dels vara främling och dels outsider visar sig på olika 

sätt i förhållande till deras arbetsvillkor. Konsulterna riskerar många gånger att bli kyligt 

mottagna, utan hänsynstagande och med avsaknad av respekt från kundföretaget. När det 

gäller sociala relationer på arbetsplatsen, påpekar konsulterna att dessa är guld värda. Både 

vad gäller konsulternas relationer mellan varandra, men också relationerna mellan konsulterna 

och kundföretaget samt dess medarbetare. Konsulternas sociala relationer mellan varandra, 

och framför allt den mellan dem och kundföretagets permanenta personal, är avgörande för 

hur konsulterna trivs på arbetsplatsen och sina uppdrag. I de fall då konsulterna känner sig 

involverade i kundföretaget, genom god kontakt till kundföretagets permanenta personal, 

upplever de både engagemang och närhet till kundföretaget och dess personal.   

 

I Biggs och Swailes (2005) brittiska studie Relations, commitment and satisfaction in agency 

workers and permanent workers undersöks nivån och skillnaden av engagemang samt känslan 

av förpliktelse mot en organisation, dels av konsulterna och dels av dem som är permanent 

anställda på kundföretaget. Anledningen till att författarna undersöker ämnet, är främst på 

grund av att tidigare forskning påvisat att konsulter med hög grad engagemang har lättare för 

att bli accepterade av kundföretagets anställda eftersom båda parter delar varandras 
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värderingar. Följaktligen vill författarna ta reda på hur relationen ser ut mellan dessa parter. 

   Vid genomförandet av undersökningen använder författarna sig av ett visst antal konsulter 

samt ett kundföretags permanent anställda som bär på samma förutsättningar, en arbetsplats 

med jämförbara grupper av konsulter och ordinarie personal. Undersökningens resultat visar 

på att de konsulter som känner mer engagemang och lojalitet till kundföretaget, får en bättre 

kontakt samt relation till de permanent anställda på kundföretaget. Vidare resulterar 

undersökningen i att kundföretagets permanenta anställda känner en högre grad av 

engagemang och mer tillhörighet till företaget, än vad konsulterna gör. Den största 

anledningen tros vara att företagets permanenta personal är anställda under obegränsad 

tidsperiod. Dessutom konstateras genom resultatet att konsulterna känner ett större 

engagemang och mer tillhörighet till kundföretaget, desto längre tid de varit inhyrda (Biggs & 

Swailes, 2005).  

 

Wiesenfeld; Raghuram och Garud (2001) diskuterar i artikeln Organizational identification 

among virtual workers: the role of need for affiliation and perceived work-based social 

support vikten av att skapa tillhörighet och identifikation hos virtuella organisationer och 

arbetstagare. Virtuell, det vill säga flexibel och effektiv, påstås vara ett viktigt och växande 

fenomen i dagens samhälle. Arbetsformen är viktig på grund av ökad förekomst av både 

flexibla organisationer samt flexibla arbetstagare. Virtuell arbetskraft är ofta separerad från 

andra medarbetare och chefer, vilket kan leda till en känsla av isolering samt större behov av 

självorganisering. Författarna menar att en sådan här typ av separation kan leda till att den 

organisatoriska kulturen och strukturen förändras, men även till hur organisationens 

medlemmar identifierar sig med organisationen. Genom undersökningen vill Wiesenfeld et al. 

(2001) utforska de konsekvenser som kan associeras med virtuellt arbete, exempelvis 

separationer från de andra medlemmarna i organisationen. Faktorer som kan påverkas är 

bland annat individers känsla av tillhörighet samt deras upplevelse av socialt stöd på 

arbetsplatsen.  

   Undersökningen baseras först och främst på en kvalitativ metod genom semistrukturerade 

intervjuer samt omfattande litterära undersökningar. Utifrån resultatet av de två ansatserna, 

utfördes vidare en pilotstudie som sedan ligger till grund för den kvantitativa undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar att ett starkt individuellt behov av tillhörighet bidrar till att 

den organisatoriska identifieringen ökar. I de fall individerna känner att de kan identifiera sig 

med organisationen, upplever de att de får socialt stöd på arbetsplatsen. Resultatet pekar också 

på att många virtuella organisationsmedlemmar har ett behov av att tillhöra en organisation, 

trots att de inte är stationerade just där. För att bibehålla känslan av tillhörighet till 

organisationen, arbetar de anställda ständigt med att hålla kontakten med organisationen och 

dess medlemmar (Wiesenfeld et al., 2001).     

 

I artikeln The relationship of job satisfaction with substitutes of leadership, leadership 

behavior and work motivation granskar och undersöker Pool (1997) förhållandet mellan 

ledarstilar; de underordnade samt arbetsmotivation, för att sedan studera variablerna i 

förhållande till trivsel på arbetsplatsen. Genom undersökningen vill författaren finna vilken av 

variablerna som har den mest betydande inverkan på trivseln på arbetsplatsen. Arbetstrivsel är 

den inställning, positiv eller negativ, som individer har till sitt arbete. Tidigare forskning säger 
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att det finns fem viktiga faktorer som mäter arbetstrivsel: arbetet i sig; lön; möjligheter till 

befordring; övervakning och inställning till andra medarbetare (Pool, 1997).     

   Motivation är en viktig faktor som kan påverka en anställds arbetstillfredsställelse. 

Begreppet motivation kan särskiljas i två nivåer, som resulterar i att påverka de anställdas 

jobbprestation. Den första nivån är att ledaren ska motivera samt vägleda de underordnade till 

ett beteende som skapar hög arbetsprestation. Den andra nivån bygger på den första, eftersom 

den består av motivation i form av belöning som medförs genom god arbetsprestation. 

Forskaren menar att det finns ett starkt samband mellan att utföra sitt arbete på ett ypperligt 

sätt och att få en belöning, som den anställde värdesätter (Pool, 1997).    

   Pool har använt en kvantitativ metod och hans resultat visar att det starkaste sambandet är 

mellan trivsel och arbetsmotivation. Arbetsmotivation visar sig även vara den starkaste 

faktorn för att skapa arbetstillfredställelse. Resultatet påvisar även att arbetsmotivation är den 

viktigaste faktorn för mellanchefer och montörer. Vidare visar undersökningen att 

respondenter som känner en stark motivation i arbetet, är de som är mest nöjda och 

tillfredställda med sitt arbete (Pool, 1997).    

 

I artikeln How Leaders’ Motivation Transfers to Customer Service Representatives, skriven 

av Wieseke; Kraus; Alavi och Kessler- Thönes (2011), styrks föregående ansats kring 

begreppet motivation. Forskarna påstår att organisationer i allt högre grad upplever en skadlig 

effekt av att dess anställda är tillbakadragande och försiktiga, därav har motivation blivit ett 

ämne av största vikt på företag. Fenomenet betraktas som väsentligt och väl värt att lägga ner 

tid på inom arbetslivet. Dels Wieseke et al. (2011), men även tidigare studier påvisar att en av 

de främsta uppgifterna en ledare har är att motivera företagets anställda. Det ligger alltså på 

ledarens bord att överföra motivation till dess medarbetare och för att kunna skapa motivation 

hos arbetstagare krävs vidare ett ledarskap av karismatisk stil.   

   Metoden som användes vid undersökningstillfället är kvantitativ. Vid två tillfällen delas 

frågeformulär ut till ett antal chefer på olika myndigheter inom servicebranschen, för att 

vidare mäta hur ledarna själva väljer att överföra motivation till sina underordnade. Genom ett 

av undersökningens främsta resultat konstaterar forskarna först och främst, utifrån förväntad 

teori, att överföring av motivation från ledare till underordnade faktiskt existerar. Vidare visar 

undersökningens resultat på att anställda behöver en viss mängd motivation i arbetet och att 

det dessutom är ledarens uppgift att se till att överföringen av motivation till de anställda sker 

(Wieseke et al., 2011).     

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning  

Genom den tidigare forskning vi tagit del av och granskat, har vi kommit fram till en del 

slutsatser kring arbetstagarens tillfredställelse och tillhörighet till organisationer. Den 

gemensamma nämnaren i samtliga artiklar som berör ämnet tillhörighet, är att virtuell 

arbetskraft som exempelvis konsulter, ofta står på tröskeln mellan två företag. Trots denna 

förvirring vill personerna i fråga till största del känna tillhörighet till en organisation, även om 

de inte är stationerade där.   

   Den ena av artiklarna belyser att det krävs en viss mental inställning och styrka för att kunna 
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arbeta som konsult, eftersom de tvingas arbeta inom olika organisationer under olika 

tidperioder och omständigheter. Studien påvisar även att sociala relationer är viktiga för att 

kunna skapa trivsel och välmående på arbetsplatsen (Olofsdotter & Augustsson, 2008).   

   Utifrån den andra artikeln som berör ämnet kan vi dessutom dra slutsatsen att ju längre tid 

konsulterna är inhyrda hos kunder, desto mer tillhörighet känner de till kundföretagen. 

Samma studie påvisar att konsulters sociala relationer skapas genom engagemang och lojalitet 

till såväl organisationer som dess medarbetare (Biggs & Swailes, 2005).    

   Den sista artikeln som berör begreppet tillhörighet, syftar till att ett starkt individuellt behov 

av tillhörighet ökar den organisatoriska identifikationen. Författarna till artikeln menar vidare 

att de personer som känner att de kan identifiera sig med organisationen även upplever hög 

grad av socialt stöd (Wiesenfeld et al., 2001).  

 

Ett annat ämne som berörs i vårt kapitel om tidigare forskning och som vidare är anknutet till 

studiens huvudbegrepp tillhörighet, är motivation. Författaren till en av studierna menar att 

motivation är en viktig faktor som kan påverka anställdas arbetstillfredsställelse. Finns det en 

upplevelse av motivation i arbetet, skapas ofta en känsla av tillfredsställelse till en 

arbetsposition (Pool, 1997). Den sista artikeln i kapitlet påvisar även att det är ledarens 

uppgift att skapa motivation hos arbetstagarna (Wieseke et al., 2011).    

 

 

  



9 
 

3. Teoretiska utgångspunkter  

 

I följande kapitel redogör vi för de teorier och begrepp vi använder oss av för att försöka 

förstå samt förklara vår problemformulering. De begrepp vi anser vara relevanta och som 

återfinns i kapitlet kring tidigare forskning är: tillhörighet; socialt stöd; flexibilitet; 

organisation och ledarskap samt anställningsformer.     

 

3.1 Tillhörighet 

En organisation består av människor. En organisation utan människor vore varken tänkbart 

eller möjligt. I organisationer sker samverkan mellan människor och det är även här som 

sociala relationer formas. Enligt Ahrne (2007) är relationer förpackade i organisationer, 

vilket innebär att en arbetsplats inte vore en arbetsplats utan anställda och dess relationer. 

Relationerna bygger ofta på att människor vill tillhöra ett sammanhang och samtidigt vara en 

del av någonting (Ahrne, Roman & Franzén, 2008).  

   Vidare sätter organisationer upp gränser samt anger ramar och villkor för människors 

interaktioner. Människor får både resurser för sina handlingar samt motiv för dessa handlingar 

i en organisation. Vad gäller mänsklig interaktion, är det ett av de gemensamma dragen i 

fenomenet organisation. Tillhörighet; kollektiva resurser; regler samt kontroll är de begrepp 

som utgör grunden för samtliga organisationer (Ahrne et al., 2008). Vidare är det begreppet 

tillhörighet som vi anser väsentlig och som vi därför kommer att fokusera på i uppsatsen.    

 

En entydig definition på begreppet tillhörighet är komplicerad att finna. Samtliga författare 

ger sin förklaring av begreppet i form av ”spridda skurar” i deras texter, vilket gör det näst 

intill omöjligt att frambringa en klar definition.       

   Ahrne och Hedström (1999) väljer att definiera begreppet tillhörighet som en del av ett vi. 

Tillhör en person något, till exempel en organisation eller annan form av gruppering, är 

personen i fråga en del av ett sammanhang. Personer som tillhör en organisation har rätt att 

vistas inom dess område, medan de som inte tillhör organisationen inte har rätt att vistas där. 

            

En organisation karaktäriseras av att människorna antingen tillhör organisationen eller står 

utanför. Individer ges alltså ingen möjlighet att stå och vackla där emellan. Därmed är det inte 

sagt att organisationer är människor, individer kommer och går, ändå finns organisationen 

kvar. Det kan därför konstateras att organisationer trots allt står på egna ben (Ahrne & 

Hedström 1999, Ahrne et al., 2008).  

   Flertalet människor ser sin tillhörighet till en organisation som en förutsättning, likt ett 

antagande. För somliga innebär organisatorisk tillhörighet att ha en plats att gå till, ett säkert 

ställe där personerna i fråga har vissa rättigheter samt angivna åtaganden. Organisatorisk 

tillhörighet är inget som går att köpa för pengar, tjusningen med att tillhöra en arbetsplats är 

att låta sig bli accepterad av organisationen och dess arbetstagare (Ahrne, 1994).    

Tillhörighet kan dels ses som frivillig och dels som obligatorisk. Det är dock inte sagt att 

frivillighet ska beröras bokstavligen, utan frivilligheten bygger någonstans på att 
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organisationers permanenta medlemmar ska släppa in nya individer och låta dem känna sig 

som en del av organisationen. Dessutom är det inte upp till arbetssökande att frivilligt låta sig 

tillhöra en organisation, utan det finns andra personer som bestämmer om de ska få ett arbete 

inom organisationen eller inte. Personer inom en organisation håller vanligtvis noga reda på 

vilka individer som tillhör organisationen och vilka som inte gör det. Hur tillhörigheten visar 

sig, om det är med hjälp av medlemskort eller klädsel, är egentligen inte av avgörande 

betydelse så länge individer blir igenkända och insläppta på organisationers områden. 

Tillfällen när ställningstagande inom detta beaktas, är till exempel då löner ska betalas ut eller 

när viktiga beslut ska tas inom organisationen (Ahrne & Hedström, 1999, Ahrne et al., 2008). 

3.1.1 Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet är ett fenomen som påtagligt hänger samman med begreppet 

tillhörighet. Organisationsidentitet kan definieras på ett flertal sätt, varav en av förklaringarna 

tyder på den utsträckning av sammanhang som organisationsmedlemmar känner till de 

aktiviteter som bedrivs i organisationens regi och i vilken omfattning de anställda finner sitt 

eget arbete tydligt kopplat till organisationens helhet (Alvesson & Björkman, 1992). 

   Vanligtvis talas det om organisationsidentitet som om samtliga organisationer endast har en 

specifik identitet. Faktum är att många organisationer har ett par eller ett flertal identiteter. Ett 

företag kan således bestå av flera olika verksamheter, därför bör en organisations identitet 

förstås som ett kollektivt fenomen (Alvesson & Björkman, 1992). 

Fenomenet kring hur människor utvecklar en social identitet, är sammankopplat med 

organisationers identitet. Människor utvecklar en social identitet genom att socialisera in sig 

själv med andra personer i fack, till exempel vad gäller yrkeskategori eller medlemskap i en 

organisation. Kategoriseringen uppkommer i samband med att människor fokuserar och 

engagerar sig i vissa egenskaper. En av de två huvudsakliga funktionerna som social identitet 

uppbringar, och som är väsentlig, är att lokalisera sig själv i ett socialt sammanhang. Vidare 

bestäms självet av två beståndsdelar, dels den personliga identiteten och dels den sociala 

identiteten. Den sociala identiteten innebär att individer uppfattar sig själva som en tillhörande 

faktor i en viss kategori, det handlar alltså om att identifiera sig med en speciell grupp. 

