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Abstract 
The purpose with our paper is to gain understanding in why companies hire consultants from 

consulting companies.  

 

The study is based on a series of interviews with focus on the participant’s own experiences 

and to couple those to relevant theoretical models in order to understand their job situations. 

Case studies were carried out on two companies; Multimediaföretaget AB and IT- konsult 

företaget AB.  

 

Our results do not generalize but will instead focus on our participant’s views and 

understandings.  

 

One of our conclusions of our paper was that companies calculate with both options and take 

the alternative that is the most cost-effective in the long run. It is not always the option with 

the lowest cost that is the most economic efficient. 
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1. Inledning  

Vi kommer i detta inledande avsnitt att presentera bakgrunden till våran studie, vilket 

problemområde vi valt, problemformulering samt syfte med studien. Vi presenterar även de 

avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund  

Från den 1 juli 1993 fullföljdes avregleringen hur bemanningsbranschen i syfte att förbättra 

arbetsmarknadens funktionssätt. Monopolet som arbetsförmedlingen hade vid denna tid 

avskaffades helt och förbudet från att få bedriva privat arbetsförmedling upphörde samt 

avskaffades fyramånadersgränsen för uthyrning av en individ. 

Under 1990-talet och de första åren av 2000-talet har studier visat att den svenska 

arbetsmarknaden genomgått en betydande förändring av anställningsförhållanden. Studien 

visar att utvecklingen har gått från tillsvidareanställning med heltid på ett arbetsställe i 

riktning mot mer flexibla anställningsförhållanden. En anledning till detta är att företagen och 

organisationer är ”slimmade”, med detta menas att företagen och organisationerna har en 

personalstyrka som är anpassad efter lägsta produktionsnivå. Det har blivit mer lönsamt för 

företagen att hyra in spetskompetens när behoven uppstår än att tillsvidareanställda.1  

1.2 Problemformulering  

Vad är skälen till att företag väljer att hyra in konsulter istället för att tillsvidareanställa 

personal. Hur ser konsulter respektive tillsvidareanställda på sin situation i form av 

arbetsmiljö.   

1.3 Syfte 

Vi vill med vår undersökning få en förståelse för varför ett företag väljer att hyra in konsulter, 

samt hur företaget betraktar sina konsulter jämfört med sina tillsvidareanställda avseende 

policys, strategier och utbildningar. Vi vill även titta på hur konsulten ser på sin situation 

jämfört med en tillsvidareanställd.  

                                                 
1 Andersson, P. och Wadensjö E. (2004) s. 1f 
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1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att endast fokusera på Multimediaföretaget AB samt IT- konsultföretaget AB. Vi 

har på Multimediaföretaget AB valt en avdelning där vi har utfört våra intervjuer. Den 

uppfattning vi har är att tidigare forskning inom området ger en bra översiktsbild över 

branschen, därav begränsade vi oss på en avdelning. Vår främsta informationskälla är 

primärdata från semistrukturerade intervjuer av personal på avdelningen. Vårat val har styrts 

av att vi har fått tillgång och tillträde till aktörerna just på detta företag.2 

 

                                                 
2 Bryman (2002) s. 278ff 
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2.  Metod och forskningsprocess 

I detta avsnitt behandlar vi den forskningsansats och metod som vi använt under vår 

datainsamling – semistrukturerade individuella intervjuer. Vi redogör också för vårat 

tillvägagångssätt och resonerar kring för- och nackdelar med detta, samt vårt sätt att förfara 

och hur det kan ha påverkat vårt resultat. Avsnittet inleds med en kort reflektion om vår syn 

på vetenskap och sanning, eftersom det speglar vårt förhållningssätt i uppsatsarbetet.  

2.1 Vetenskapsteoretisk reflektion 
Inom forskningen talas det om två olika förhållningssätt för hur forskningen skall bedrivas, 

nämligen det positivistiska synsättet och det hermeneutiska synsättet. Dessa synsätt har såväl 

likheter som skillnader. I vissa situationer är skillnaderna så stora att man lika gärna kan 

betrakta förhållningssätten som radikalt olika sätt att uppfatta människan, världen, vetenskap 

och vad som betraktas som kunskap. Andra förhållningssätt omfattar inte uttryckligt en 

filosofisk ståndpunkt utan har karaktären av mera forskningsmetodiska ansatser. Kortfattat 

anser de som förespråkar det positivistiska synsättet att iakttagelser ska vara logiskt prövbara 

för att det ska få kallas vetenskap3. Med andra ord anser positivister inte att undersökningar 

rörande känslor och värderingar kan klassas som vetenskap4.  

Med hermeneutiskt synsätt studerar, tolkar och försöker man förstå grunderna med den 

mänskliga existensen då hermeneutik betyder tolkningslära5.  

 

Vår forskning utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt, detta eftersom vi har valt att tolka de svar 

som framkommit under intervjuerna. Det vi har kommit fram till bygger på våra egna 

upplevelser och tolkningar från de intervjuer vi har gjort.  

 

2.2 Kvantitativa undersökningar 

En kvantitativ forskning förknippas ofta med stora marknadsundersökningar och 

surveyundersökningar. Med denna forskningsdesign studeras ofta ett stort antal människor 

och attityder som ska vara representativa för hela populationen vid en viss tidpunkt, detta för 

                                                 
3 Patel, R. och Davidson, B. (2003) s. 26f 
4 Bryman, A. (1997) s. 24f 
5 Patel, R. och Davidson, B. (2003) s. 28f 
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att kunna se sambanden mellan olika variabler. Eftersom urvalet av respondenter är stort så 

använder sig forskaren av strukturerade frågeformulär där respondenten får kryssa i sitt svar i 

redan färdiga svarsalternativ. Dessa svarsalternativ är i regel översatta i siffror, med hjälp av 

siffrorna kan kodningen av datamaterialet underlättas när det kommer tillbaka från 

respondenten till forskaren. I kvalitativa metoder standardiseras mätningarna för att kunna 

jämföras och analyseras med respondenternas resultat, detta görs med hjälp av statistiska 

metoder. Det innebär att man förenklar verkligheten för att kunna genomföra kvalitativa 

analyser6. Denna forskningsdesign har vi valt bort.  

2.3 Kvalitativa undersökningar 

Kvalitativa undersökningar genererar mer ingående och detaljerad data vilket kan ge 

forskaren mer djupgående kunskap och insikter baserat på informationen från ett fåtal 

informanter i en speciell situation. Den kvalitativa forskningsintervjun är ofta halvstrukturerad 

eller semistrukturerad och är mer ett mellanting mellan ett samtal och ett strukturerat 

frågeformulär där forskaren strävar efter upptäckt snarare än kontroll.  

2.3.1 Semistrukturerande intervjuer  
Vid användandet av semistrukturerade intervjuer blir intervjusituationen mer flexibel. 

Samspelet mellan intervjuaren och respondenten formar samtalet och tonvikten ligger på hur 

intervjupersonen uppfattar och förstår frågorna, det vill säga vad han eller hon tycker är 

viktigt. I en semistrukturerad intervju har forskaren en lista över olika mer eller mindre 

specifika teman som ska beröras, men respondenten har stor möjlighet att forma svaren som 

den önskar. Detta kallas ofta även intervjuguide. Frågorna i denna guide behöver inte komma 

i ordning och frågor som inte fanns med på listan kan komma att ställas för att beröra eller 

utveckla något som forskaren tycker är intressant. Denna guide är betydligt mindre specifik än 

den slags mall man använder sig av vid en strukturerad intervju. Vid utformningen av de 

frågor man vill ställa, ska man fokusera på att de inte ska vara så specifika att de hindrar 

alternativa idéer som respondenten kan tänkas ha. Detta knyter an till att forskaren måste 

tänka på att släppa sina förutfattade meningar om ämnet, så inte intervjufrågorna och svaren 

färgas av detta. 7 

 

 

                                                 
6 Bryman, A. (2002) s. 33f 
7 Ibid. s. 305 



 9

2.3.2  För- och nackdelar med intervjuer  
Det finns många för och nackdelar med att använda sig av intervjuer, jämfört med andra 

metoder. En fördel är att det blir mer personligt, vilket ofta är syftet i en kvalitativ 

undersökning. Den personliga närvaron gör att eventuella missförstånd kan undvikas samt att 

svararen kan få en djupare innebörd. En annan fördel med intervjuer är att respondenten inte 

vet vilka frågor som kommer att komma senare i intervjun, och att svar på tidigare frågor 

därför inte kan påverkas av de frågor som kommer senare. Nackdelen med intervjuer är att 

intervjuarens personlighet kan komma att påverka resultatet man får av intervjun. En möjlig 

orsak till detta är att respondenterna kan svara på ett visst sätt för att vara intervjuaren till lags 

eller för att inte verka okunniga. Om frågorna är av känsligare natur så kan det påverka hur 

respondenterna svarar, då kan svaren eventuellt blir ärligare med enkäter som metod. 8 
 

2.3.3 Primärdata  
Vid datainsamlandet används antingen nya data vilket kallas primärdata eller så används 

sekundärdata, vilket är redan tillgänglig data. Oftast brukar man kombinera de båda 

metoderna. De primärdata vi har använt oss av i vår studie är de intervjuer vi har genomfört 

med våra respondenter.9 

 

2.3.4 För- och nackdelar med primärdata  
Fördelar med primärdata är att det ger förstahandsinformation och att man iakttar själv 

verkligheten och är på så sätt det tillförlitligaste underlaget. När man har möjlighet att utnyttja 

primärdata har man oftast de mest korrekta och opartiska premisserna att utgå ifrån.10 

 

De primärdata som vi använde var personliga intervjuer vilket är ett tidskrävande arbete. 11  

Innan intervjuerna kan genomföras går forskaren igenom sekundärdata för att kunna 

formulera giltiga intervjufrågor och därefter så bokas de personliga intervjuerna in med 

respektive respondent.  

 

 

 

2.3.5 Sekundärdata  
                                                 
8 Bryman (2002) s. 89 
9 Ibid. s. 89 
10 http://www.ufo.se/handledning/index.html, 2006-05-20 
11 Ibid. 
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När sekundärdata används så är det data som samlats in av andra, kallas även för 

andrahandsupplysningar. Det finns olika slags sekundärdata som exempelvis processdata, 

vilket kan vara tidningsartiklar eller privata brev. Processdata har producerats utan en tanke 

på att forskare ska kunna använda dem, som till exempel historiska dokument som dagböcker. 

Därför bör man när man använder sig av denna typ av material bedriva källkritik. Processdata 

är oftast obehandlad form av information, medan forskningsdata är behandlade i form av 

tabeller och i många fall även analyserade och tolkade. Bokföringsdata är en annat slags data 

och kan vara företagsredovisningar eller offentliga register som folk- och bostadsregister eller 

kyrkoböcker. Den sista formen av sekundärdata är forskningsdata som innebär data som redan 

har samlats in av andra forskare, exempelvis genom intervjuer. 12 

 

De sekundärdata vi har använt oss av är olika forskningsrapporter och litteratur som 

tillhandahåller olika teorier eller tidigare forskning som används i syfte att underbygga vår 

empiri.  

 

2.3.6 För och nackdelar med sekundärdata 
Fördelen med att använda sig av sekundärdata är att det sparar mycket tid i jämförelse med att 

insamla all data själv. Det material som en student som skriver en uppsats använder sig av är 

ofta av god kvalitet då man måste kritisera sina källor. Även fall där man använder sig av 

exempelvis offentliga undersökningar gjorda av forskare får antas vara seriösa. I dessa fall har 

grundarbetet redan utförts och studenten eller forskaren får därmed mera tid att analysera sina 

data. Det är ju även möjligt att olika forskare får olika resultat beroende på vad man drar för 

slutsatser av samma data. Det man kan få problem med då man använder sig av sekundärdata 

är att det kan kräva mycket tid att lära känna materialet. Att lära känna sitt material är 

nödvändigt för att se hur variablerna har kodats och olika aspekter på hur data har 

organiserats.13 

 

En annan nackdel är att man inte har någon kontroll över kvaliteten på datamängden, det vill 

säga att informationen man har kan ha framkommit i andra syften än att andra ska ta del av 

materialet. Med mindre kända datamaterial måste man vara mer noggrann med att kontrollera 

kvaliteten.14 

                                                 
12 Halvorsen 1992 s. 73  
13 Bryman 2004 s. 210 
14 Bryman (2004) s. 211 
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2.4 Tillvägagångssätt  
Vi har valt att använda oss av tidigare forskning samt teorier som vi sedan ska jämföra med 

våra resultat. Forskningen kring bemanningsbranschen/konsultbranschen är relativt 

begränsad, men på Arbetslivsinstitutet hittade vi viss litteratur samt forskningsrapporter med 

anknytning till ämnet.  