Människors sakliga egenskaper, så som kön; ålder och yrke, behöver inte tvunget vara av 

intresse i sammanhang med människors sociala identitet. Således konstateras, att individer 

kan distansera sig från sina sociala identiteter som är kopplad till arbetet eller arbetsplatsen, 

utan att ådra sig en negativ påverkan. Värt att notera är att människor som känner en viss 

tillhörighet till en arbetsplats har lättare för att ta till sig normer; värderingar samt andra 

kulturella uttryckssätt. Å andra sidan har människor lättare för att känna en organisatorisk 

tillhörighet, identifiera sig snabbare med organisationen, ifall personerna i fråga delar de 

normer och värderingar som redan finns på arbetsplatsen (Alvesson & Björkman, 1992) 

3.1.2 Engagemang  

Sedan början av 1980-talet har Allen och Meyer (1997) studerat känslan av medarbetares 

engagemang samt tillhörighet i förhållande till en organisation. Deras undersökning, som 

grundas i vad som egentligen kännetecknar en engagerad medarbetare, resulterade i boken 

Commitment in the workplace. I boken lägger författarna fokus på vilka relationer individer 
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har till de organisationer som de arbetar inom; hur kontakterna etablerades; hur relationerna 

påverkar beteenden och välbefinnande hos de anställda samt hur detta bidrar till 

organisationers effektivitet.   

 

Allen & Meyer (1997) menar att uppfattningarna kring vad som egentligen kännetecknar en 

engagerad medarbetare varierar. Vissa menar att de främsta faktorerna är att medarbetare 

ställer upp för organisationen i vått och torrt; att de har en hög närvaro; värnar om 

organisationens tillgångar samt försöker leva upp till organisationens uppsatta mål. Andra 

menar att organisatoriskt engagemang har en negativ klang och leder till negativa följder för 

organisationen, dels från organisationens perspektiv, men också från individens perspektiv. 

Negativa följder för organisationen är då medarbetare godtar situationer i organisationen som 

i själva verket borde förändras eller att de anställda räknar med att få något tillbaka i gengäld 

för uppvisat intresse och engagemang i företaget, vilket företaget varken kan erbjuda eller 

leva upp till. Från individens perspektiv kan de negativa konsekvenserna av uppvisat 

engagemang framkomma då exempelvis medarbetare låter sitt arbete uppta för mycket tid, 

vilket sedan går ut över deras privatliv. Utöver detta kan en medarbetare som känner starkt 

engagemang till en organisation på något sätt bli låst till sitt arbete och dess uppgifter, alltså 

att personen i fråga inte låter sig utvecklas utanför sitt arbete (Allen & Meyer, 1997).

   

 Det har forskats och skrivits mycket kring huruvida känslan av engagemang till en 

organisation är av betydelse eller inte. Allen och Meyer (1997) menar att engagemang 

fortfarande är av stor väsentlighet i arbetslivet och lägger framför allt fram tre argument för 

att påpeka engagemangs betydelse. För det första blir organisationer mer effektiva och 

medarbetarna mer flexibla, vilket i sin tur leder till att medarbetarna och deras behov av att 

känna engagemang blir än viktigare. För det andra finns det många organisationer som 

utkontrakterar dess anställda till andra företag i form av olika projekt, dock är det viktigt att 

de anställda känner tillhörighet till dess arbetsgivare eftersom det faktiskt är medarbetarna 

som gör dem framgångsrika. För det tredje framhäver författarna att känslan av engagemang 

till organisationer utvecklas av sig självt eftersom det ligger i en människas natur att söka 

tillhörighet, till en organisation i detta fall. Då en person inte känner tillhörighet till sin 

organisation, kommer personen i fråga med största sannolikhet inte att ge av sig själv till 

denna organisation (Allen & Meyer, 1997).  

3.2 Organisation och ledarskap   

Innebörden av att söka tillhörighet till en arbetsplats, genom anställning eller medlemskap, är 

att på något sätt utelämna sig själv, åtminstone vad gäller att vara ensam om att hålla 

kontrollen. Samtidigt som en anställning eller ett medlemskap tar vid, tvingas människor 

släppa en del av den kontroll som de har över sina handlingar. Grunden till all organisering är 

trots allt en auktoritetsrelation. Det innebär att de människor som tillhör organisationer ska 

accepterar att följa angivna beslut som fattats. Besluten kan vara hierarkiskt framtagna, likväl 

som organisationens samtliga anställda kan ha fastställt dessa tillsammans. Trots att det är 

sällsynt, finns det organisationer utan hierarki, dock finns det inga organisationer utan någon 

form av auktoritet (Ahrne & Hedström, 1999).  
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Jacobsen och Thorsvik (2008) anser att ledare och ledarskap är av väsentlighet i de allra flesta 

organisationer. I linje med vårt uppsatsämne, är ledarskap och typen av ledarstil väsentligt för 

att kunna påverka de underordnades beteende och inställning till exempelvis tillhörighet. 

Organisationer och dess anställda har olika förväntningar och syn på ledarskap, vilket givetvis 

gör det svårt för ledare att inneha ett ledarskap som är alla till lags. Författarna poängterar att 

ledarskap är ett beteende som utövas, vilket innebär att det även kan idkas av personer som 

inte sitter i en ledande position (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

   Synpunkterna kring vad som anses vara god eller bra ledning är många, det finns säkerligen 

lika många individer som sätt att se på ledarskap. Vi ska börja med att ge en definition på 

begreppet, för att sedan försöka förstå oss på hur ett bra ledarskap bör te sig i relation till och 

påverka den upplevda känslan av tillhörighet. Det finns en mängd definitioner av begreppet 

ledarskap. Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att den främsta anledningen till mängden 

definitioner av begreppet, beror på att ledarskap är ett oerhört brett ämne som omfattar allt 

från en effekt av social samverkan till grupprocesser. Det beror alltså på var författarna väljer 

att lägga tyngdpunkten i begreppet och av vilken anledning personerna i fråga definierar det. 

Vi har följaktligen valt att använda oss av Jacobsen och Thorsviks definition av begreppet, 

vilken är:  

”ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka 

andras tänkande, inställning och uppförande. När ledning sker inom ramen för en 

organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att förvekliga vissa 

mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att trivas i arbetet. Detta 

innebär att ledarskap först och främst är en process mellan människor, där 

utövandet eftersträvar att influera andra”.  

                                                                      (Jacobsen & Thorsvik, 2008:451–452) 

    

Ovanstående definition av ledarskap fokuserar på tre aspekter av begreppet. Den första 

aspekten bygger på att ledarskap är en mängd handlingar som tillämpas av en eller ett flertal 

personer. Ofta anses det vara svårt att skilja på en handling och de personer som utövat 

handlingen, därför får teorier om ledarskap många gånger en stark inriktning på ledaren som 

person. Den andra aspekten handlar om att ledarskap ska vara en bidragande orsak till att 

organisationer når sina mål. Ledningen bör, genom att fördela arbetsuppgifter och resurser 

mellan grupper och individer, skapa de bästa förutsättningarna för att organisationen ska 

kunna uppnå sina uppsatta mål. Den tredje och sista aspekten innebär att ledarskap ska ha för 

avsikt att få människor till att göra något. Ledarskap sammankopplas här bland annat med 

teorier om motivation och sociala relationer. När det gäller denna ledarskapsteori ligger fokus 

vid att studera vilken form av ledarstil och ledarbeteende som anses vara mest effektiv för att 

kunna påverka andra människors beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

    

Bra ledarskap eller goda ledare, har ofta egenskaper eller utmärkande drag som skiljer dem 

från andra personer. Till dessa säregenskaper hör, bland mycket annat, att ledare har en social 

förmåga och en skicklighet i att kunna hantera sociala relationer mellan människor. Vidare 

har det gjorts en klassificering av ledaregenskaper, där begreppet delas in i tre huvudgrupper: 
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personliga färdigheter, som innefattar självinsikt samt kreativitet; mellanmänskliga 

egenskaper, vilket innebär att kunna ge stöd och motivera samt grupporienterade färdigheter 

som handlar om att kunna delegera och forma fungerade arbetsgrupper (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Det är vidare fenomenet mellanmänskliga egenskaper som vi kommer att fokusera på i 

denna uppsats.   

3.2.1 Motivation 

En av de mellanmänskliga egenskaperna en ledare bör ha, är att kunna motivera 

underordnande. Ledarens roll bör dels vara att samordna och styra verksamheter, samtidigt 

som de ska kunna fatta relativt snabba beslut och motivera dess anställda. Andra egenskaper 

som en ledare bör ha, vilka inte är lika uppenbara som de nyss nämnda, är att hålla samman 

samt effektivisera arbetsgrupper och dessutom skapa arbetstillfredsställelse i gruppen 

(Wolvén, 2000).  

   Ahrne och Hedström (1999) styrker Wolvéns (2000) resonemang, genom att påtala att 

arbetstagares löner är en av de starkaste drivkrafterna för att överhuvudtaget få människor att 

gå till sina arbeten. Författarna vill dock poängtera att det inte enbart är lönen som gör att 

arbetstagare utför sina arbeten, det krävs dessutom uppmuntran och stimulans av olika former. 

Uppmuntran bör komma från såväl arbetskamrater som från organisationens ledning. 

Undersökningar visar på att arbetskamraters sätt att finnas till och uppmuntra, är en stark 

bidragande orsak till att medarbetare finner ett engagemang i sitt arbete.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en ledare bör ha viss förmåga att kommunicera med 

andra; att kunna lyssna och samtidigt ge stöd; att kunna påverka och motivera andra samt att 

hantera konflikter. Genom en ledares förmåga att utöva dessa färdigheter bör effektiviteten i 

arbetslagen öka, vilket i sin tur bör leda till ökad produktivitet. Ledaren bör således motivera 

dess anställda för att få dem att prestera mer och samtidigt skapa en trivsam arbetsmiljö. 

3.3 Flexibilitet  

Som vi nämner i inledningen, är bemanningsbranschen flexibel. Uppfattningen kring vad 

flexibilitet och flexibla arbetsplatser anses vara, pendlar mellan olika författare och dess idéer. 

Någon menar att tanken med flexibla arbetsplatser är att organisationerna blir flexibla genom 

att medarbetarna tillåts att anpassa; utveckla samt växla mellan olika funktioner om det anses 

vara nödvändigt för organisationens bästa. På så vis blir medarbetarna mer kvalificerade; tar 

ett större ansvar samt får mer att säga till om i organisationen. Andra menar, till skillnad från 

ovanstående diskussion kring begreppet, att flexibilitet i första hand inte avses på det sätt 

vilken produktionen kan organiseras, utan istället på det vis som arbetskraften kan användas 

(Allvin; Aronsson; Hagström; Johansson och Lundberg, 2006).                  

   I anknytning till den sistnämna förklaringen av begreppet, väljer författarna att skilja på tre 

olika typer av flexibilitet: flexibilitet i funktionell mening; numerisk flexibilitet samt 

ekonomisk flexibilitet. Funktionell flexibilitet avser medarbetarnas möjlighet att ta sig an 

många och olika uppgifter, så att de på det sättet lätt kan växla mellan olika arbetsuppgifter i 

mån av behov. Följaktligen bör medarbetarna ha en bred kompetens samt en god förmåga som 

gör att de själva kan bedöma situationer och gripa an de uppgifter som för stunden behöver 
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utföras. Numerisk flexibilitet åsyftar möjligheten att variera arbetskraft i omfattning beroende 

på organisationers variation av efterfrågan, med andra ord bör det finnas arbetskraft som 

under kortare eller längre perioder kan tas i eller ur bruk inom organisationer. Ekonomisk 

flexibilitet handlar om möjligheten att variera arbetskraftens belöning efter dess prestation och 

efterfrågan, arbetskraften bör alltså ha individuella samt marknadsanpassade löner (Allvin et 

al., 2006).    

3.4 Socialt stöd  

Johnson i Eriksson och Larsson (2002) menar att socialt stöd har viss påverkan på arbetet, 

eftersom det tillfredsställer behovet av umgänge samt ger en känsla av tillhörighet till en 

grupp. Vidare kan socialt stöd även fungera som ett stöd vid obalans mellan de krav som 

arbetet frambringar och den upplevda kontrollen i arbetet.   

   Socialt stöd kan visa sig på olika sätt. Eriksson och Larsson (2002) menar att det finns tre 

sätt att se på socialt stöd: emotionellt; värderande samt instrumentellt. Emotionellt stöd 

handlar om det stöd som individen får från arbetskamrater och ledning i form av uppskattning 

och känslan av att de värnar om de anställdas välmående. Med värderande stöd menas den 

feedback som de anställda får, exempelvis i form uppskattning av ett väl utfört arbete. 

Slutligen, innebär instrumentellt stöd att det finns ett fungerande samarbete, dels mellan de 

anställda, men också mellan anställda och dess ledning. Vid brist av socialt stöd på 

arbetsplatsen kan den psykosociala arbetsmiljön påverkas och skapa ohälsa. Den psykosociala 

arbetsmiljön innefattar samtliga sociala relationer i en organisation, alltså de relationer som är 

mellan arbetskamrater, chefer och kunder. Den psykosociala arbetsmiljön inkluderar även 

arbetsuppgifter samt vilken typ av organisering som råder inom organisationen, alltså om de 

anställda arbetar enskilt eller gemensamt (Eriksson & Larsson, 2002).  

 

Ett sätt att förstå socialt stöd är utifrån Asplunds (1987) teori som bygger på 

socialpsykologisk teori om två grundläggande beståndsdelar: socialitet och responsivitet. 

Socialitet är uttryck för att vara sällskaplig och responsivitet innebär att svara. Asplund menar 

att det är sammanställningen av de två elementen som bildar teorins centrala betydelse, 

antingen social responsivitet eller responsiv socialitet. Genom författarens resonemang vill 

han förklara människans sällskaplighet och individens vilja att svara när hon eller han får en 

fråga. Individens responsivitet är så stark att vi människor ofta ställer frågor bara för att få 

svara.   

   Som nämns i föregående stycke är människan en responsiv varelse med en tendens att svara 

på stimuli som sänds ut från omgivningen. Varje individ har en viss reflex som påverkar 

individens reaktioner på stimulis. Reflexerna beskrivs som en relation mellan retning och 

reaktion. Det är en viss skillnad mellan stimulus och respons, där förbindelsen är flertydig och 

oviss, alltså en fråga och ett svar (Asplund, 1987).          

   

Slutligen har socialt stöd, ur forskningstraditioner, fyra olika betydelser. Den första är att 

socialt stöd, enligt behovsteorin, tillfredsställer individens behov av kamratskap och 

grupptillhörighet i arbetet. Den andra betydelsen tyder på, enligt socialisationsteorin, att 

socialt stöd främjar ett effektivt och produktivt handlingssätt. Den tredje betydelsen är, utifrån 
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resursteorier, att socialt stöd förändrar och förbättrar arbetsbelastningen. Den fjärde och sista 

betydelsen är, utifrån kollektivitetsteorin, att socialt stöd skyddar arbetsgrupper mot krav och 

belastningar. Socialt stöd är, ur denna betydelse, underlag för kontroll; makt och identitet i en 

arbetsgrupp (Allvin et al. 2006).  

3.5 Anställningsformer    

Klass är ett av de mest brukade begreppen inom samhällsforskning. Social klass innebär 

ojämliketer och olikheter mellan individer när det gäller hälsa; inkomst och levnadsvillkor. 

Befintliga klassteorier anses vara nödvänliga verktyg, men inte alltid tillräckliga, för att kunna 

klarlägga och tydliggöra sociala ojämlikheter. Klasskillnader utger inte bara ojämlikheter, 

utan också vissa konflikter och sammandrabbningar. Det kan exempelvis handla om hur löner 

och vinster ska fördelas på ett företag eller hur den rådande arbetsmiljön ser ut. Denna typ av 

frågor ger ofta upphov till konflikter mellan de överordnade tjänstemännen och de 

underordnade arbetarna (Berglund & Schedin, 2009).         