 

2.4.1 Urval  
För att hitta lämpliga respondenter till vår primäranalys, det vill säga intervjuerna så 

kontaktade vi olika bemanningsföretag via e-post. Dessvärre fick vi negativa svar från dessa, 

så vi fick idén att kontakta ett företag där vi redan hade anknytningar. Personalchefen på detta 

företag ordnade efter vår förfrågan en konsult och en tillsvidareanställd samt chefen för dessa 

båda anställda. Vi fick även tillfälle att genomföra en intervju med en konsultansvarig på det 

IT-konsultföretag som hyr ut konsulter till det företag vi genomförde vår undersökning på.  

 

2.4.2 Intervjuer  
Inför intervjuerna diskuterade vi hur vi skulle närma oss aktörerna, för att på bästa sätt fånga 

upp de frågor som vi vill ha svar på. Vi valde semistrukturerade intervjuer där vi använde oss 

av en intervjuguide med allmänna intervjufrågor, och utifrån det kunna ställa ytterligare 

frågor på det som uppfattas som viktiga svar från respondenten. Bryman (2004) understryker 

hur viktigt det är att intervjuprocessen är flexibel, då tonvikten ligger på hur respondenterna 

uppfattar och förstår frågorna, det vill säga vad respondenterna uppfattar som viktigt vid en 

förklaring och förståelse av en händelse eller ett beteende.15 Vidare fanns det tillgång till 

Multimediaföretaget AB i och med att en av oss har en kontakt som arbetar där. I samband 

med att vi bokade tid med respondenterna berättade vi om syftet med arbetet; där vi följde det 

så kallade informationskravet, enligt Löfberg (2003-11-25).  

 

Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide, orsaken till att vi ville ha med oss 

intervjuguiden var att vi ville hålla oss till ämnet. Intervjuerna gjordes med hjälp av 

bandspelare på respondenterna arbetsplats, en miljö där respondenterna förhoppningsvis 

känner sig trygga och avspända. Vi var båda med vid samtliga intervjuer för att bättre fånga 

upp respondenternas berättelser.  
                                                 
15 Ibid. s. 301  
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2.4.3 Reliabilitet och validitet 
Utöver detta finns det även en hel del andra faktorer att ta i beaktande, till exempel rörande 

undersökningens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att undersökningen går att 

upprepa och leder till likartat resultat. Validitet i en undersökning innebär att man undersöker 

det man ämnar undersöka.16 

 

2.4.4 Anonymitet  
Vi har valt att låta våra företag och respondenter vara anonyma. Vi har därför fingerat namnen 

på de båda företagen och kommer att benämna dem Multimediaföretaget AB samt IT - 

konsultföretaget AB.  

 

Konfidentialitetskravet är viktigt för aktörerna enligt Löfberg (2003-11-04). Om företagens 

och respondenternas namn hade varit offentliga skulle detta eventuellt kunna få konsekvenser 

för hur öppna våra respondenter skulle ha varit. I enlighet med Löfberg (2003) har vi på bästa 

sätt försökt att värna om en hög forskningsetik. Vi har varit måna om att våra aktörer givit oss 

deras samtycke och rätten att nyttja uppgifterna för vårat specifika forskningsändamål. 

Nackdelen med att inte publicera företagens eller respondenternas namn skulle kunna vara att 

forskningsarbetet kan uppfattas som artificiellt eller påhittat.17 

                                                 
16 Bryman (2002) s. 43f  
17 Ibid. s. 440ff 
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3.         Teori/tidigare forskning   

Vi tittar på olika fenomen/frågeställningar utifrån olika perspektiv.  Därför har vi varit 

tvungna att ta delar från olika områden som passar in i sammanhanget. Flexibla 

organisationer/flexibilitet belyser både företagets behov av att vara flexibla men även de 

anställdas. Arbetsmiljö och företagskultur samt anställningsvillkor inom 

bemanningsbranschen försöker förklara under vilka förhållanden arbetstagarna arbetar under 

och deras syn på sin arbetssituation.  

 

3.1 Tidigare forskning om varför företag hyr in personal 

I dagens samhälle, där efterfrågan varierar kraftigt, förväntas det att företagen ständigt vara 

beredda på detta och kunna anpassa sin arbetskraft till den nya situationen. Det är här behovet 

av inhyrd personal kommer upp.  

Som ett alternativ till att låta sin personal arbeta övertid kan företagen istället hyra in 

konsulter. Då arbetslösheten fortfarande är på en mycket hög nivå, så skapar 

bemanningsföretagen arbeten av övertiden. Enligt tidigare forskning är förklaringen till 

fenomenet att bemanningsföretagen kombinerar ihop många deltidstjänster till fasta 

heltidsarbeten. Det finns många tjänster som inte kräver så mycket tid och där företagen 

endast behöver hjälp några timmar i veckan. Då en person inte kan försörja sig på detta så 

samlar bemanningsföretagen ihop många deltidarbeten till heltidsarbeten. 18 

Företag definierar sin kärnkompetens och hyr sedan in personal utan specifika kvalifikationer 

för att därigenom sänka kostnaderna. Om det inhyrande företaget istället hyr in kompetens 

med expertkunskaper bör det vara medvetet om att det i många fall kan bli dyrare än att 

tillsvidareanställa. 19 

Det är kostsamt att anställa och rekrytera personal, vad gäller kostnader för annonsering, urval 

och utbildning etcetera då företaget endast söker en person för en kortare anställning, så är 

enligt Mångfaldsprojektet bemanningsföretag ett lämpligt val. Situationer som oväntade 

                                                 
18 Personaluthyrningsföretag, en bro till arbetsmarknaden? Mångfaldsprojektet (2002) s. 36 
19 (http://epubl.luth.se/1404-5508/2005/149/LTU-SHU-EX-05149-SE.pdf) 2006-05-24 
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variationer i efterfrågan, vid säsongsvariationer, vid ordinarie personals frånvaro och i väntan 

på att anställa en ordinarie till en tjänst är exempel på en sådan situation. Vid en rekrytering 

av tillfällig personal via bemanningsföretag står de för rekryteringskostnaderna. Det går 

snabbare att få tag i tillfällig personal via ett bemanningsföretag än genom egen rekrytering. 20 

Bemanningsföretaget är bättre på att hitta rätt personal med rätt kompetens till ett företag. 