 

Klassforskningen tog fart under industriella revolutionen på 1800-talet, då bönderna rycktes 

upp ur sina traditionella levnadssätt och tvingades till industristädernas slumområde och 

fabriker. Etableringen av klassforskning skapade politiska och ideologiska spänningar. År 

1848 skrev Karl Marx och Friedrich Engel det kommunistiska manifestet, där klasskonflikten 

och klasskampen beskrevs som de viktigaste motiven och drivkrafterna för samhällets 

utveckling och en sann gemenskap (Berglund & Schedin, 2009).  

   Konflikten mellan arbete och kapital står i centrum för Marx. Han förklarar att den 

klasstruktur som fanns i samhället grundas i de olika produktionssätten, exempelvis slaveri; 

feodalism och kapitalism. Marx menar att klasstrukturen delade upp samhället i två grupper: 

producenter, de som producerar varor och tjänster, och kontrollanter, de som kontrollerar 

överskottet på det som producerats (Berglund & Schedin, 2009).   

Det nuvarande klasschemat har bearbetats och omarbetats flera gånger. Den senaste 

förändringen, vilken påbörjades i slutet av 1990-talet, resulterade i European Socio-economic 

Classifaction (ESeC). ESeC består av tio klasser som är uppdelade i fyra grupper: 

tjänstemannaklassen; mellanliggande klasser; arbetarklassen och de som aldrig arbetat eller 

är långtidsarbetslösa. Följaktligen förklarar vi begreppen tjänsteman samt arbetare, då dessa 

begrepp är relevanta för vår undersökning. Berglund & Schedin (2009) menar att 

tjänstemannagruppen utgör både anställda och ägare. Det gemensamma karaktärsdraget för 

individerna i tjänstemannagruppen är att de har en fördelaktig situation på arbetsmarknaden 

med hög inkomst och stor trygghet i sin anställning. De har även en betydande position i 

organisationen de befinner sig i, eftersom de har makt nedåt i hierarkin. Arbetargruppen 

består av yrkeskategorier som exempelvis butiksbiträde; barnskötare; elektriker och 

rörmokare. Den gemensamma nämnaren för individer i denna grupp är att dess arbetskraft 

köps av arbetsgivaren i viss mängd, exempelvis antal timmar som ska arbetas. 

Arbetargruppens situation på arbetet är underordnad tjänstemannagruppen, det är mot 

arbetarna som tjänstmännen i huvudsak utövar sin makt (Berglund & Schedin, 2009). 

  

 



16 
 

En väsentlig skillnad mellan arbetare och tjänstemän är, enligt Ahrne och Hedström (1999) 

samt Alvesson och Björkman (1992), respektive grupps anledning till att utföra sitt arbete. 

Givetvis är lönen en drivkraft för båda grupper, eftersom det oftast finns ett behov av en 

inkomst. För arbetare är lönen den största och kanske enda anledningen till att arbeta. 

Arbetare ser inkomsten som ett verktyg för att kunna njuta av fritiden. Tjänstemän däremot, 

har enligt Berglund och Schedin (2009), ett mer målinriktat än lönebaserat förhållningssätt till 

sitt arbete. De sporras även av att kunna utvecklas och göra karriär inom sitt arbetsområde, det 

vill säga ha möjlighet att förbättra sin situation på arbetsmarknaden. Karriärmöjligheterna 

inom arbetargruppen är få, vilket utgör en markant skillnad mellan tjänstemän och arbetare.   
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4. Metod 

 

I detta avsnitt redogörs, argumenteras och diskuteras de metodval som gjorts för att kunna 

uppnå undersökningens syfte. Kapitlet avslutas med en fördjupad metoddiskussion kring ett 

par fenomen som vi vill lyfta fram lite extra. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Undersökningen påbörjades då vi tog kontakt med kontorschefen på bemanningsföretaget 

Adecco i Halmstad och anledningen till att vi valde just Adecco, är på grund av att vi hade en 

föreställning om att det är ett väletablerat bemanningsföretag i Halmstad. Vi bokade vidare in 

ett möte med kontorschefen, där vi presenterade vår idé om att undersöka konsulternas känsla 

av tillhörighet. Eftersom Adecco precis hade gjort en medarbetarundersökning, där bland 

annat begreppet tillhörighet hade berörts, och de ansvariga inte var helt på det klara hur de 

skulle följa upp resultatet, ställde han sig väldigt positiv till vår idé. Kontorschefen klargjorde 

att han var intresserad av att få ut relevant information av vår undersökning, vilket vi såg som 

en fördel eftersom vi förmodade att det på så sätt skulle bli starkt engagemang från Adeccos 

sida. Under mötets gång blev det även bestämt att kontorschefen skulle vara vår 

kontaktperson på Adecco under undersökningens gång. Vi beslutade även att vi skulle ha ett 

nytt möte tillsammans med kontorschefen två veckor senare. Fram tills dess skulle vi studera 

mer teori samt artiklar, för att på så sätt skaffa oss en förförståelse om det som vidare skulle 

undersökas och samtidigt kom vi överens om att kontorschefen skulle leta fram lämpliga 

intervjupersoner.  

   Tillsammans med kontorschefen, kom vi fram till att en del av syftet med undersökningen 

skulle vara att finna eventuella förbättringsområden i anslutning till ämnet, men även att 

påträffa tänkbara likheter och skillnader mellan anställningsformerna tjänstemän och arbetare. 

För att finna eventuella likheter och skillnader, var det relevant att intervjua både tjänstemän 

och arbetare, vilket vi också gjorde. Vi ansåg det även betydelsefullt att intervjua 

konsultchefer som arbetar med respektive anställningsform samt kundchefer som betraktas 

vara konsulternas kontaktpersoner i samband med att de utför sina uppdrag. Vi fick således 

möjligheten att intervjua både tjänstemännens samt arbetarnas konsultchefer, dock fick vi 

endast chansen att intervjua arbetarnas kundchef.       

 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Genom kvalitativ forskning kan forskaren 

försöka skapa sig en förståelse ur undersökningspersonens perspektiv och därmed utveckla en 

förståelse genom undersökningspersonens erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).   Som 

Bryman (2011) påtalar, är den tydligaste skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning, att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än att mäta resultat genom 

siffror. Författarnas argumentationer kring att kvalitativ forskning leder till att forskaren 

skapar en förståelse utifrån respondentens perspektiv med utgångspunkt i respondentens 

erfarenheter, var anledningen till att vi valde att göra en kvalitativ undersökning. Enligt vår 

mening borde det vara mer troligt att få grundlig information samt förståelse genom att låta 
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respondenterna uttrycka sig i ord istället för att fylla i ett frågeformulär och därmed mäta 

resultatet utifrån det. Genom att vi ställde följdfrågor under intervjuernas gång, fick vi fram 

mer information än vad vi hade räknat med, vilket i sin tur genererade i en bredare förståelse.    

   Widerberg (2002) menar, att genom kvalitativ forskning, uppkommer uppfattningar och 

resonemang kring vad individer reflekterar över samt hur de framställer sina uppfattningar 

och åsikter. På så sätt kan kvalitativ forskning ”lyfta fram dessa förstålelser och de 

sammanhang och mönster som de uttryckte” (Widerberg, 2002:66). Även detta faktum bidrog 

till att vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, för att på så sätt kunna skapa 

oss en djupare förståelse för om; var och hur konsulterna känner sin tillhörighet. Denscombe 

(2009) styrker resonemanget genom att vidare mena att kvalitativ metod bygger på att 

omvandla det som observerats; rapporterats samt registrerats till data som framförs i form av 

ord.     

4.2 Val av intervjupersoner  

Hammersley och Atkinson (1995) påvisar att det finns vissa såkallade ”gatekeepers”, som ger 

access och tillåtelse till utomstående att beträda forskningsmiljöer (organisation eller plats där 

forskningen ska pågå) och få kontakt med individer i en organisation. I undersökningen var 

kontorschefen vår ”gatekeeper”, eftersom han gav oss tillåtelse att göra undersökningen på 

Adecco och även han vi haft den huvudsakliga kontakten med. Kontorschefen valde ut vilka 

respondenter vi skulle kontakta och vidare genomföra intervjuerna med. Vi är medvetna om 

att kontorschefens urval kan ha påverkat undersökningens resultat, eftersom kontorschefen 

möjligtvis valde ut respondenter som, enligt honom, förväntades svara ärligt och korrekt. I 

samband med att vi hade intervjuat samtliga respondenter som var planerat och vi önskade att 

träffa ytterligare en konsultchef samt kundchef, var vi tvungna att gå via kontorschefen, vilket 

tydliggjorde hans roll som ”gatekeeper”.  

  Detta resonemang anser vi att det har varit positivt och underlättande att utföra 

undersökningen genom en ”gatekeeper”, å andra sidan har det till viss del hämmat processens 

gång eftersom det bland annat har genererat i längre beslutsvägar. Resonemanget kommer vi 

att vidareutveckla under den fördjupade metoddiskussionen.    

 

Vi har valt att göra ett typiskt urval (Jacobsen, 2002) i undersökningen. Typiskt urval innebär 

att forskaren skapar sig en uppfattning på förhand om hur gruppen av respondenter ska se ut 

och sedan försöker välja ut dem därefter. Individer har ofta en tendens att bilda grupper där 

personer liknar varandra, för att sedan skapa en gemensam bild av befintlig grupp att visa utåt. 

Genom att göra ett typiskt urval, väljs individer från enheter som utåt sätt passar som 

respondenter i det sammanhang som ska undersökas (Jacobsen, 2002).  

   För att få passande respondenter, kom vi tillsammans med kontorschefen fram till att det var 

en bra fördelning att intervjua två personer från var anställningsform, det vill säga lika många 

tjänstemän som arbetare. För att vidare få ett ”komplett urval”, ansåg vi det vara av största 

vikt att ta del av både arbetarnas samt tjänstemännens respektive konsult- och kundchefs syn 

på ämnesområdet, eftersom de möjligtvis skulle komma ha avvikande uppfattningar och 

därmed inte dela konsulternas åsikter.  
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4.3 Tid och plats    

Widerberg (2002) tycker att det är betydelsefullt att göra intervjuer på respondenternas 

arbetstid, för att det inte ska medföra en ekonomisk förlust för respondenterna. Det kan också 

vara svårt att locka samt finna respondenter som har möjlighet och viljan att ställa upp på 

intervjuer utanför arbetstid. Widerberg (2002) menar vidare att val av plats är en faktor som 

forskaren måste ta hänsyn till. Att utföra intervjuer på respondenters arbetsplats kan skapa 

stress för den person som blir intervjuad, eftersom oro kan skapas när andra kan se; höra samt 

bli alltför intresserade. Genom att utföra intervjuerna på neutral mark får respondenterna 

möjlighet att frige sig, både mentalt och fysiskt, från arbetet för en stund. Det är även av vikt 

att finna en avskild plats där intervjuerna kan göras i lugn och ro.   

   När vi tog kontakt med respondenterna poängterade vi hur gärna vi ville komma ut till deras 

arbetsplatser och genomföra intervjuerna på arbetstid. Anledningen var dels att vi ville 

underlätta för respondenterna, men också för att inte deras fritid skulle bli lidande. Dock fanns 

det inte möjlighet för tre av konsulterna att ta emot oss på arbetstid, därför valde vi att träffa 

dem på stadsbiblioteket i Halmstad. Vi ansåg att stadsbiblioteket är neutral mark, som varken 

vi eller konsulterna har någon speciell koppling till. Vi var väl medvetna om att det inte var 

optimalt att utföra intervjuerna utanför konsulternas arbetstid, dock fanns inte möjlighet att 

göra på något annorlunda sätt. Konsultcheferna och kundchefen fick vi däremot möjlighet att 

träffa på arbetstid och på deras arbetsplats, det fanns inte möjlighet att träffas på neutral mark 

eftersom de var under tidspress.  

   Något vi funderat på i efterhand, var att val av tid och plats för intervjuerna hade betydelse 

för respondenternas beteende. Vi håller delvis med Widerberg (2002) i hennes teori kring val 

av tid och plats. Konsultcheferna och kundchefen, vilka vi fick intervjua under arbetstid på 

deras arbetsplats, utsöndrade ett lugnt och tryggt beteende. Vi tror delvis det berodde på att de 

kände sig trygga och hemma i miljön, samtidigt som de känner sig bekväma i sina yrkesroller. 

De tre konsulter som vi träffade på neutral mark utanför arbetstid, gav sken av att vara 

stressade och otrygga i situationen. Vi tror att det fanns två skäl till deras beteende. För det 

första kände inte personerna i fråga oss, vilket antagligen skapade en osäkerhet. För det andra 

befann de sig på en plats där de möjligtvis inte kände sig hemmastadda, vilket kan genererat 

känslor av stress och osäkerhet. Den fjärde konsulten, som vi träffade på arbetsplatsen, kändes 

också stressad till viss del. Eftersom intervjun inträffade efter arbetstid och på arbetsplatsen, 

behövde det inte vara val av plats som skapade ett visst beteende hos respondenten. Det är 

dock viktigt att poängtera att respondentens beteende inte går att generalisera, eftersom det 

endast var denna person som hade detta beteende på en plats där han bör känna sig hemma.     

4.4 Datainsamling 

Inför intervjutillfällena utformades semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 1 & 2). 

Anledningen till att vi skapade två olika intervjuguider, var att respektive frågeställningar 

skulle anpassas efter respondenternas yrkesroller, konsult eller ledare. Samtliga teman som 

behandlas i uppsatsen belyses i båda varianter av intervjuguider, eftersom dessa är relevanta 

för och återkommande i uppsatsen. Orsaken till att vi valde att använda oss av just 

semistrukturerade intervjuer, var att respondenterna skulle kunna ta tillfället i akt att utveckla 

ställda frågor och svar samt kunna svara på frågorna i den följd som finner sig vara mest 
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naturlig. Enligt Denscombe (2009) innebär semistrukturerade intervjuer just att 

intervjupersonerna har en färdig intervjuguide och lista med ämnen som ska behandlas samt 

frågor som ska besvaras. Vid intervjutillfället är intervjuaren flexibel, både vad gäller 

ordningsföljd på frågorna som ställs samt respondentens möjlighet att utveckla sina 

synpunkter. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer, blev intervjuerna 

organiserade samtidigt som vi fick en fri dialog med respondenterna. Några av våra 

respondenter tog tillfället i akt att utveckla sina svar, medan andra svarade kort och konsist. 

Trots att vi tog hjälp av följdfrågor för att försöka få mer uttömmande svar från de 

återhållsamma respondenterna, bidrog inte det till mer utförliga svar.  

   Likt många andra forskare anser Denscombe (2009) att forskare som genomför intervjuer, 

förlitar sig på att ljudupptagningar kompletterat med fältanteckningar är ett säkert sätt att 

dokumentera intervjuerna på. I de fall då inspelningarna används på ett försiktigt sätt med 

hänsynstagande för respondenterna, innebär oftast inte ljudupptagningen någon störning vid 

intervjutillfällena. Likt många andra forskar ansåg vi att ljudupptagning, kompletterat med 

fältanteckningar, var ett bra sätt att dokumentera intervjuer på. Givetvis bad vi respondenterna 

om ett godkännande för bandupptagning innan påbörjade intervjuerna, i samband med att vi 

förklarade fördelarna med agerandet. Vidare fick vi medtycke från sex av sju respondenter att 

spela in intervjuerna som sedan transkriberades efteråt. För att försäkra oss om att tekniken 

inte skulle påverka dokumentationen av intervjuerna negativt, använde vi oss av två 

inspelningskällor istället för en.      

  

Det finns två viktiga aspekter att förhålla sig till i samband med kvalitativa 

forskningsmetoder, validitet samt reliabilitet. Validitet innebär att empirin måste vara giltig 

och relevant, att forskarna faktiskt mäter det som de önskar mäta. Det som sedan har mätts 

upp, ska uppfattas som relevant för undersökningen. Reliabilitet handlar vidare om 

tillförlitligheten på undersökningen, undersökningen måste gå att lita på. Undersökningen får 

inte vara förenad med uppenbara mätfel (Jacobsen, 2002).   

   Enligt vår mening har vi använt oss av väsentliga ämnen samt relevanta teorier i studien och 

anser därför att vi mätt det som vi avsåg att mäta. Dock kan det däremot finnas brister i 

reliabiliteten eftersom vi inte fick möjligheten att intervjua en av tjänstemännens kundchefer. 

Genom en intervju av det slaget hade vi fått åsikter från ytterligare en viktig part, vilket 

troligtvis hade varit av väsentlighet för undersökningens reliabilitet. På grund av detta faktum 

är vi medvetna om att undersökningens tillförlitlighet sviktar.     

4.4.1 Etiska överväganden  

Etik är ett faktum som är oerhört viktigt att ta hänsyn till i samband med empiriska 

undersökningar. Empiriska undersökningar innebär i regel att författarna bryter sig in i 

enskilda individers privata sfär och därför är det givetvis angeläget att ta hänsyn till 

individernas deltagande. Först och främst bör forskarna informera blivande respondenter om 

att det är frivilligt att delta i undersökningen och på så sätt be om ett informerat samtycke 

(Jacobsen, 2002). Trots att vi fick samtycke från respondenterna genom kontorschefens 

vägnar, påpekade vi ytterligare en gång att det var frivilligt att delta i undersökningen och på 

så sätt gav de sitt samtycke ännu en gång.   

   För att kunna skydda samtliga respondenter och deras integritet, har vi valt att anonymisera 
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intervjupersonerna. Som en del av anonymiseringen har vi valt att konsekvent använda oss av 

begreppen ”han” och ”honom” i de fall vi talar om respondenterna i uppsatsen. Anledningen 

till att vi anonymiserat respondenterna var att de inte skulle kunna identifieras och på så vis ta 

skada på något sätt. Kvale (1997) styrker detta faktum genom att påtala vikten av att inte 

redovisa någon data som kan identifiera undersökningspersonerna, alltså att behandla 

undersökningen konfidentiellt. Ett annat etiskt övervägande som vi anser vara viktigt att ta 

hänsyn till är nyttjandekravet. Begreppet innebär att den information som samlats in kring 

enskilda personer i samband med undersökningen, endast får användas för forskningens 

ändamål (vetenskapsrådet, 2002). För att ingen av respondenterna ska ta skada eller på annat 

sätt råka illa ut på grund av att de deltagit i undersökningen, är det enligt vår mening självklart 

att ta hänsyn till dessa etiska aspekter.        

4.5 Analysmetod 

I studien har en abduktiv forskningsansats, i samspel med hermeneutikens tolkning används. 

Enligt Birkler (2008) innebär abduktion att forskaren skapar en hypotes som empirisk teori, 

där det som ska undersökas belyses. Vidare testas hypotesen, vilket frambringar teoretisk 

empiri. Abduktion bygger på en cirkelrörelse, där forskaren städigt pendlar mellan empiri och 

teori för att försöka få hypotesen bekräftad. Med tanke på forskningsansatsens cirkelformade 

rörelse är det väl värt att belysa, att abduktion inte genererar en slutlig slutsats. Alvesson och 

Sköldberg (2008) påpekar att abduktion många gånger används i fallbaserade studier och 

främst i de fall då undersökningen har en hermeneutistisk ansats. Författaren menar att 

utgångspunkten formas i empirin samtidigt som teorin bidrar till att skapa en förförståelse. 

Vidare ligger denna förförståelse till grund för ett nytt mönster där ny förförståelse skapas, 

som sedan används som förförståelse i ett senare sammanhang.  

4.5.1 Vår hermeneutistiska förförståelse  

I samband med att vi inledde studieprocessen hade vi som forskare en hermeneutistisk 

förförståelse kring konsulternas upplevda känsla av tillhörighet. Vi hade en förförståelse kring 

att den mest betydelsefulla tillhörigheten som konsulterna upplever bör vara till det företag 

som individerna är anställda av, i detta fall Adecco. Vår förförståelse grundades i det faktum 

att yrkesverksamma människor helt enkelt bör känna mest tillhörighet till det företag där de är 

anställda. 

   Genom att vi studerade teori och tidigare forskning kring ämnet tillhörighet, samt varvade 

studierna med att intervjua respondenter, fick vi en ny förförståelse om vår hypotes. 

Samspelet bidrog till att vi tillgavs den förförståelse som krävdes för att kunna slutföra vår 

studie och på så sätt bildades en ny förförståelse kring undersökningsämnet.  

4.6 Fördjupad metoddiskussion  

Vi vill poängtera och vidare diskutera två viktiga aspekter som har påverkat undersökningens 

process samt dess resultat. Det faktum som har påverkat undersökningens process, var att vi 

använde oss av en ”gatekeeper”. Eftersom den mesta av kontakten med samtliga respondenter 

gick genom ”gatekeepern”, blev kommunikationsprocessen tidskrävande. Istället för att 

”gatekeepern” skulle hålla i alla trådar själv, vad gäller kommunikationsleden, vore det 
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mindre tidskrävande för samtliga parter om han hade överfört visst ansvar av 

kommunikationen till oss. Vi har funderat kring att tidsförseningen inte enbart berodde på det 

långa kommunikationsledet, utan också på det faktum att ”gatekeepern” inte var helt 

medveten om den tidsram vi faktiskt var tvungna att förhålla oss till. Vi är väl medvetna om 

att ”gatekeepern” hade arbetsuppgifter som prioriterades framför vår undersökning, samtidigt 

som det skapade en frustration hos oss eftersom tiden var knapp.  

   Trots att ”gatekeepern” till viss del blev ett hinder i undersökningsprocessen, var vi positiva 

till hans roll i studien. Utan personen i fråga, hade vi inte kunnat utföra studien 

överhuvudtaget. Han har inte bara varit en informationskälla, utan också en trygghet och ett 

stöd under processens gång.    

 

En aspekt vi ansåg kan ha påverkat undersökningens resultat, var att vi inte fick möjlighet att 

intervjua en av tjänstemännens kundchefer. Som vi tidigare diskuterat, var det av relevans för 

undersökningens tillförlitlighet att få ett så fullständigt urval som möjligt. Vi tydliggjorde för 

såväl kontorschefen samt tjänstemännens konsultchef hur viktigt det skulle vara för oss att få 

genomföra en intervju med någon som innehar yrkespositionen som kundchef till tjänstemän, 

trots detta påpekande gavs vi tyvärr inte möjlighet. Vi är väl medvetna om att denna brist kan 

inverka på undersökningens tillförlitlighet.         
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5. Resultat och analys 

 

I följande kapitel presenteras samt analyseras det empiriska material som samlas in via de sju 

intervjuerna som görs. Intervjuerna och dess resultat baseras på de teoretiska begrepp vi 

redogör för tidigare i uppsatsen. Respondenternas skildring av ämnet tillhörighet och dess 

anknytande område, presenteras och analyseras enligt olika teman där förklarande text 

varvas med citat.     

 

5.1 Presentation av respondenterna:  

Vi har intervjuat fyra ambulerande konsulter, varav två är arbetare och de andra två är 

tjänstemän. Vidare har vi intervjuat två konsultchefer på Adecco samt en av företagets 

kundchefer. Samtliga respondenter är i åldrarna 21 till 50 år; är av båda kön och har arbetat på 

Adecco mellan ett till fem år.  

    En av konsultcheferna ansvarar för arbetarna på Adecco och har arbetat som konsultchef i 

cirka två år.  Den andra konsultchefen ansvarar för tjänstemännen på Adecco och har arbetat 

som konsultchef i nio år. Kundchefen arbetar på ett företag där Adecco har inhyrda arbetare 

och han har fungerat som kundchef i tio år.  

 

Nedan följer en presentation av intervjuade konsulter. Vi har valt att numrera respondenterna 

för att läsaren lättare ska kunna följa med i texten och veta vem som har sagt vad.

    

Intervjuperson 1 är anställd som arbetare. Han har totalt konsulterats till tre kunder och varit 

inhyrd hos nuvarande kund i cirka åtta månader. Personen i fråga befinner sig hos en kund där 

även två andra konsulter från Adecco arbetar.  

 

Intervjuperson 2 är anställd som arbetare. Han har totalt konsulterats till fyra kunder och varit 

inhyrd av nuvarande kund i cirka åtta månader. Personen i fråga befinner sig hos en kund där 

även fem andra konsulter från Adecco arbetar.   

 

Intervjuperson 3 är anställd som tjänsteman. Han har totalt konsulterats till tio kunder och 

varit inhyrd av nuvarande kund från och till under fem år. Personen i fråga är ensam från 

Adecco hos nuvarande kund och har varit det hos nästan alla kunder.  

 

Intervjuperson 4 är anställd som tjänsteman. Han har totalt konsulterats till en kund, vilken 

han varit inhyrd hos under hela sin anställningstid på Adecco. Personen i fråga befinner sig 

hos en kund där även en annan konsult från Adecco arbetar.  
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5.2 Tillhörighet 

Enligt Ahrne och Hedström (1999) handlar begreppet tillhörighet om att vara en del av ett vi, 

en del av ett sammanhang. Individer som tillhör en organisation har rätt att vistas inom dess 

område, medan personer som inte tillhör en organisation blir uteslutna.   

   Den ena konsultchefen förklarar begreppet tillhörighet som en känsla av en familj, medan 

den andra menar att tillhörighet innebär lojalitet och trygghet. Kundchefen förklarar 

tillhörighet enligt följande: 

”Tillhörighet, är väl lite lojalitet. Var man känner sig hemma, vem man jobbar 

för, vem man tjänar och vem man har en bra kontakt med”. 

Vidare kan endast en av konsulterna definiera begreppet tillhörighet. Personen i fråga anser 

att gruppidentitet och känslan att vara en del av något, är faktorer som förklarar begreppet. De 

övriga konsulterna har ett hum om vad begreppet innebär i ett sammanhang, men har svårt för 

att ge en klar definition.   

5.2.1 Introduktion  

För att individer ska kunna få en känsla av tillhörighet till en grupp eller organisation, menar 

Alvesson och Björkman (1992), att socialisering är en stor del av processen för att kunna 

skapa denna känsla. När processen är fulländad uppfattar individer ofta sig själva som en 

tillhörande faktor i gruppen eller organisationen. Gällande konsulters introduktion på Adecco, 

upplever intervjuperson 2 och 4 att företaget gav dem en grundlig introduktion i samband 

med deras anställning. Samtidigt menar intervjuperson 1 och 3 att de inte tillgodosågs med 

någon introduktion överhuvudtaget. De blev i princip anställda ena dagen och utskickade på 

uppdrag till kunder dagen därpå. I och med att konsulterna uppfattar att det finns brister i 

introduktionen, är det ett hinder i socialisationsprocessen. Alvesson och Björkman (1992) 

poängterar att brister i socialisationsprocessen kan medföra avsaknad av känslan för 

tillhörighet till organisationen.        

   Enligt konsultcheferna tillges samtliga nyanställda konsulter en gedigen introduktion, som 

bland annat täcker information om vad som förväntas och krävs av konsulterna. 

Konsultcheferna berättar att de, redan vid introduktionen, informerar konsulterna om vikten 

av att konsulterna arbetar tillsammans med konsultcheferna och att de på så vis ska känna sig 

som ett team. Kundchefen poängterar vikten av att konsulterna får en introduktion, även i 

kundföretaget. På det företag där kundchefen arbetar introduceras konsulterna genom att 

tillges information i skriftlig form, dock kan vi inte generalisera kundernas hantering av 

introduktion eftersom vi endast har fått möjligheten att intervjua en kundchef.     

5.2.2 Organisationsidentitet 

Genom studien som Wiesenfeld et al. (2001) gjort, framkommer att ett starkt individuellt 

behov av tillhörighet bidrar till ökad organisatorisk identifiering. Författaren menar även att 

tillhörighet kan leda till att individer i en organisation upplever att de får socialt stöd. 

Resultatet påvisar även att virtuella arbetstagare har ett behov av att tillhöra en organisation 

trots att de inte fysiskt arbetar på platsen.    

   Samtliga konsulter tycker att det är viktigt att känna tillhörighet till en organisation. 
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Intervjuperson 3 menar att man måste känna en tillhörighet till båda organisationerna, Adecco 

och kunden, för att kunna utföra ett gott arbete. Som Alvesson och Björkman (1992) påvisar, 

behöver inte en individ identifiera sig med arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete väl, 

dock blir det lättare att åta sig normer och värderingar ifall individen känner en organisatorisk 

tillhörighet. Genom intervjuerna framkommer att samtliga konsulter känner mer tillhörighet 

till kunden än till Adecco, samtidigt anses det vara väsentligt för konsulterna att visa en bra 

bild av Adecco ut mot omgivningen.  Intervjuperson 1 förklarar fenomenet enligt följande: 

”Man ska ju visa deras framsida liksom. Så man kan ju inte bara strunta i det, då 

får de dåligt rykte”. 

Kundchefen, liksom tjänstemännens konsultchef anser att det är väsentligt att konsulterna 

känner tillhörighet till både Adecco och kunden. Konsultchefen i fråga säger att det är 

självklart att konsulterna ska känna tillhörighet till Adecco eftersom det är deras arbetsgivare, 

samtidigt är det viktigt att de känner tillhörighet till kunden också, eftersom det skulle kunna 

bli en framtida arbetsgivare. Arbetarnas konsultchef har en annan syn på saken, genom att 

tycka att konsulterna i grund och botten bör känna tillhörighet till Adecco. Vidare säger 

konsultchefen i fråga att det är viktigt att ha en bra kontakt till kunden för att kunna trivas och 

få sin röst hörd.   

  

Kundchefen berättar under intervjun  att konsulterna från Adecco och kundföretagets 

permanenta anställda tilldelas olika arbetskläder. Anledning är att de permanent anställda ska 

ha koll på vilka som kommer från Adecco, eftersom de möjligtvis behöver extra hjälp och är i 

behov av ett visst överseende, i form av uppbackning eller stöd. Ahrne och Hedström (1999) 

menar att individer i en organisation vanligtvis håller noga reda på vilka individer som tillhör 

organisationen och vilka som inte gör det. Så länge individer blir igenkända och insläppta på 

företagets område, har det ingen betydelse hur tillhörigheten visar sig, om det är med hjälp av 

medlemskort eller klädsel är egentligen inte avgörande.    

   Kundchefen menar att konsulterna från Adecco har avvikande klädsel på grund av att de 

permanent anställda ska veta vem som är vem och vem som eventuellt är i behov av ett visst 

överseende. Anledningen till den avvikande klädseln beror alltså inte på att påvisa att 

konsulterna inte tillhör kunden. Trots att både Ahrne och Hedström (1999) samt kundchefen 

påtalar att känslan av tillhörighet inte hänger samman med klädseln, är vi av åsikten att det 

kan vara negativt att särskilja klädseln mellan de permanent anställda och konsulterna. 

Anledningen är att konsulterna blir utpekade som just konsulter och inte som en del av den 

permanenta arbetsgruppen. Självklart kan det vara positivt att särskilja individerna utifrån 

kundchefens resonemang, samtidigt som vi anser att det kan skapa en känsla av utanförskap 

likt en outsider.     

 

Beroende av olika orsaker, är det ingen av de intervjuade konsulterna som har för avsikt att 

stanna på Adecco under resten av sin karriär. En av anledningarna till att inte stanna hos 

Adecco för alltid, vilket också är gemensam nämnare för samtliga konsulter, är att de söker en 

trygghet i sin anställning som de inte alltid känner genom att vara anställda hos Adecco. 