Detta gäller speciellt mindre företag. Företaget som hyr in personal använder inhyrningen som 

en provanställning för att se om personen har förutsättningar för att bli fast anställd. 21 

Genom lagar och regler blir det kostsamt för ett företag att säga upp personal vid förändringar 

i verksamheten. På den Svenska arbetsmarknaden är det enklare att ta in färre personer från 

det bemanningsföretag man använder. Om företaget inte längre har behov av personen som är 

inhyrd kan denne istället hyras ut till ett annat företag. 22 Vi presenterar mer ingående den 

lagstiftning som är aktuell för bemannings/konsultbranschen under avsnittet lagstiftning.  

En aspekt att ta hänsyn till då man hyr in personal utifrån är de affärsrisker företaget tar. När 

konsulter hyrs in kan sårbarheten öka vad gäller stöld av affärshemligheter. Av den orsaken 

förväntas det att avtal skrivas innan företaget köper in konsulter. 23 

 

3.2 Human Resource Management  

De teorier vi har valt att använda oss av kan sägas kunna inrätta sig i Human Resource 

Management. Enligt Granberg (2003) är HRM mer generell och ser företaget som en metod 

som strävar efter att matcha företagets policys, förfaringssätt och aktiviteter avseende de 

anställda med krav från omvärlden. En annan definition av HRM är att det är ett 

marknadsinriktat förhållningssätt, där företagets verksamhetsmål bestämmer på vilket sätt 

som de anställda ska ledas och behandlas –somliga värderas och utvecklas som viktiga 

resurser och andra behandlas som förbrukningsartiklar. Man kan även se att HRM 

representerar en resursbaserad uppfattning om relationen till medarbetarna där ett inslag är 

utvecklingsmöjligheterna för den anställde individen och ett annat är minimering av 

                                                 
20 Personaluthyrningsföretag, en bro till arbetsmarknaden? Mångfaldsprojektet (2002) s. 36 
21 Ibid. s. 37 
22 Ibid. s. 37 
23(http://epubl.luth.se/1404-5508/2005/149/LTU-SHU-EX-05149-SE.pdf) 2006-05-24 
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kostnaderna. Det centrala är att personalen betraktas ur ett resursperspektiv och där denna 

resurs är avgörande för företagets framgång.24   

Human Resource Management (HRM) fick sin genomslagskraft under 1960–talet. Efter 1980-

talet introducerades nya begrepp som ”skapande personalarbete”, detta för att markera 

personalarbetets nutida inriktning. Andemeningen med detta var att personalarbetet skulle åter 

till linjeorganisationen och att de övergripande frågorna skulle hanteras av en stab som låg 

nära företagsledningen. Vid samma tillfälle började individerna att ta mer ansvar för sin 

kompetens- och karriärutveckling, och samtidigt ökade den individuella lönesättningen. I och 

med införandet av HRM så har personalarbetets förändring påverkats i många avseenden. Det 

har lett till en fokusering på kunskapsarbete i företag och dess betydelse, samt synen på 

anställning har lett till påföljder för rekrytering, personalplanerig och kompetensutveckling.25 

 

Enligt Söderlund och Bredin (2005) finns det flera synsätt att se på HRM. Ett synsätt är ”det 

strikt operativa”, vilket avser det operativa arbetet med de sedvanliga personalfrågorna, såsom 

planering, bemanning, utvärdering, kompensation/lönesättning och individuell utveckling och 

utbildning. HR-avdelningen har det största ansvaret att stödja de projekt och verksamheter 

som har behov av stöd. Det finns företag som inte har någon HR-avdelning, det kan vara på 

grund av ekonomiska skäl eller av det skälet att företaget inte har de rätta förutsättningarna att 

driva det från ett HRM-synsätt. I åtskilliga fall läggs dessa uppgifter ut på externa företag vars 

uppgift är att hjälpa till vid rekrytering, lönehantering och så vidare.26 

 

Ett annat synsätt är att HRM ska åstadkomma goda villkor för att företagets övergripande 

strategi skall genomföras. En förlängning av det synsättet är att företagets anställda skall 

uppfattas som en förmånlig resurs som bör ha potential att utöva inflytande på frågor som rör 

företagets framtid i form av affärsutveckling, marknadsutveckling, och 

produktionsutveckling. De viktigaste delarna för de anställda sett ur ett HRM-perspektiv är 

personalens kompetensutveckling, medarbetarnas motivation samt arbetssituation. Alla dessa 

synsätt ger en helhetssyn på företagets HRM.27 

 

                                                 
24 Granberg, O. (2003) s. 17ff  
25 Söderlund och Bredin (2005) s. 44f 
26 Ibid. s. 48f 
27 Söderlund och Bredin (2005) s. 48f 
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HRM bygger på att företaget har en organisation som resulterar i att personal rekryteras för att 

sedan behållas och motiveras. Det är viktigt för individerna att utvecklas, vilket ligger i 

företagens intresse, samtidigt är det viktigt att ta till vara på den kunskap som individen 

utvecklar, det vill säga att den även används. Det som är grundläggande är att rekrytera och 

sedan ha kvar personal med högsta möjliga kvalifikationer. Det hela handlar om att skapa 

förutsättningar för bra effekter, det vill säga att organisationen, kulturen, omgivningen och 

utvecklingen av sociala relationer är faktorer som påverkar förmågan att rekrytera det 

eftersträvade humankapitalet. Om humankapitalet förenas med humanprocessen leder det till 

att individen identifierar sig med företaget. För att få ut det optimala resultatet av 

humanprocessen så gäller det att skapa en företagskultur som skapar möjligheter och är 

trivsam för all personal.28  

 