Tryggheten bygger på att konsulterna alltid vet, från en arbetsdag till en annan, vart de ska 
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utföra sina arbeten. Intervjuperson 3 menar att han vill ha ett eget bås att gå till, ett eget 

arbete. Hans åsikt speglas i Ahrnes (1994) teori kring att vissa människor behöver en säker 

plats att gå till, där individen har vissa rättigheter samt givna antaganden, för att kunna känna 

organisatorisk tillhörighet. Eftersom ingen av konsulterna har för avsikt att stanna på Adecco 

för resten av deras karriär, är vi av åsikten att detta kan bero på den organisatoriska 

tillhörigheten som konsulterna upplever att de inte kan få.  

 

Vi finner det anmärkningsvärt att intervjuperson 1 berättar för oss att han uttrycker till 

människor i sin omgivning, att han arbetar hos kundföretaget och inte hos Adecco. Han 

påpekar att han enbart hade velat tillhöra ett företag, vilket i detta fall är kunden.  

   Intervjuperson 3 tror att hans upplevda tillhörighet till kundföretaget kan bero på den långa 

tidsperioden som han varit inhyrd hos nuvarande kund. Respondenten menar vidare att ju 

längre tid han varit inhyrd hos en och samma kund, desto starkare tillhörighet skapas till 

kunden. Resonemanget som intervjuperson 3 för, är i linje med Biggs och Swailes (2005) 

undersökning, där resultatet konstaterar att konsulter upplever en starkare känsla av 

tillhörighet till kunden, desto längre tid personen i fråga varit inhyrd. Eftersom det unika med 

att arbeta som konsult är just att ambulera och ständigt byta arbetsplats, är vi av åsikten att 

fenomenet framkallar en känsla av att ständigt vara nyanställd.     

   Under intervjun frågade vi konsulterna om Adecco skulle kunna göra något för att få 

konsulterna att känna en starkare tillhörighet till företaget. Intervjuperson 2 anser att: 

”De kunde ju besöka kundföretagen mycket mer än vad de gör. Samtidigt förstår 

man ju om de inte har tid, men jag menar någon gång i månaden borde de ju 

hinna med”.  

I sammanhanget säger båda tjänstemännen att deras gemensamma konsultchef kommer ut och 

besöker dem hos kunderna med jämna mellanrum. Intervjuperson 1, liksom intervjuperson 2, 

anser att deras konsultchef kommer ut och hälsar på alldeles för sällan. De önskar att de 

träffar sin konsultchef ansikte mot ansikte betydligt oftare.    

5.2.3 Engagemang 

Intervjuperson 3 ser på sin vilja av tillhörighet till Adecco med blandade känslor. Personen i 

fråga menar att Adecco givetvis följer de policys som de har att förhålla sig till, men att de gör 

det på ett sätt som ständigt är till företagets fördel. Fördelar för Adecco som tyvärr inte gynnar 

konsulterna, utan snarare tvärt om. Konsulten i fråga, som är ensam från Adecco hos 

nuvarande kund, menar vidare att det kanske är lättare att känna en tillhörighet till Adecco 

ifall det finns fler konsulter hos samma kund. Intervjuperson 3 svar kan förstås utifrån Allen 

och Meyers (1997) teori om att individer som inte känner total tillhörighet till en organisation, 

till största sannolikhet inte heller utvecklar ett totalt engagemang i organisationen. Vi tolkar 

fenomenet som att det uppstår svårigheter i att finna ett genuint engagemang i en organisation 

där individen inte känner tillhörighet, liksom att det är besvärligt att finna en tillhörighet till 

en organisation som individen inte är engagerad i. Den ena konsultchefen påpekar att det 

framför allt är konsulterna som gör Adecco framgångsrikt. Utifrån vår tolkning kan det vara 

svårt, att som konsult, finna ett engagemang i sitt arbete och på så sätt göra Adecco 
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framgångsrikt när det finns brister i konsulternas upplevda känsla av tillhörighet. 

  

Konsultcheferna är rörande överens om att konsulternas känsla av tillhörighet till Adecco 

skiftar mycket. Faktorer som påverkar känslan av tillhörighet och engagemang till Adecco är, 

enligt konsultcheferna, vilken personlighet konsulten har samt de varierande tidsperioderna 

som konsulterna befinner sig hos kunderna.    

   Eftersom båda konsultcheferna anser det vara viktigt att konsulterna känner viss tillhörighet 

samt engagemang till Adecco, frågade vi i sammanhanget vilka strategier de använder sig av 

för att skapa denna känsla för konsulterna. Konsultcheferna svarar enhetligt på frågan och 

säger att Adecco anordnar konsultfester där samtliga konsulter får möjlighet att delta. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att en god ledare ska ha förmågan samt skickligheten att 

hantera sociala relationer mellan andra människor. Arrangemangen, som organiseras ett par 

gånger per år, är ett verktyg för att skapa en gruppsämja mellan konsulterna/konsultcheferna 

samt förstärka konsulternas känsla av tillhörighet till Adecco. Tjänstemännens konsultchef 

uttalar sig enligt följande gällande konsultfesterna: 

”Alltså ren actions, det är ju när vi har konsultfester såklart. När vi har ’Adecco 

star awards’, när vi nominerar; lyfter upp och talar om för alla hur fantastiska de 

är som gör ett så gott jobb. De ska känna hur värdefulla de är”.   

När det gäller konsulternas syn på arrangemangen, råder det delade meningar. Ett par av 

konsulterna ser det som en rolig grej, eftersom de får möjlighet att lära känna andra konsulter, 

medan de andra två anser sig vara obekväma i sådana situationer eftersom de inte känner de 

andra konsulterna.    

5.3 Organisation och ledarskap   

Jacobsen och Thorsvik (2008) talar om att ledare och ledarskap är av väsentlighet i de allra 

flesta organisationer. Enligt författarna är ledarskap ett speciellt beteende som människor 

utövar i avsikt att påverka andras tänkande och inställning till exempelvis tillhörighet. 

Samtliga konsulter, förutom intervjuperson 2, är överens om att kundchefen är den mest 

betydelsefulla chefen, eftersom det är den personen som de träffar i det dagliga arbetet. 

Konsulternas åsikter skulle kunna förstås genom Jacobsen och Thorsviks (2008) resonemang 

kring att en av ledarens uppgifter är att avsiktligt få människor att utföra något, eftersom det 

är kundchefen som delegerar arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Intervjuperson 2 tycker att 

konsultchefen är mer betydelsefull än kundchefen, eftersom han aldrig har någon kontakt med 

eller träffar kundchefen. Däremot anser alla respondenterna att både konsultchefen och 

kundchefen har en betydelsefull roll.   

5.3.1 Konsulternas relation till ledarna    

Konsulterna är överens om att det finns en fungerande relation till deras konsultchefer, 

eftersom de finns där för konsulterna när de behöver dem. Båda parter, arbetare som 

tjänstemän, är också nöjda och belåtna med det fungerande samarbetet som råder till vardera 

konsultchef. Vi kan dock utläsa en viss skillnad mellan arbetare och tjänstemän i denna fråga. 

Tjänstemännen känner sig nöjda med kontakten de har med sin konsultchef och berättar att 
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deras konsultchef besöker dem ute på arbetsplatserna samt att de har medarbetarsamtal, 

medan arbetarna både saknar besök av och medarbetarsamtal med konsultchefen. Arbetarna 

berättar att de skulle uppskatta att ha en relation där de träffar sin konsultchef mer, istället för 

att bara ha en relation via telefon. En del av Jacobsen och Thorsviks (2008) definition av 

begreppet ledarskap, handlar om att det ska finnas en process mellan människor där utövandet 

eftersträvar att influera andra. Enligt teorin bör båda ledarna, konsultchef som kundchef, 

eftersträva att skapa en gynnsam relation och kontakt med konsulterna för att kunna influerar 

konsulterna till att utöva olika arbetsuppgifter.  

 

Det finns meningsskiljaktigheter hos arbetarna kring hur de beskriver relationen till sin 

kundchef. Intervjuperson 1 anser sig ha en bra och avslappnad relation till kundchefen. 

Konsulten berättar också att han är nöjd med den kontakt och det samarbete som råder mellan 

honom och kundchefen. Intervjuperson 2 däremot, anser att han inte har någon som helst 

relation till sin kundchef eftersom de aldrig träffas. Konsulten i fråga menar att det är svårt att 

avgöra om det finns ett fungerande samarbete eftersom de aldrig ses, dock poängterar han att 

en bättre kontakt vore önskvärd. Anledningen till att det finns meningsskiljaktigheter mellan 

konsulterna kring hur relationen med ledarna bör vara, kan förstås genom Jacobsen och 

Thorsviks (2008) teori kring att organisationer och dess medlemmar har olika förväntningar 

och synsätt på ledarskap, vilket gör det svårt för ledaren att tillfredsställa samtligas behov. 

   Tjänstemännen är ense om att de har en bra relation och samarbete till sin kundchef, de 

menar även att kontakten till kundchefen är tillräcklig. Intervjuperson 3 finner att kontakten 

med kundchefen är tillräcklig och anser sig vara en del av en tajt arbetsgrupp hos nuvarande 

kund.   

5.3.2 Motivation 

Både Pools (1997) och Wiesekes et al. (2011) genomförda studier, resulterar i att det bland 

annat är en ledares arbetsuppgift att motivera dess anställda. Forskarnas resultat styrks av 

både Jacobsens och Thorsviks (2008) samt Wolvéns (2000) teorier som påtalar att det bland 

annat är en ledarens uppgift att motivera dess anställda så att de presterar mer och trivs i sitt 

arbete.      

   Faktorer som motiverar konsulterna i deras arbete skiljs åt. När vi frågade intervjuperson 

1vad eller vem som motivera honom i arbetet fick vi svaret: 

”Jag träffar aldrig min chef från Adecco, så det är ju min chef hos kunden!”. 

Intervjuperson 2 menar att det är hans arbetskamrater som gör arbetet roligt och motiverande, 

vilket hänger ihop med intervjuperson 4 åsikt som är att alla i hans omgivning på arbetet 

motiverar honom. Intervjuperson 3 säger att det är hans egen stolthet som gör att han blir 

motiverad till att arbeta. Genom att han vet att han gör ett bra arbete för sin egen; Adeccos 

samt kundens skull, motiveras personen i fråga. En intressant aspekt att belysa genom att 

studera resultatet, är att ingen av konsulterna upplever att de motiveras i arbetet genom deras 

ledare, trots att både tidigare forskning samt teorier påtalar att det är en av ledarnas uppgifter.
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5.4 Flexibilitet 

Flexibilitet är ett av de fenomen som gör bemanningsbranschen samt anställningsformen som 

konsult komplex. Konsulterna förväntas anpassa sig efter olika yrken och tjänster, men även 

efter olika sorters människor (bemanningsforetagen 2, 2012). Med tanke på detta fenomen, 

frågade vi konsulterna hur de och kunden påverkas av flexibiliteten samt vilka för – och 

nackdelar det finns med att arbeta som just konsult.   

   Båda intervjuade arbetare menar att den största nackdelen med yrket är just att ambulera. 

Intervjuperson 1 ser gärna att han är anställd direkt av kunden istället för att vara där genom 

Adecco. Personen i fråga upplever att han blir utnyttjad i de fall då han är hos en och samma 

kund under en längre tid, utan att bli anställd av kunden i fråga. Enligt Allvin et al. (2006) är 

tanken med flexibla arbetsplatser bland annat att medarbetarna förväntas ta sig an många olika 

arbetsuppgifter (funktionell flexibilitet), samtidigt som de ska kunna anpassa sig efter det 

faktum att vara inhyrd hos kunder under kortare eller längre tidsperioder (numerisk 

flexibilitet). Trots att arbetarna uppfattar ambuleringen som en negativ aspekt av konsultyrket, 

är det faktiskt det fenomen som bemanningsbranschen bygger på. Vidare tycker 

intervjuperson 1 att det är synd om kunden i de fall då konsulter ”kommer och går” på 

kundföretaget. Konsulten i fråga menar att det bör vara påfrestande för kunden att ständigt 

lära upp nya konsulter kring hur uppdraget ska utföras.    

   Intervjuperson 2 berättar att nackdelen med att ambulera mellan olika tjänster, är 

avsaknaden av trygghet. Han anser det vara jobbigt att inte känna någon trygghet i sin 

anställningsform som konsult. Förutom bristen av trygghet, anser samma person att olika 

tjänsters varierande arbetstider påverkar honom negativt. Att gå från att arbeta dagtid till att 

arbeta natt, gör att personen uppfattar sig som sliten. Trots faktorer som att han många gånger 

känner sig sliten och att han går mellan olika tjänster, anser personen i fråga att kunderna ofta 

har lätt för att anpassa sig efter det fenomen att konsulter ”kommer och går”. Samma person 

anser att den största fördelen med att arbeta som konsult inom bemanningsbranschen är att 

man kan ta semester med kort varsel, det finns alltid en ersättare. Intervjuperson 1 har en 

annan åsikt och menar istället att den största fördelen är att få pröva på olika typer av arbeten, 

vilket ger honom en god insyn i många företag. Genom att individer växlar mellan olika 

arbetsplatser och arbetsuppgifter, utvecklas dem och på så sätt ökar deras personliga 

yrkeskvalifikation (Allvin et al., 2006). Allvins et al. (2006) teori kan ses som en anledning 

till att intervjupersonen ser det som fördelaktigt att ambulera, trots att han själv inte är 

medveten om effekterna. En intressant aspekt att beakta angående intervjuperson 1 

tankegångar, är att han ser ambuleringen som både negativ som positiv. Å ena sidan menar 

han att det är negativt att tvingas förflyttas mellan olika företag, å andra sidan ser han 

förflyttningen som positiv eftersom personen i fråga får en insyn hos olika kunder och på det 

sättet få prova på olika sorters arbetsuppgifter.      

 

Intervjuperson 3 anser att för – och nackdelen med att arbeta som konsult, är att det alltid 

finns ett slutdatum med uppdraget som han utför. Att det finns ett slutdatum är till fördel då 

konsulten i fråga inte trivs hos kunden och till nackdel i de fall då han trivs. Andra 

förekommande fördelar med yrket är, enligt intervjuperson 3, att han får chansen att gå på 

många uppdragsintervjuer; prova på olika system samt träffa på människor med olika 
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personligheter och på det sättet tillgodoses med stor erfarenhet inom arbetslivet. Samma 

person menar därmed att han påverkas positivt av att utföra sina uppdrag på olika 

arbetsplatser. Intervjupersonens och Allvins et al. (2006) resonemang stämmer överens och 

styrker därför det faktum att flexibilitet kan leda till personlig utveckling och ökad 

kvalifikation. Dessutom anser intervjuperson 3 att det är konsultens uppgift att anpassa sig 

efter kunden och inte tvärtom. Han menar att kunden givetvis ska ha en viss tolerans, men att 

anpassa sig till kunden och uppdraget, det får konsulten göra. Respondentens åsikt kan 

kopplas till Olofsdotters och Augustssons (2008) undersökning, som påvisar att inhyrda 

konsulter bör vara förberedda på att bli behandlade som både främlingar och outsiders trots att 

de är efterfrågade på arbetsmarknaden. Eftersom konsulten har en förväntan om att inte bli 

mottagen med öppna armar av kunden, är han därmed beredd på att anstränga sig för att 

socialiseras in i arbetsgruppen. Med Olofsdotters och Augustssons (2008) resultat i åtanke, är 

det positivt att konsulten har denna inställning eftersom det motverkar det faktum att 

eventuellt bli behandlad som en outsider eller främling.          

    

Intervjuperson 4 tycker att nackdelen med konsultyrket är den osäkerhet som han anser råder 

inom branschen, osäkerheten om att inte alltid befinna sig på en och samma plats. Personen i 

fråga uttalar sig enligt följande: 

”Jag hade inte velat jobba som konsult om jag inte hade varit på ett och samma 

ställe”.  

Intervjuperson 4 menar vidare att fördelen med yrket är att det alltid finns arbeten åt honom. 

Det är inte så att konsulten i fråga kastas ut i arbetslösheten i de fall kundföretaget inte 

behöver honom, utan blir istället förflyttad till annan kund. Eftersom intervjupersonen i fråga 

enbart varit inhyrd av en och samma kund, kan han inte uttala sig om hur han påverkas av att 

bli inhyrd av olika kunder.  

5.5 Socialt stöd  

Socialt stöd, i form av feedback och uppskattning, är en faktor som bidrar till tillfredställelse i 

arbetet samt ger en känsla av tillhörighet till en grupp (Johnson i Eriksson & Larsson). 

Tjänstemännen upplever att Adecco ger dem det sociala stödet de behöver, dock kommer det 

främst från konsultchefen och inte från övriga anställda på Adecco. Enligt intervjuperson 3 

beror det till största del på att han är och har varit ensam som konsult hos kunderna, vilket 

bidrar till att personen i fråga inte får möjlighet att uppleva socialt stöd från arbetskamrater på 

Adecco. Samma respondent uppfattar ingen känsla av samhörighet med andra konsulter från 

Adecco, utan menar istället att det är de permanent anställda hos kunden som bidrar med 

socialt stöd. Intervjuperson 4, som har kontakt med och arbetar tillsammans med andra 

konsulter, upplever istället att han får ett starkare socialt stöd från sina arbetskamrater på 

Adecco. Weisenfeld et al. (2001) redogör, i sin undersökning, för att individer som känner att 

de kan identifiera sig med en organisation, upplever att de får socialt stöd på arbetsplatsen. I 

och med att respondenterna inte kan identifiera sig med Adeccos övriga konsulter, upplever 

de inte heller att de kan få ett socialt stöd av dem på arbetsplatsen. Trots att båda 

tjänstemännen upplever att de får socialt stöd i form av uppskattning och feedback från 
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Adecco, känner de även att de får socialt stöd från kunden och de permanent anställda.  

  

Arbetarna känner att de blir behandlade som en i gänget av deras kunder, både av kundchefen 

samt de permanent anställda. Känslan bidrar till att ett starkt band växer fram mellan 

konsulterna och kunden. När vi ställde frågan huruvida arbetarna får socialt stöd i form av 

uppskattning och feedback från arbetskamraterna på Adecco, svarar intervjuperson 1 att han 

aldrig har någon kontakt med andra konsulter från Adecco och kan därför inte uttala sig om 

det. Intervjuperson 2 säger att han får det sociala stödet som han är i behov av, dock är det 

främst från kundföretaget och inte från Adecco.  

”Det är många kunder som säger till när man sköter sig bra. Ja, även när man 

gör något mindre bra. Men det är många som tycker att man är bra och hjälper 

till en med massa och sådant”.  

         (Intervjuperson 2) 

För att skapa trivsel samt motverka psykosocial ohälsa på en arbetsplats, menar Eriksson och 

Larsson (2002) att samtliga tre delar av socialt stöd (värderande, emotionellt samt 

instrumentellt) bör infinna sig. Den första delen är genom värderande stöd, vilket innebär att 

individen får feedback och uppskattning för väl utfört arbete. I och med att intervjuperson 2 

anser sig få den uppskattning och den feedback som han behöver, är en av delarna för att 

finna fullständigt socialt stöd tillfredställd.   

5.5.1 Välmående 

Tjänstemännen menar att Adecco, genom konsultchefen, samt kunden värnar om deras 

välmående. De beskriver också att det är av större väsentlighet att de permanent anställda 

värnar om deras välmående, än de andra konsulterna från Adecco. Väsentligheten bygger på 

att de permanent anställda hos kunden anses vara deras arbetskamrater och därmed en del av 

deras sociala liv på arbetet. Eftersom människan är en responsiv samt social varelse (Asplund, 

1987), har individer ett behov av att socialiseras in i grupper som de umgås i dagligen. 

Anledningen till att konsulterna anser att kontakten med de permanent anställda är mer 

väsentlig än kontakten med andra konsulter, kan bero på att de har en daglig kontakt med dem 

och har därför ett större behov av att socialiseras med dem.    

   Arbetarnas åsikter, angående om och vem som värnar om deras välmående, överensstämmer 

med varandra. Båda menar att det är kunden som till största del värnar om deras välmående. 

Intervjuperson 1 säger att Adecco inte värnar om hans välmående överhuvudtaget, eftersom 

konsultchefen aldrig tar sig tid att träffa honom hos kunden. 

”Jag tycker det är dåligt, för de är aldrig ut på arbetsplatserna. De sitter bara på 

kontoret verkar det som”.  

         (Intervjuperson 1) 

Som vi påtalar tidigare, krävs det olika former av socialt stöd för att uppnå trivsel och 

tillfredställelse på arbetet. Den andra delen av socialt stöd är emotionell, vilket innebär att 

individen får stöd i form av uppskattning från arbetskamrater och ledning samt en känsla av 

att de värnar om hans välmående (Eriksson & Larsson, 2002). Enligt vår mening bidrar inte 
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Adecco till att tillfredställa arbetarnas emotionella stöd, eftersom inte arbetarna upplever att 

de värnar om deras välmående överhuvudtaget. För att arbetarnas upplevda känsla av socialt 

stöd ska bli fullständig, krävs det att Adecco värnar om konsulternas emotionella välmående. 

     

5.5.2 Samarbete 

Den tredje och sista delen av socialt stöd som krävs för att uppnå fullständigt socialt stöd är 

instrumentell, vilket betyder att det finns ett fungerande samarbete med såväl de anställda som 

med ledningen (Eriksson & Larsson, 2002). Samtliga konsulter är överens om att det finns ett 

fungerande samarbete mellan dem och de permanent anställda hos kunden, dock var det bara 

tre av de fyra konsulterna som upplever ett fungerande samarbete med konsultcheferna. På så 

sätt kan vi konstatera att det instrumentella stödet är tillfredställt i tre av fyra fall.    

   Intervjuperson 3 menar att tidsperioden som en konsult är inhyrd hos en kund, är av 

väsentlighet för att kunna skapa en relation till de permanent anställda. Respondenten i fråga 

menar att ju längre tid han är inhyrd hos en kund, desto lättare är det att skapa en fungerande 

och ömsesidig relation. Samma respondent anser även att det inte skapas några relationer 

mellan konsulterna och de permanent anställd under korttidsuppdrag, jargongen blir istället att 

han kommer till kunden och utför sitt dagsarbete för att sedan gå hem igen. Intervjuperson 3 

resonemang skulle kunna förstås genom Biggs och Swailes (2005) studie, som konstaterar att 

konsulter känner ett större engagemang och mer tillhörighet till kunden desto längre 

tidsperiod konsulten är inhyrd. I och med känslan av tillhörighet samt engagemanget ökar 

parallellt med tidsperioden, bör samarbetet mellan konsulterna och de permanent anställda 

gynnas. Tankesättet kan även förstås genom intervjuperson 2 som till och med upplever en 

känsla av att han är anställd av kunden, istället för Adecco. Konsulten berättar att i de fall han 

är inhyrd av en kund under en längre tid, lär han känna samtliga permanent anställda och blir 

precis som vilken anställd som helst. Genom att vara inhyrd hos kunder under en längre tid, 

gynnas samarbetet mellan konsulten och kunderna. 

5.5.3 Ledarnas inverkan på konsulternas upplevda sociala stöd  

För att fullständigt socialt stöd ska kunna uppnås, bör som sagt tre delar av begreppet beaktas. 

Två av delarna är emotionellt- och värderande stöd, vilka innebär att ledaren ska ge feedback 

i form av uppskattning för ett väl utfört arbete samt värna om dess anställdas välmående 

(Eriksson & Larsson, 2002). Arbetarna berättar att de får stöd i form av uppskattning och 

feedback från deras konsultchef, dock handlar det mest om en klapp på axeln när de gör ett 

bra jobb. Båda är ense om att de är tillfredställda med den feedbacken de får från kundchefen. 

”Ja, de säger ju när man gör bra ifrån sig och sådant, så det känns jättebra 

faktiskt”.  

                                                                                                 Intervjuperson 2 

Intervjuperson 3 berättar att feedbacken oftast uppkommer i samband med medarbetarsamtal. 

Han är även tillfreds med den feedback som han möts av från kunder. Intervjuperson 4 är nöjd 

med den feedbacken som han upplever att han får från konsultchefen. Samma konsult berättar 

vidare att han ser väldigt positivt på den direkta kommunikationen som råder mellan honom 
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och kundchefen, som innebär att han får feedback och uppskattning direkt från kundchefen 

utan att konsultchefen behöver vara inblandad. I och med samtliga konsulter upplever att 

ledarna värnar om dess välmående samt ger dem feedback i form av uppskattning, är 

konsulterna tillfredsställda med deras värderande- samt emotionella stöd.       

5.6. Anställningsformer 

5.6.1 Drivkrafter 

Det finns teorier kring vad som driver arbetare respektive tjänstemän till att arbeta. Forskare 

menar att behovet av utveckling skiljer sig mellan de båda anställningsformerna (Alvesson & 

Björkman, 1992). Samtliga konsulter har skilda åsikter och tankar kring vad som driver dem 

till att arbeta. Intervjuperson 1 tycker att det är utmaningen och möjligheten till att lära sig 

olika saker som driver honom till att arbeta. Den andra arbetaren, intervjuperson 2, hävdar att 

det är fenomenet att lyckas som driver personen i fråga. Arbetarnas drivkrafter till att arbeta 

motstrider Alvesson och Björkmans (1992) teori om att arbetarnas främsta, och kanske enda 

anledning till att arbeta, är lönen.     

   Den ena tjänstemannen, intervjuperson 3, menar att lönen är den största och mest 

betydelsefulla drivkraften i hans arbetsliv. Personen i fråga hävdar att lönen trots allt är den 

faktor som har den mest avgörande betydelsen i slutändan. Berglund och Schedin (2009) har 

en teori kring att tjänstemäns drivkrafter till att arbeta, är dess möjlighet till att utvecklas samt 

göra karriär och baseras inte på lönen. Intervjuperson 3 åsikter kring vad som driver honom 

till att arbeta matchar alltså inte vad han, enligt Berglund och Schedins (2009) teori, bör 

uppleva som drivkraft. Vidare berättar intervjuperson 4 att vetskapen om att utföra ett gott 

arbete, vad gäller service; pondus och ett trevligt bemötande, är hans drivkrafter till att arbeta. 

   En intressant aspekt kring konsulternas drivkrafter till att arbeta, är att tre av fyra konsulter 

motstrider Alvesson och Björkmans (1992) samt Berglund och Schedins (2009) teorier kring 

vilka drivkrafter respektive anställningsform bör ha. Vi kan varken utläsa från teorin eller 

genom resultatet om detta är specifika fall, utan bara påvisa motstridigheterna som 

framkommer.       

5.6.2 Utvecklingsmöjligheter 

Intervjuperson 1 påstår att det inte finns några utvecklingsmöjligheter inom Adecco, chansen 

till utveckling finns istället genom intressanta uppdrag hos kunder. Personen i fråga påpekar 

dock att det är viktigt att utvecklas inom hans yrkesverksamma liv. Även den andra arbetaren, 

intervjuperson 2, upplever att det är genom uppdragen hos kunderna som personen i fråga 

utvecklas. Möjligheten till att utvecklas genom interna utbildningar på Adecco, har han inte 

undersökt. 

”Det har jag faktiskt inte kollat upp över huvud taget. Jag kände mig rätt klar 

med skolan när jag gick ut gymnasiet, så jag har inte tänkt på det”. 

                                                                                                         Intervjuperson 2 

Personen i fråga är ganska nöjd som det är, angående hans arbetssituation. Trots att Berglund 

och Schedin (2009) påpekar att arbetare inte har något särskilt behov av att utvecklas i sitt 
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arbete, förklarar intervjuperson 2 att han självklart vill utvecklas och bli så duktig som 

möjligt. Samtidigt poängterar konsulten att det inte går att bli bäst på allt.    

   

Intervjuperson 3 anser att han kan utvecklas till viss del inom Adecco. 

Utvecklingsmöjligheterna finns genom klickportalen (webbaserade utbildningar), det gäller 

bara att ta vara på tillfällena. Personen i fråga nämner att han får möjligheten att delta i interna 

kurser hos kunden, så som HLR (hjärt- och lungräddning) och brandskydd. Varken 

intervjuperson 3 eller intervjuperson 4 har ett behov av att utvecklas inom sin tjänst som 

ambulerande tjänsteman på Adecco. På grund av att ingen av tjänstemännen har ett behov av 

att utvecklas i sina arbeten, motstrider även detta faktum tidigare nämnda teorier. Som vi 

tidigare påtalar, kan inte vi finna några förklaringar till varför samtliga respondenters 

ståndpunkter motsäger de teorier som vi redogjort för i undersökningen.  

5.7 Sammanfattning av resultat och analys  

Genom resultatet vi får ut från intervjuerna samt den analys vi gör, har vi kommit fram till en 

del slutsatser kring studiens undersökningsområde. Samtliga konsulter kan definiera 

begreppet tillhörighet i ett sammanhang och anser vidare att det är viktigt att känna 

tillhörighet till en organisation. Det framkommer även att konsulterna känner mer tillhörighet 

till kunden än till Adecco, samtidigt anses det vara väsentligt att känna en viss tillhörighet till 

Adecco för att kunna visa en bra bild av företaget ut mot omgivningen. Arbetarnas 

konsultchef anser att konsulterna i grund och botten bör känna en tillhörighet till Adecco, 

medan tjänstemännens konsultchef samt kundchefen anser att konsulterna bör känna 

tillhörighet till såväl Adecco som kunden.    

    

Konsulterna har två chefer, konsultchefen och kundchefen. Samtliga konsulter, förutom 

intervjuperson 2, anser att kundchefen är den chef som är mest betydelsefull eftersom de 

träffar honom i det dagliga arbetet. Vidare framkommer att konsulterna har en fungerande 

relation och ett fungerande samarbete med sina konsultchefer. Det finns 

meningsskiljaktigheter kring hur konsulterna uppfattar sin relation med sina kundchefer, 

känslan av vilken relation de har beror på deras kontakt samt hur ofta de träffas i det dagliga 

arbetet.  

   En viktig del i ledarskap är att kunna ge socialt stöd till underordnade. Samtliga konsulter är 

tillfredställda med det stöd de får i form av uppskattning och feedback, från såväl 

konsultchefer som kundchefer. Både teori och tidigare forskning påvisar att det bland annat är 

en ledares arbetsuppgift att motivera dess anställda, dock anser konsulterna att motivation till 

att arbeta skapas genom andra källor, såsom att utvecklas och lyckas.   

 

Konsulterna anser att det finns både för- och nackdelar med att arbeta som just konsult. Att 

kunna ta semester med kort varsel; utvecklas genom erfarenheter samt prova på olika yrken är 

några av de faktorer som betraktas vara till fördel med yrket. Några av nackdelarna med att 

arbeta som konsult anses vara att just ambulera och ständigt vara beredd på att byta 

arbetsplats, vilket ger en viss avsaknad av trygghet.   

   Forskare menar att man, som inhyrd konsult, måste vara beredd på att bli behandlad både 
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som outsider och främling (Olofsdotter & Augustsson, 2008). Intervjuperson 3 menar att det 

är konsulternas uppgift att anpassa sig efter samt skapa relationer till kundföretagen och inte 

tvärtom. Intervjuperson 3 är inte beredd på att bli bemött med öppna armar av kunden och 

menar därför att han kommer anstränga sig för att bli en i gruppen.   