Lärandet och utveckling kan även ske i arbetet genom uppdrag och genom olika hopsättningar 

av arbetsgrupper, där det finns en organisationskultur som stödjer individuell utveckling och 

personlig kompetens.29 

 

3.3 Flexibla organisationer/flexibilitet 

I den nya flexibla organisationen av Eriksson och Karlsson (1995) så diskuteras att istället för 

massproduktion så inriktar sig företagen mer mot flexibel specialisering och hög 

produktdifferentiering. Varje kund är unik, och då marknaden segmenteras och blir alltmer 

komplex så krävs flexibla tekniker och snabba omställningar. Det krävs också en arbetsstyrka 

som är kunnig inom många områden och har en hög grad av autonomi. Med andra ord kan 

sägas att flexibiliteten krävs av både företaget och arbetsstyrkan, där arbetsstyrkans flexibilitet 

syftar till arbetskraftens mobilitet gällande jobb och arbetstid. Anställningen och dess villkor 

måste anpassas till företagets situation på marknaden. En annan kategori av flexibilitet 

handlar om de anställdas lön; anpassningen av ersättningen till arbetstagarna är beroende på 

företagets ekonomiska situation och beroende på läget på arbetsmarknaden. Denna slags 

flexibilitet gäller främst de anställda på företagen. Det finns även teorier om hur företagen 

söker flexibilitet. Enligt Atkinsons teori om det flexibla företaget söker företagen tre typer av 

flexibilitet; funktionell, numerisk och finansiell. 30 

                                                 
28 Alvesson, M. (2004) s. 140f 
29 Ibid. s. 140f 
30 Eriksson, B. och  Karlsson J., C. (1995) s. 23ff 
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Funktionell flexibilitet innebär att arbetskraften snabbt och smidigt ska kunna förflyttas 

mellan olika arbetsuppgifter. Detta kräver en mångfacetterad arbetskraft som behärskar 

uppgifter inom flera olika områden och kompetenser. När de yttre och inre omständigheterna 

och förutsättningarna förändras så måste arbetskraften förändras med dem. 31 

Numerisk flexibilitet innebär att antalet anställda snabbt kan ökas eller minskas beroende på 

företagets behov av arbetskraft. Den kan bygga på till exempel lösare kontrakt mellan företag 

och anställda eller utnyttjande av deltider. Genom detta så kan antalet arbetande i eller för 

företaget anpassas till det antal som företagsledningen anser att det krävs.  

Finansiell flexibilitet innebär införande av lönesystem som underlättar för numerisk och 

funktionell flexibilitet. 32 

 

 

I denna modell av det flexibla företaget delas de anställda upp i en kärngrupp och en perifer 

grupp. Detta för att uppnå olika typer av flexibilitet. Olika grupper av perifer arbetskraft 

placeras runt kärnan där funktionell flexibilitet är den viktigaste gruppen. Kärngruppen består 

av de tillsvidareanställda på företaget, och den perifera arbetskraften är den tillfälliga 

arbetskraften såsom inhyrda konsulter. I de perifera grupperna är numerisk flexibilitet 

viktigast. En undergrupp i modellen är short term contracts, vilket konsulterna kan inrättas i. 

Då kompetens behövs för en kortare tid är denna undergrupp aktuell. Även delayed 

recruitment är en undergrupp i modellen som företaget kan använda sig av då de är osäkra på 

hur deras behov kommer att se ut. Modellen visar att det flexibla företaget kan använda sig av 

denna numeriska anpassbarhet.  De mekanismer som genererar flexibla företag är ett ökande 

                                                 
31 Ibid.  
32 Ibid.  
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konkurrenstryck, större flyktighet och osäkerhet på marknaden och teknologiska förändringar. 

Dessa faktorer påverkar varandra ömsesidigt.33  

 

3.4 Anställningsvillkor inom bemanningsbranschen 

I en rapport om arbetsmiljöarbete för uthyrd personal inom bemanningsföretag författad av 

Birgersdotter, Schmidt och Karlsson (2002), vilken baseras på ett stort antal intervjuer med 

folk inom bemanningsbranschen, menas att de flesta som arbetar inom bemanningsbranschen 

har en tillsvidareanställning hos sitt bemanningsföretag. De menar även att de flesta 

bemanningsföretagen har någon form av garantilön eller garantitid, men det beror på vilken 

bransch man arbetar inom hur hög ersättning man får. Företag som är anknutna till SPUR, 

vilket är Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbund, har en garantitid mellan 75-

100 procent. Vissa företag har en garantitid på 100 procent och vissa betalar sin personal per 

arbetad timme. För att få den garantilön man enligt avtal är bunden till måste konsulten stå till 

förfogande och inte tacka nej till ett uppdrag. Om konsulten skulle bli sjuk så beräknas 

sjuklönen på fulltid om denne är ute på ett uppdrag, och på garantilönen om konsulten inte är 

ute på ett uppdrag. 34 

Enligt en studie från Mångfaldsprojektet, som är ett projekt inom näringsdepartementet från 

2000, så kan man inte förvänta sig enligt humankapitalteorin att företag ska betala för 

utbildning som är generell, det vill säga ökar individens värde för även andra företag än det 

egna. En sådan utbildning bör istället bekostas av den anställde genom lägre lön under 

utbildningstiden eller av den offentliga sektorn. Men enligt denna studie har det visat sig att 

det är just det många personaluthyrningsföretag gör, det vill säga bekostar generell utbildning 

för sina anställda. I många fall påbörjas utbildningen redan före det första uppdraget, och en 

orsak till detta kan vara att de företag som utbildar och hyr ut personal vill vara överlägsna 

andra företag vad gäller sina anställdas kompetens. Detta betyder genom att dessa personer 

inte blir direkt rekryterade till andra företag så får uthyrningsföretagen avkastning på sin 

investering i utbildningen under tillräckligt lång tid så att den ska vara lönsam. 35 

                                                 
33 Eriksson, B. och Karlsson J., C. (1995) s. 24 
34 Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag, 2002 
35 Personaluthyrningsföretag, en bro till arbetsmarknaden? Mångfaldsprojektet2002 s.39 
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Utbildningen av de uthyrda konsulterna sker enligt undersökningen oftast delvis på arbetstid 

och delvis på fritiden. 36 

Enligt en rapport från svenska miljöinstitutet, IVL; arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i 

bemanningsbranschen, som bygger på ett relativt stort antal intervjuer så framkom det att det 

från konsulternas sida upplevs som väldigt negativt att få ta av sin egen fritid för att 

vidareutveckla sig när man arbetar inom bemanningsbranschen. Flera respondenter svarade att 

de kurser som företaget hade att erbjuda inte var anpassade för konsulternas 

kompetensområde. 37 

 

3.5 Lagstiftning  

Arbetsvillkoren regleras av en stor mängd olika lagar och förordningar. De lagar som främst 

rör arbetsvillkor på arbetsplatsen är arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och 

jämställdhetslagen. Arbetsmiljölagen har som syfte att säkerställda arbetsmiljön så att de som 

arbetar på arbetsplatsen inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska 

arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende. Detta markerar att människor är olika vad gäller kön, kompetens, ålder, 

erfarenheter och att arbetsmiljön måste anpassas till det. Medbestämmandelagen tar upp de 

anställdas förhandlingsrätt och föreningsrätt vilket innebär att arbetstagare har rätt att tillhöra 

en arbetstagarorganisation. Jämställdhetslagens ändamål är att främja kvinnor och mäns lika 

rätt när det gäller anställningsvillkor, arbete och utvecklingsmöjligheter i arbetet. 38 

LAS( lagen om anställningsskydd) är en annan viktig lag att ta hänsyn till. Vissa företaget har 

behov av att anpassa antalet på sin arbetskraft. En möjlighet är att säga upp folk på grund av 

arbetsbrist. Arbetsgivaren måste då följa LAS med krav på förhandlingar, varsel och 

uppsägningstider. Denna process är vanligen relativt lång och kostsam. 39 

 

3.6 Arbetsmiljö och företagskultur 

                                                 
36 Personaluthyrningsföretag, en bro till arbetsmarknaden? Mångfaldsprojektet2002 s 68 
37 IVL rapport, arbetsmiljöarbete för uthyrd personal inom bemanningsbranschen s. 22 
38 Eriksson, B. och Karlsson J., C. (1995) s. 35 
39 Arbetsmarknad och arbetsliv årg 9 nr 3-4 2003 
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Det finns två inom samhällsvetenskapen ofta använda modeller i analysen av arbetsvillkor. 

Den ena är Björkman och Lundqvists och den andra är Robert Karaseks. 40 

Björkman och Lundqvist menar att arbetsmiljön består av tre olika områden som alla måste 

vara positivt uppfyllda för att man ska kunna tala om en god arbetsmiljö. De tre områdena 

som är inspirerade av Maslow är grundtrygghet, sociala relationer och kvalifikation. 

Grundtrygghet innebär fysisk och psykisk trygghet och hur den påverkas av 

anställningsförhållanden, lön, arbetstider och arbetsmiljöns inverkan på hälsan. Sociala 

relationer syftar till kontakter mellan arbetskamrater och kvalifikation innehåller dels 

möjligheterna att utnyttja sin kunskap, sina erfarenheter och sin kompetens i arbetet och dels 

möjligheterna att utvecklas i arbetet. 41  

Robert Karaseks, som är känd som stressforskare menar att upplevelsen av arbetsvillkoren 

påverkas av vilka krav som arbetet ställer på arbetstagaren och vilka möjligheter han eller hon 

har att kontrollera sitt arbete. Denna modell är i grunden en krav/kontrollmodell och menar att 

socialt stöd är en viktig faktor. 42  

Det är även viktigt att ha en helhetssyn på arbetsmiljön och man bör ta hänsyn till både den 

objektiva och den subjektiva arbetsmiljön. Då man har detta helhetsperspektiv på arbetsmiljö 

är det rimligt att anta att det finns skillnader mellan individer och mellan arbetsplatser. Olika 

individer kan antas värdera arbetet olika när det gäller familje-, fritids-, ålders, utbildnings- 

och erfarenhetsvariabler samt socioekonomiska förhållanden generellt. Arbetstillfredsställelse 

bör därför sättas i relation till dessa variabler. 43 

Lennart Lennerlöf (1981:202) utgår ifrån ett sociologiskt och psykologiskt perspektiv och 

menar att människan är hel och odelbar och att hon på grund av detta inte kan indelas i en 

arbets- och fritidsperson. 44 

Arbetsmiljön för de som arbetar inom bemanningsbranschen kan uttrycka sig på ett annat sätt 

än för fast anställda, detta visas genom interaktionen, det vill säga samspelet mellan individer 

där språket har betydelse för gemenskapen. På arbetsplatser förekommer det vanligtvis ett 

samspel mellan de anställda många gånger under en arbetsdag, detta dels genom 

                                                 
40 Eriksson Karlsson s. 35ff 
41 Ibid. s. 35ff 
42 Ibid. s. 35ff 
43 Ibid. s. 39 
44 Ibid. s. 39 
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arbetsuppgifterna samt konversation under kafferasterna och på arbetsmöten. Interaktionen 

sker mellan avdelningar, chefer, kunder, leverantörer och med myndigheter. Människor som 

interagerar ofta tenderar att bli mer sammansvetsade än den grupp som träffas mer sällan eller 

vars arbetsuppgifter är mer isolerade från varandra. Konsulterna känner en tudelad 

tillhörighet, dels till företaget som de är uthyrda till och dels till bemanningsföretaget. För att 

knyta an konsulterna så anordnar bemanningsföretaget regelbundna träffar. 45  

Individer kommunicerar och interagerar med andra individer i dess närhet, de skapar 

gemensamma värderingar, attityder, handlingsnormer och regler som styr hur individerna ska 

bete sig i samspel med varandra. Genom dessa gemensamma värderingar, attityder, 

handlingsnormer och regler skapas den informella strukturen och vid sidan av den skapas 

även den formella strukturen. Ordningen av den informella eller formella strukturen kan alltså 

vara annan än den förordande. På så vis skapar interaktionen en kultur inom organisationen, 

samtidigt som individerna i organisationen redan har format en kultur genom interaktion 

sedan lång tid tillbaka. Kulturen inom organisationerna är trögrörliga, vilket menas att det tar 

lång tid att förändra men att det ständigt sker små förändringar.46 

”Kultur … är den komplexa helhet som omfattar kunskap, övertygelse, konst, lagar, moral, 

sedvänjor och varje annan förmåga eller vana som förväntas av individen som medlem i 

samhället.”      

     av Edward B Taylor 187147 

 

Edward B Taylor anses vara den första som definierade företagskultur, företagskultur är med 

andra ord ett vedertaget begrepp. Begreppet förekom redan under 1950-talet i litteraturen, 

men vid den tiden kallades det fabrikskultur. Men sen 1970-talet har begreppet företagskultur 

varit allmänt förekommande48. 