 

För att skapa tillfredställelse i arbetet samt skapa en känsla av tillhörighet, är socialt stöd 

genom feedback och uppskattning en bidragande faktor. Tjänstemännen anser att de får 

socialt stöd i form av feedback samt uppskattning av både kund och Adecco. Arbetarna 

uppfattar att de blir behandlade som en i gänget av sina kunder. Den ena arbetaren menar att 

han får socialt stöd från arbetskamraterna på Adecco, medan den andra anser att han aldrig 

har någon kontakt med hans arbetskamrater från Adecco.       

   Enligt tjänstemännen värnar både Adecco, genom konsultchefen, samt kundcheferna om 

deras välmående. Arbetarna menar att det är kunden som till största del värnar om deras 

välmående. 

   Samtliga konsulter är ense om att det finns ett fungerande samarbete mellan dem och de 

permanent anställda hos kunden, dock är det bara tre av de fyra intervjuade konsulterna som 

anser att de har ett fungerande samarbete med konsultcheferna. Två av konsulterna anser att 

det är tidsperioden som har en avgörande roll för hur samarbetet ska fungera.    

 

Teorier påtalar att det finns skillnader mellan tjänstemäns och arbetares upplevda drivkrafter 

till att arbeta. Arbetarnas drivkrafter bör vara lönebaserade, vilket motstrider resultatet i 

undersökningen eftersom deras drivkrafter är att lyckas och utvecklas i arbetet. Tjänstemäns 

förväntade drivkrafter till att arbeta bör vara chansen till utveckling samt att göra karriär, 

vilket även detta motstrider studiens resultat på grund av att tjänstemännen drivs av att få en 

inkomst och genom att utföra sitt arbete väl.    
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6. Diskussion 

 

I denna del diskuterar vi metodens betydelse för resultatet och reflekterar över våra teoretiska 

utgångspunkter i relation till resultatet samt analysen. Dessutom för vi ett resonemang kring 

våra reflektioner och synpunkter som framkommer under studietidens gång. Avslutningsvis 

redogör vi för vår slutsats. 

 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka konsulters känsla av tillhörighet, till 

såväl Adecco som till kundföretaget. Vi ville öka vår kunskap kring hur konsulters upplevda 

tillhörighet påverkas av att de ambulerar mellan organisationer. Vi var intresserade av att få 

reda på om konsulterna känner någon tillhörighet överhuvudtaget och om de gör det, är det till 

Adecco och/eller kunden. Vidare ville vi studera konsult- samt kundchefernas uppfattningar 

kring var konsulterna bör känna sin tillhörighet och i så fall varför. Slutligen ville vi finna 

vilka faktorer som bidrar till att konsulterna upplever en känsla av tillhörighet.  

   Vi har medvetet valt att föra mer diskussion kring hur konsulterna upplever sin känsla av 

tillhörighet gentemot Adecco än till kundföretagen. Anledningen är att samtliga konsulter 

redan känner en hög grad av tillhörighet till kunderna, varpå vi inte fann några intressanta 

aspekter att lyfta kring fenomenet.  

 

Med tanke på att tillhörighet är huvudämnet i studien, var det av största relevans att inleda 

undersökningsprocessen med att definiera begreppet.  Studerandet av och fördjupningen i 

teorier kring tillhörighet, gav oss insikten om att det finns många tankar och definitioner runt 

begreppet. I samband med påbörjad studie skapade vi oss tankar och funderingar kring vad 

tillhörighet betydde för oss samt försökte finna en definition som speglade våra uppfattningar 

och som vi vidare kunde använda oss av i undersökningen. Efter en del överväganden 

bestämde vi oss för att använda Ahrnes och Hedströms (1999) definition eftersom författarna 

väljer att definiera begreppet som en del av ett vi eller en del av ett sammanhang, vilket skulle 

kunna vara en organisation som Adecco eller kunden. Med tanke på att det finns många 

definitioner av begreppet tillhörighet, blev således en av studiens utmaningar att fastställa 

vilken definition som skulle råda i undersökningen för att verkligen mäta det som vi hade för 

avsikt att mäta i undersökningen. Eftersom vi själva hade svårigheter i att klargöra begreppets 

betydelse, var det inte heller konstigt att konsulterna hade problem med att berätta vad 

tillhörighet innebär för dem. Vi har funderat kring anledningen till att majoriteten av 

konsulterna inte kunde definiera begreppet tillhörighet och kommit fram till att 

intervjusituationen skulle kunna vara en orsak. Vi tror att konsulterna möjligtvis kan ha känt 

sig pressade under intervjusituationerna eftersom de befann sig i ett sammanhang med okända 

människor som bad dem att definiera ett teoretiskt begrepp, vilket vi ser som en relativt 

ovanlig situation som skulle kunna göra det svårt för konsulterna att uttrycka sig. Till vår 

lättnad kunde konsulterna förklara begreppet i ett sammanhang, vilket ledde till att 

forskningsprocessen kunde fortgå och framkalla användbart resultat.        
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För att kunna fullfölja en undersökningsprocess av denna karaktär, krävs det att samtliga bitar 

faller på plats och gör undersökningen fulländad. De bitar vi syftar på är bland annat 

undersökningens tillvägagångssätt; valet av intervjupersoner; tiden och platsen för 

intervjuerna samt datainsamlingen. Från första kontakten med kontorschefen på Adecco, 

bestämdes att han skulle vara vår kontaktperson under studiens gång. Relationen utvecklades 

till att all kontakt med respondenterna skulle gå via kontorschefen, vilket utmynnade i att 

personen i fråga blev vår ”gatekeeper”. Som tidigare diskuterats fann vi både för- och 

nackdelar med att ha en ”gatekeeper”. Eftersom det är första gången vi som forskare använde 

oss av en ”gatekeeper”, kan vi endast diskutera begreppet i förhållande till denna 

undersökning och därmed inte generalisera fenomenet. Den främsta nackdelen med att vi 

använde oss av en ”gatekeeper” i undersökningen, skulle kunna vara att han påverkade valet 

av respondenter. Det skulle kunna vara så att han valde ut respondenter som han trodde var 

godtyckliga och därmed skulle svara till företagets fördel, vilket i sin tur skulle kunna 

påverkat studiens resultat åt det ena hållet. Samtidigt skulle ”gatekeeperns” val av 

respondenter kunna vara fördelaktig, både för Adecco och för undersökningen, då han 

eventuellt valde ut respondenter med starka åsikter som även kunde ge utförliga svar och 

därmed påverka resultatet åt det andra hållet. Anledningen är att kontorschefen poängterade 

tidigt i undersökningsprocessen att han ville ha ut väsentlig information av undersökningen. 

   En annan aspekt som har påverkat undersökningens resultat på grund av urvalet, är det 

faktum att vi inte har intervjuat någon kundchef som ansvarar över tjänstemän och på så vis 

inte kunnat ta del av hans information samt åsikter. Som vi tidigare påtalat gavs vi inte 

möjlighet till att intervjua någon person med den befattningen, trots att vi poängterade vikten 

av att få genomföra en sådan intervju och på så sätt göra ett komplett urval. Eftersom vi hade 

ett avtal med vår ”gatekeeper” om att samtlig kontakt skulle gå via honom, var det utom vår 

kontroll att ta kontakt med kundchef som har ansvar för tjänstemän. Dessutom var det inte 

möjligt för oss att, utan ”gatekeeperns” hjälp, kunna finna företag där Adecco har tjänstemän 

uthyrda. Vi är väl medvetna om att detta faktum kan ha påverkat undersökningens reliabilitet 

av den orsaken att kundchefen möjligtvis skulle kunna ha avvikande uppfattningar kring 

ämnet och därmed framföra information som skulle kunna förändra resultatet.  

  

De teoretiska begrepp som vi valt att förhålla oss till och som vi därmed ansåg vara väsentliga 

i förhållande till uppsatsämnet, har också gått att koppla till resultatet samt analysen. Genom 

våra teoretiska utgångspunkter ansåg vi oss kunna förstå innebörden av begreppet tillhörighet, 

dock hade vi svårigheter att binda samman tillhörigheten med de övriga teoretiska begreppen 

som vi valt att förhålla oss till. Anledningen är att vi hade en klar bild över vilka teoretiska 

begrepp som vi ansåg vara användbara och väsentliga i studien, utan att för den delen kunna 

göra en direkt koppling från första stund. Samtidigt kunde vi inte, genom litteraturen, finna 

andra teoretiska begrepp som skulle kunna vara av större relevans för att undersöka 

ambulerande konsulters upplevda känsla av tillhörighet till Adecco respektive kunden. 
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6.1 Orsaker och konsekvenser av fenomenet tillhörighet  

Under hela undersökningsprocessen har våra funderingar kretsat kring begreppet tillhörighet 

och vi har således kommit fram till att det finns både aspekter som orsakar tillhörighet samt 

konsekvenser som framkommer i samband med upplevd känsla av tillhörighet. Orsakerna och 

konsekvenserna har vidare framkommit genom att vi har studerat den tidigare forskningen 

och de teoretiska utgångspunkter vi valt att använda i studien. Alvesson och Björkman (1992) 

menar att socialisationsprocessen, alltså att socialiseras in i en grupp eller organisation, en är 

viktig faktor för att kunna skapa en känsla av tillhörighet. Enligt vår mening är det därför av 

största vikt att Adecco lägger ner tid samt energi på att socialisera in konsulterna i 

organisationen redan i ett tidigt stadium, vilket de enklast gör genom att ge konsulterna en 

lyckad introduktion. Huruvida konsulterna väljer att ta emot samt nyttja introduktionen är upp 

till dem, men vi anser att de åtminstone borde ges chansen och att det ska finnas rutiner för 

utförandet av introduktion.   

   Ledaren och typ av ledarskap har en väsentlig roll i att frambringa en känsla av tillhörighet 

eftersom de vanligtvis påverkar de underordnades beteende och inställning till olika faktorer i 

arbetet, vilket skulle kunna vara deras känsla av tillhörighet (Jacobsen och Thorsvik, 2008). 

Vi har en uppfattning om att varken konsultcheferna eller kundchefen är medvetna om vilken 

avgörande betydelse de har för att skapa konsulternas känsla av tillhörighet, både till Adecco 

och till kunden. Faktorer som spelar in i sammanhanget är exempelvis vikten av att 

konsultcheferna håller kontakt med konsulterna, dels med hjälp av att besöka dem hos kunden 

men också genom att ha utvecklingssamtal. Arbetarna påtalar att de har ett väldigt behov av 

att konsultchefen besöker dem ute hos kunderna med jämna mellanrum och enligt vår mening 

är det en självklarhet att denna typ av kontakt ska finnas. Anledningen till behovet av besök 

beror till stor del på att arbetarna vill känna att det faktiskt finns en kontakt ”ansikte mot 

ansikte” och inte bara via telefon. Trots att konsulterna känner mest tillhörighet till kunden, 

anser vi att kontakten med deras respektive konsultchefer är betydelsefull eftersom det trots 

allt är konsultchefen som är deras huvudsakliga chef.         

   I vårt resultat framkommer att konsulterna till största del är tillfredställda med det sociala 

stöd de upplever att de får från dels kundcheferna och kundens permanent anställd, men också 

från konsultcheferna. Både Johnsson i Eriksson & Larsson och Allvin et al. (2006) är överens 

om att upplevelsen av socialt stöd orsakar en känsla av tillhörighet. Vi vill påtala att såväl 

ledare som övriga konsulter och kundens permanent anställda har en väsentlig roll i 

sammanhanget. Eftersom uppskattning och feedback är två viktiga aspekter av socialt stöd, 

har vi funderat kring hur konsultcheferna ska kunna ge konstruktiv feedback utan att vara 

närvarande i det dagliga arbetet. Självklart kan konsultcheferna ta del av kundchefernas 

åsikter angående konsulterna och sedan föra dem vidare till konsulterna, samtidigt bygger inte 

en sådan feedback på konsultchefernas personliga uppfattning eftersom informationen 

kommer från en mellanhand. Vi anser det givetvis vara viktigt att uppskattningen och 

feedbacken kommer från såväl kundcheferna som konsultcheferna, eftersom konsulterna trots 

allt har två chefer. Samtidigt funderar vi på hur äkta den feedbacken är som kommer från 

konsultcheferna med tanke på att han sällan ser konsulterna i samband med att de utför sina 

arbetsuppgifter.        
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Av tillhörighet framkommer bland annat konsekvenser som engagemang; organisatorisk 

identifikation och socialt stöd; motivation samt trygghet. De konsekvenser vi tycker är 

intressanta att reflektera över och som vi följaktligen kommer föra en diskussion kring är 

engagemang samt trygghet. Allen och Meyer (1997) har kommit fram till att en känsla av 

organisatorisk tillhörighet leder till mer engagemang, alltså att individer engagerar sig i 

verksamheten. Vi vill påstå att i de fall konsulterna känner tillhörighet, oavsett om det är till 

kunden eller till Adecco, ger de mer av sig själva till organisationen och visar på sätt mer 

engagemang. Ett av Adeccos tillvägagångssätt för att skapa tillhörighet och på så vis öka 

engagemanget hos konsulterna är genom konsultfesterna. Något vi har förundrats över under 

hela undersökningens gång, är att den enda konkreta handlingen Adecco utför för att skapa 

tillhörighet, vilket ska leda till konsulters engagemang i företaget, är konsultfesterna. Vi är 

skeptiska till om detta arrangemang verkligen är tillräckligt för att skapa ett engagemang, 

samtidigt frågar vi oss vilket engagemang Adecco egentligen kräver. Eftersom konsultfesterna 

är Adeccos enda handling för att skapa engagemang hos konsulterna, funderar vi vidare på om 

Adecco verkligen kräver så mycket engagemang från konsulterna. Vi reagerar på att 

konsultfesterna är frivilliga, vilket egentligen inte är så konstigt, samtidigt anser vi att 

arrangemangen borde vara obligatoriska. Vi menar att Adecco bör lägga vikt vid att anordna 

aktiviteter som är obligatoriska, samtidigt kan det bli svårt att utföra detta eftersom 

konsulterna är uthyrda på många olika arbetsplatser där det råder olika arbetstider.  

   Enligt vår mening bör även trygghet vara en konsekvens av upplevd tillhörighet. Vi menar 

att i de fall individer känner en tillhörighet till en grupp eller organisation, finner individerna 

också en trygghet i grupperingen. Vi funderar kring att tryggheten kan kopplas samman med 

konsultfesterna, eftersom ett par av konsulterna påtalar att de känner sig obekväma i att delta 

på festerna som arrangeras. Med resonemanget vill vi påstå att om konsulterna hade upplevt 

att de är en del av grupperingen på Adecco, hade de kanske även känt en trygghet och på så 

sätt blivit mer bekväma i att delta i festerna.    

6.2 Jämförelse mellan anställningsformerna  

Två aspekter vi vill lyfta, och som vi vidare finner intressanta att reflektera kring i samband 

med anställningsformerna tjänstmän respektive arbetare, är vilka drivkrafter tjänstemän och 

arbetare har till att arbeta samt sin upplevda uppmärksamhet från konsultcheferna. I resultatet 

framkommer att samtliga konsulter har skilda åsikter kring vad som driver dem i arbetet, dock 

är det inga av åsikterna som matchar Alvessons och Björkmans (1992) samt Berglunds och 

Schedins (2009) teorier kring att arbetarnas drivkrafter är lönebaserade medan tjänstemännens 

drivkrafter är målinriktade. Egentligen tycker vi inte att det finns så mycket att diskutera kring 

tjänstemännens respektive arbetarnas drivkrafter, dock anser vi det väsentligt att belysa 

eftersom det finns så klara teorier kring upplevda drivkrafter. Vi funderar kring om resultatet 

kan beror på att konsulterna har en komplex arbetsform eller om det endast är 

undersökningens respondenter som har just dessa drivkrafter.   