Edgar H. Schein (1985) anser att kulturen har tre strukturella nivåer: 

• ”Synliga kulturyttringar: arkitektur, teknologin, klädsel, språk, produkter, det 

manifesta beteendet hos medlemmar.” 

                                                 
45 Arvidsson, S., (1997) s. 13 
46 Ibid. s. 13 
47 Granberg, O., (2003), s.130 
48 Ibid. s. 130  
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• ”Värderingar som är vägledande för hur vi handlar i olika situationer. Värderingarna 

ligger på en medveten (kognitiv) nivå. De åsikter och uttalanden som vi kommer med 

och som vi kan motivera för oss själva och till andra.” 

• ”De grundläggande antaganden som inte är åtkomliga direkt för oss utan bildar en 

uppsättning utgångspunkter som vi tar för givna. De ligger på ett omedvetet plan och 

blir inte ifrågasatta eller kritiserade. De grundläggande antagandena i sin tur är 

grunden till de medvetna åsikter och uppfattningar som vi har om saker och ting.”49  

 

Schein menar att kulturen är ett mönster av de grundläggande antaganden, det vill säga hur 

individer anpassar problem till omvärlden och integrationen inom gruppen där grundläggande 

antaganden återföljs av värderingar.50 Ledningen inom organisationen har stor betydelse för 

vilken företagskultur organisationen har, ledningen kan påverka företagskulturen på fem olika 

sätt: vad som är accepterat att tala om, hur de besvarar kriser, hur en person i allmänhet beter 

sig, samt hur de tilldelar belöningar och hur de anställer och avskedar individer.51 

 

Alla organisationer har en företagskultur, men det är ett fåtal som vet vilken, i regel så måste 

individerna få perspektiv för att kunna reflektera och komma till insikt om vilken kultur som 

råder inom organisationen.  

                                                 
49 Granberg, O., (2003), s. 134 
50 Ibid. s. 134 
51 Ibid. s. 148f 



 23

4.  Empiri och analys 

Vi inleder detta avsnitt med en presentation av de företag där vi har utfört våra intervjuer, 

samt våra respondenter. Svaren som vi har fått från våra respondenter på Multimediaföretaget 

AB och IT- konsultföretaget AB tolkas, analyseras och redovisas löpande i texten. Analysen 

sker genom tolkning av intervjuerna. Citaten presenteras under respektive avsnitt och 

integreras med analys och teori för att skapa sammanhang.  

 

4.1 Företagspresentation Multimediaföretaget AB 
Företagets affärsidé är att som totalleverantör till deras kunder utreda, utveckla och leverera 

marknadens bästa lösningar för utbildning och träning. 

 

Utbildnings- och träningslösningar är basen för verksamheten. Tillsammans med kunden 

genomförs en analys för att definiera möjligheterna att utveckla individerna, organisationen 

och verksamheten. De utvecklar komplexa utbildningslösningar och det kräver kompetens 

inom ett brett område: analys, systemutveckling, programmering, manus och dokumentation, 

test, design, pedagogik, bildframställning och mycket mera.  

 

Huvuddelen av dem som arbetar på företaget har universitets- eller högskoleutbildning, 

framförallt inom systemutveckling, datavetenskap, multimedia, pedagogik och 

beteendevetenskap.  

 

4.2 Företagspresentation IT-konsultföretaget AB 
IT - konsultföretaget AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom teknisk projektledning, 

systemarkitektur, systemintegration och systemutveckling.  

 

Telecom, bank, finans och försäkring är företagets målbranscher. IT-konsultföretaget AB är 

idag engagerade inom ovanstående branscher med projekt som sträcker sig från mobil 

positionering, integration, mjukvaruutveckling till kravspecifikation.  
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Företaget har antagit en bemanningsmetodik för projekt vilken innebär att varje större uppgift 

eller delprojekt bemannas med en arbetsgrupp av konsulter. Sålunda ges inte en ensam person 

ansvar för områden som spänner över flera specialistområden, utan ansvaret för uppgiften 

axlas av en grupp bestående av relevanta kompetenser. Gruppens sammansättning samt 

individernas arbetsinsatser bestäms av uppgiftens storlek och karaktär.  

 

4.3 Respondenter  
De personer vi intervjuade är följande: 

 

• Tillsvidareanställd IT-tekniker på Multimediaföretaget AB 

 

• Personalchef på Multimediaföretaget AB  

 

• Avdelningschef på Multimediaföretaget AB 

 

• Inhyrd IT - konsult från IT-konsultföretaget AB 

 

• Konsultchef från IT-konsultföretaget AB 

 

4.4 Varför hyr företagen in personal? 

För att få reda på varför företaget väljer att hyra in arbetskraft utifrån har vi frågat dels 

personalchefen och avdelningschefen på Multimediaföretaget AB, samt 

konsultchefen/konsultansvarig på IT - konsultföretaget AB. Personalchefen som har ansvaret 

att utarbeta en kravprofil tillsammans med avdelningschefen menade att det främsta skälet till 

att hyra in konsulter är att antingen lösa en typ av uppgift eller för att bemanna vid 

arbetstoppar.  

 

”I det här fallet handlar det ju om att vi köper en kompetens som vi behöver under en 

kortare tid. Arbetstoppar är ju en sak, det andra är ju att lösa en typ av uppgift. 

Antingen köper du timmarna och det spelar egentligen ingen roll vem som utför det. 