   En väsentlig skillnad mellan arbetarna och tjänstemännen, som vi upptäckt i samband med 

intervjuerna, är att de tillges olika mycket uppmärksamhet från deras konsultchefer. När vi 

talar om olika mängd av uppmärksamhet syftar vi på att tjänstemännens konsultchef besöker 

hans konsulter hos kunderna regelbundet, medan arbetarna menar att det knappt får några 
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besök från sin konsultchef överhuvudtaget. En intressant aspekt i sambandet är att arbetarnas 

konsultchef menar att konsulterna i grund och botten ska känna tillhörighet till Adecco, 

samtidigt tillger han knappt sina konsulter någon uppmärksamhet vilket vi anser vara 

dubbelmoral. Anledning till vår åsikt är att om konsultchefen menar att konsulterna bör känna 

sin tillhörighet till Adecco, anser vi att det minsta han kan göra är att ge konsulterna lite 

uppmärksamhet. Uppmärksamhet bör vara en detalj i konsultchefens arbete, samtidigt som 

konsulterna skulle uppskatta det något oerhört. 

6.3 Ambulering 

Ett faktum vi anser är oerhört väsentligt att reflektera samt diskutera kring, är konsulternas 

sätt att se på sitt yrke. Som vi lyft fram tidigare finns det en komplexitet i konsultyrket, vilket 

innebär att konsulten måste ha en kapacitet att anpassa sig efter olika företags behov. Som 

konsult handlar det om att vara beredd på att utföra uppdrag hos kunder under olika 

tidsperioder, allt från en dag till flera år. Olofdotter och Augustsson (2008) talar om att 

konsulter bör ha en viss mental inställning samt styrka för att kunna hantera ambuleringen 

mellan företag. Det vi fascinerades över i sammanhanget, är att ingen av de intervjuade 

konsulterna finner ett intresse i att stanna på Adecco under resten av sin karriär. Anledningen 

är, som också är den gemensamma nämnaren för samtliga konsulters uppfattning, att de inte 

trivs med att just ambulera. Samtliga konsulter ser även ambuleringen som den största 

nackdelen med att arbeta som konsult. Trots att det finns olika orsaker till detta synsätt, är 

tryggheten den utmärkande faktorn. De menar kort och gott att de inte finner någon trygghet i 

deras arbetssituation då de ständigt ambulerar.  

   Orsaken till att vi intresseras av konsulternas uppfattningar kring ambuleringen, är att 

bemanningsbranschen faktiskt bygger på det faktum att konsulterna ska ambulera. Eftersom 

bemanningsbranschen grundas i konsulters ambulering bör konsulterna, enligt vår mening, ha 

en positiv inställning till att ambulera. Även om de inte ser ambuleringen som den största 

fördelen med yrket, anser vi att de i alla fall bör ha en god attityd gentemot företeelsen. Med 

tanke på ovanstående resonemang kring konsulternas inställning, vill vi dra en parallell till ett 

annat yrke som har en lika självklar karaktär. Arbetar man till exempel i en dagligvaruhandel 

och har befattningen kassörska, bör man ha en god inställning till arbetsuppgiften eftersom 

det trots allt är befattningens huvuduppgift. Självklart ser vi inte det som ett krav att ha en 

positiv inställning till ens yrke och dess huvudsakliga arbetsuppgift, dock anser vi det en 

aning märkligt att ha den inställning som konsulterna har till sitt yrke. Vi menar att arbetet 

borde underlättas och arbetstillfredsställelsen borde skapas genom att personer, i detta fall 

konsulter, har en positiv inställning till deras yrke och allt vad det innebär.  

6.4 Vikten av tillhörighet        

Efter att ha tagit del av respondenternas åsikter; analyserat resultatet och studerat teoretiska 

utgångspunkter, funderar vi på konsulternas vikt av att känna tillhörighet till Adecco samt 

kunderna. Trots att samtliga konsulter är överens om att de bör känna en viss tillhörighet till 

Adecco, funderar vi samtidigt över hur väsentlig den upplevda känslan av tillhörighet 

egentligen är. Ahrne och Hedström (1999) menar att en betydelsefull del för att kunna 

organisera en verksamhet, är att det finns en upplevd känsla av tillhörighet som kan visa sig 
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exempelvis genom anställning eller medlemskap. Vi förstår att konsulterna vill känna 

tillhörighet till Adecco som är deras arbetsgivare och konsulterna är representanter för 

företaget. Samtidigt utför inte konsulterna fysiskt sett sina arbetsuppgifter på Adecco, därför 

funderar vi på om det egentligen är av väsentlighet för konsulternas skull att de känner en 

tillhörighet till företaget. När vi påbörjade undersökningen hade vi en förförståelse kring att 

den mest betydelsefulla tillhörigheten som konsulterna upplever, är den de har till Adecco. 

Vår förförståelse grundas i det faktum att yrkesverksamma människor helt enkelt bör känna 

mest tillhörighet till det företag man är anställd av. Dessutom hade vi en förutfattad mening 

kring Adecco som arbetsgivare och trodde att företaget skulle uppfattas som en trygg 

ståndpunkt samt ett gemensamt forum där konsulterna träffas regelbundet. I resultatet visas 

dock motsatsen, då konsulterna sällan vistas på Adecco och den mesta av kontakten som 

konsulterna har med konsultcheferna går dessutom via telefon och sms. Med tanke på Ahrnes 

och Hedströms (1999) ståndpunkt bör konsulternas tillhörighet ligga hos Adecco, men för 

konsulternas egen skull funderar vi på om det verkligen är så viktigt att de känner tillhörighet 

till just Adecco, det kanske räcker med kunden. Även om samtliga konsulter tycker att det är 

viktigt att känna tillhörighet till en organisation, vill vi påstå att det väsentliga inte ligger i om 

de känner tillhörighet till Adecco eller kunden, det viktiga är att de känner tillhörighet till 

någon av organisationerna.  

 

Avslutningsvis vill vi reflektera kring kopplingen mellan personliga relationer och upplevd 

känsla av tillhörighet. Vi funderar över att konsulternas tillhörighet möjligtvis inte är riktad 

till organisationerna i sig, utan snarare till individerna inom organisationerna. Vi tror att en av 

anledningarna till att konsulterna upplever en starkare känsla av tillhörighet till kundföretagen 

beror på att de har fler kontakter och mer personlig relation till exempelvis de permanent 

anställda, än vad de har till individerna på Adecco. Våra funderingar ligger också i om 

konsulternas upplevda känsla av tillhörighet till Adecco, kanske egentligen är en känsla av 

tillhörighet till konsultcheferna eftersom det är de individerna som de generellt sett har mest 

kontakt med på Adecco.         

6.5 Förslag på framtida forskning  

Såhär i slutskedet av undersökningen, funderar vi givetvis på vad som kunde gjorts 

annorlunda under processen och hur vidare forskning kan fortgå. En intressant aspekt vi 

önskar att fortsatt forskning upptar, är hur tidsperioderna (hur lång tid konsulterna är inhyrda 

hos kunderna) påverkar Adeccos ambulerande konsulters upplevda känsla av tillhörighet. Vi 

menar att tidsperioden som konsulterna är inhyrda hos kunderna, kan vara avgörande för den 

upplevda känslan av tillhörighet. Trots att Biggs och Swailes (2005) undersökning resulterar i 

att ju längre tid en konsult är inhyrd, desto mer tillhörighet känner denne till kunden, hade det 

varit intressant att undersöka hur konsulterna på Adecco påverkas. I vår undersökning gavs vi 

tyvärr inte möjlighet att genomföra denna typ av jämförelse, eftersom ”gatekeepern” inte fann 

lämpliga respondenter som gjorde det möjligt för oss att genomföra jämförelsen. Hade vi 

däremot, i vår undersökning, haft möjlighet att genomföra denna jämförelse hade vi sannolikt 

hanterat denna fråga annorlunda.  
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6.6 Slutsats  

 Om konsulterna upplever en känsla av tillhörighet, är den i så fall riktad till 

bemanningsföretaget och/eller kunden?   

Samtliga konsulter upplever en känsla av tillhörighet, till såväl Adecco som till kunderna. 

Trots att konsulterna känner tillhörighet till båda företagen, är känslan av tillhörighet starkare 

gentemot kundföretagen. Konsulterna påtalar samtidigt att det är av väsentlighet att känna 

tillhörighet till Adecco, för att kunna visa en bra bild av företaget ut mot omgivningen. 

 

 Vilka faktorer bidrar till att konsulterna upplever en känsla av tillhörighet? 

Genom undersökningens resultat visar sig olika faktorer vara orsak till att konsulterna 

upplever en känsla av tillhörighet till Adecco samt kunden. Faktorerna som framkommer är 

socialisationsprocessen; ledare och typ av ledarskap samt socialt stöd. 

 

 Finns det några skillnader och/eller likheter mellan tjänstemäns och arbetares 

upplevda känsla av tillhörighet?  

Studiens resultat påvisar att det finns skillnader och likheter mellan tjänstemäns och arbetares 

upplevda känsla av tillhörighet, både till Adecco och till kundföretagen. En av de största 

skillnaderna är tjänstemännens respektive arbetarnas relation till deras konsultchefer, vilket 

visar sig vara en bidragande faktor till konsulternas upplevda känsla av tillhörighet. 

Tjänstemännen har en starkare relation till deras konsultchef, vilket gör att de känner en 

starkare tillhörighet till Adecco. En av de största likheterna är att samtliga konsulter, 

tjänstemän och arbetare, upplever en känsla av tillhörighet till både Adecco och till 

kundföretagen. Båda parter är ense om att känslan av tillhörighet är som starkast till 

kundföretagen.    

6.6.1 Förbättringsområden  

Efter att ha analyserat empirin har vi kommit fram till att det finns två givna områden som bör 

förbättras för att kunna stärka konsulternas känsla av tillhörighet, då främst till Adecco 

eftersom konsulterna redan upplever en tillfredsställd känsla av tillhörighet till kunderna. Det 

första förbättringsområdet är introduktionen, konsulterna bör ges möjlighet till en gedigen 

introduktion på Adecco. Den andra punkten, i behov av förbättring, är kontakten mellan 

konsulterna och konsultcheferna. Arbetarna påtalar att det finns bristande kontakt ”ansikte 

mot ansikte” med deras konsultchef eftersom de väldigt sällan träffar honom. Vi kan se en 

möjlig koppling mellan dessa två förbättringsområden, eftersom vi anser att en lyckad 

introduktion skulle kunna främja kontakten och relationen mellan konsulterna och deras 

konsultchefer.  
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Bilaga 1: Intervjuguide ambulerande konsulter 

Bakgrund 

1. Kön? 

2. Hur gammal är du? 

3. Hur länge har du varit anställd på Adecco? 

4. Hur länge har du varit inhyrd hos nuvarande kund? 

5. Hur många kunder har du varit inhyrd hos? 

6. Vilken arbetsposition har du (arbetare, tjänsteman)? 

7. Är du ensam från Adecco hos nuvarande kund? 

 

Socialt stöd 

8. Får du socialt stöd i form av exempelvis uppskattning eller feedback av dina arbetskamrater 

på Adecco? 

9. Får du socialt stöd i form av exempelvis uppskattning eller feedback av dina arbetskamrater 

hos kunden? 

10. Värnar dina arbetskamrater på Adecco om ditt välmående? 

11. Värnar dina arbetskamrater hos kunden om ditt välmående? 

12. Upplever du att det finns ett fungerande samarbete mellan dig och de anställda hos 

kunden? 

13. Vilken typ av stöd och uppbackning behöver du? Anser du att du får det och i så fall på 

vilket sätt? 

 

Tillhörighet 

14. Vad innebär tillhörighet för dig? 

15. Fick du någon introduktion när du började på Adecco? Om ja, var den tillräcklig? Om nej, 

vad saknades?  

16. Kan du identifiera dig med Adecco? Hur? Varför? 

17. Kan du identifiera dig med kunderna? Hur? Varför? 

18. Känner du tillhörighet till något av företagen? I så fall vilket/vilka? 

19. Är det viktigt för dig att känna tillhörighet till företagen? På vilket sätt?/ Varför inte det? 



 
 

20. Har du förhoppningar om att arbeta hos Adecco resten av din karriär? 

 

 Flexibilitet 

21. Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att arbeta som konsult? 

22. Hur påverkas du av att arbeta på olika arbetsplatser? 

23. Känner du att kunden har lätt för att anpassa sig efter det faktum att ni konsulter ”kommer 

och går” på företaget? 

 

Ledarskap 

24. Vi uppfattar att du har två chefer, vilken chef är mest betydelsefull för dig? 

25. Hur beskriver du relationen till din konsultchef? 

26. Hur beskriver du relationen till kundchefen? 

27. Anser du att du har tillräcklig kontakt med din konsultchef? Om inte, vad behöver 

förbättras? 

28. Anser du att du har tillräcklig kontakt med din kundchef? Om inte, vad behöver 

förbättras? 

29. Upplever du att det finns ett fungerande samarbete mellan dig och konsultchefen? 

30. Upplever du att det finns ett fungerande samarbete mellan dig och kundchefen? 

31. Får du stöd i form av exempelvis uppskattning eller feedback av din konsultchef? 

32. Får du stöd i form av exempelvis uppskattning eller feedback av din kundchef? 

33. Har du förtroende för Adecco? Utveckla. 

34. Vem motiverar dig i arbetet? 

 

Tjänstemän – Arbetare 

35. Vad är din största drivkraft till att arbeta? 

36. Känner du att det finns utvecklingsmöjligheter på Adecco? På vilket sätt? 

37. Har du ett behov av att utvecklas i ditt arbete? 

 

 

 



 
 

Bilaga 2: Intervjuguide ledare 

Intervjufrågorna utgår från ledarskap och tillhörighet, vilket även omfattar socialt stöd; 

flexibilitet samt anställningsformer.  

 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Vad innebär tillhörighet för dig? 

4. Hur ser introduktionen ut för konsulterna? Lägger ni någon vikt vid att skapa en tillhörighet 

för konsulterna till ert företag? 

5. Var anser ni att konsulterna bör känna sin tillhörighet, till Adecco och/eller kundföretaget? 

Varför? 

6. Tror ni att konsulterna känner sig som en del av ert företag? Om ja, på vilket sätt? 

7. Gör ni något för att konsulterna ska känna en tillhörighet till ert företag, i så fall hur? 

8. Hur skapar ni en relation till konsulterna? Vad är strategin för att bibehålla den? 

9. Ger ni konsulterna någon feedback? I så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning? 

10. Avser du att det är din arbetsuppgift att ge konsulterna feedback? 

11. Värnar ni om konsulternas välmående? I så fall på vilket sätt? 

12. Upplever ni att det finns ett fungerande samarbete mellan dig och konsulterna? 

13. Känner ni att det finns en tillräcklig kontakt mellan dig och konsulterna? Finns det något 

som kan förbättras, i så fall vad? 

14. Ser ni några eventuella möjligheter respektive svårigheter med kontakten mellan dig och 

konsulterna? 

15. Känner ni att ni kan skapa ett förtroende till konsulterna, oberoende av tidsperiod på 

företaget? 

16. Vad ser ni som fördel respektive nackdel med att konsulterna ambulerar mellan olika 

tjänster och arbetsplatser? 

17. Vilka förväntningar tror ni att konsulterna har på er som chef? Tror ni att ni motsvarar 

dessa förväntningar? 

18. Finns det lika möjligheter för tjänstemän som arbetare att utvecklas inom 

Adecco/kundföretaget?   

 

 