Det andra är ju att du faktiskt köper någons huvud.” 
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Personalchefen menar att då företaget behöver kompetensen för en kortare tid så är det mer 

kostnadseffektivt att hyra in arbetskraft. Att rekrytera en person för tillsvidareanställning 

kanske inte lämpar sig för alla situationer då olika projekt kräver olika kompetens.  

 

Avdelningschefens syn varför företaget väljer att hyra in konsulter var istället enbart för att 

kapa toppar. 

 

”Vi använder konsulterna som en front, det vill säga att vi har en kärna på ett antal 

personer, samt ungefär 20-25% runt den här kärnan. Allt detta för att klara toppar.” 

 

Detta är en strategi som kan kopplas till numerisk flexibilitet då kärngruppen ansvarar för 

huvudverksamheten och konsulterna verkar i periferin för att bidra med sin expertis. Denna 

perifera grupp styrs från marknadens krav på vilka uppgifter som ska utföras, se sidan 17 i 

uppsatsen. Det som är viktigt i detta sammanhang är att sätta kunden i fokus och snabbt kunna 

anpassa företagets kompetens för att kunna lösa de uppgifter kunden kräver.  

 

Vid frågan om företaget kalkylerar med hur mycket det kommer att kosta med en konsult 

jämfört med en tillsvidareanställd, svarade personalchefen att de kalkylerar med båda 

alternativen. Men enligt henne var det inte självklart att ta det alternativt som är billigast.  

 

”Uppstår ett behov, då måste man titta på vad det är för karaktär på arbetet, vad det 

är för uppgift som ska lösas. Är det här någonting som kommer att vara under en 

längre period? Om man ska säga att det finns en varaktighet i det här då är det 

mycket troligt att vi ska anställa den här personen. Men om det är så att man har ett 

problem att lösa under en kortare period, ja då fattar man beslutet utifrån ekonomi, 

utifrån arbetsrättslagstiftning, och diverse andra parametrar. ” 

 

Det är här viktigt för företaget att ständigt titta på den kategori av uppgift som ska lösas och 

kalkylera med de olika alternativen för att komma fram till det som är mest ekonomiskt 

lönsamt i längden. Då det inte alltid är billigast att hyra in arbetskraft och speciellt inte 

konsulter med expertkunskap, men arbetets natur kräver olika typer av kompetens i olika 

projekt, se sidan 14 i uppsatsen. Eventuellt är det svårt att hitta en person som har kunskaper 
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inom alla dessa områden som behöver tillsättas med personal. Det är då lättare att hyra in 

konsulter med olika slags spetskunskap.  

 

”Det som är väldigt viktigt i det här fallet, man måste ju hela tiden ta ställning till 

varaktigheten i uppdraget för det är ju det som också bestämmer om det är en konsult, 

eller en tillfällig arbetsanhopning. Karaktären bestämmer ju vad det är för rekrytering 

som skall till.  

 

Även avdelningschefen menar att kostnadsbiten är väldigt viktig att ta i beaktande.  

 

Konsultchefens syn på kostnadsbiten då företag hyr in en konsult en längre period om 

exempelvis cirka två år, är att företagen faktiskt spar pengar på att ta in extern personal med 

specialistkompetens, även fast det är dyrt. Då IT -konsultföretaget AB arbetar med att 

förenkla och förbättra system så menar konsultchefen att företagen som hyr in hans konsulter 

faktiskt spar pengar då de slipper underhålla gamla system.  

 

Förtaget hyr in konsulter som effektiviserar datasystemen och effektiviteten leder till att det 

mindre personalstyrka behövs. I och med detta så slimmar man organisationen till att bli mer 

kostnadseffektiv och flexibel för att kunna möta marknadens krav.  

 

4.5 Human Resource Management 
Enligt Söderlund och Bredin (2005) är HRM en metod att matcha företagets policys, 

förfaringssätt och aktiviteter för de anställda med omvärldens krav.  

 

På Multimediaföretaget AB har de inte någon dokumenterad företagspolicy vad gäller inhyrda 

konsulter. Personalchefen uttrycker att behovet av policys inte har funnits tidigare och de 

därför inte har någon policy nedskriven. Då de först nu har börjat hyra in personal utifrån får 

de enligt henne i efterhand skapa dessa. De kommer att bli väldigt lika de som gäller övrig 

personal i frågor som personalsyn, bemötande, och säkerhet. Enligt HRM leder det till att 

individen identifierar sig med företaget då humankapitalet kombineras med humanprocessen. 

Genom att ha en dokumenterad policy så underlättar det för konsulten då den dels vet vilka 

regler som gäller och därför lättare kan identifiera sig med Multimediaföretaget AB.  
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Avdelningschefens syn på företagspolicys vad gäller skillnader mellan konsulter kontra 

tillsvidareanställda är lite mer detaljerad och ser även till projektets resursbehov.  

 

”Policyn för konsulter är de ska tillföra lite andra tillfallsvinklar också. Vi har en 

kategorisering på konsulterna gällande policys också, beroende på om uppdraget 

behöver mer senior karaktär eller om de är medelkonsulter. Förutom att dom löser ett 

resursproblem så hoppas jag att konsulterna ska kunna bidra med andra erfarenheter 

också.”  

 

På så sätt verkar avdelningschefen se konsulterna som enbart en resurs som löser speciella 

problem men ska ändå gärna bidra med nya infallsvinklar och humankapital. Enligt HRM är 

det viktigt för individerna att utvecklas och att företagen tar tillvara på samt använder 

individernas kunskap. Därför är det viktigt att Multiamediaföretaget AB dokumenterar vilken 

policys som gäller för deras tillsvidareanställda och konsulter.  

 

Enligt avdelningschefen ska konsulten när den väl är på plats på företaget behandlas på 

samma sätt som de tillsvidareanställda, med vissa restriktioner gällande exempelvis sekretess.  

 

”Strategin är att de ska ha så lika känsla som möjligt som de fast anställda, men det 

finns vissa skiljelinjer till exempel med sekretessen. Vid sekretess saker är vi kanske 

lite mer restriktiva, när det gäller nätverkets åtkomst och så vidare. Så det är en viss 

skillnad, annars ska dom ska känna att vi är där tillsammans, det är väl någon slags 

huvudinriktning som vi har. De ska känna sig delaktiga så länge de är här. ” 

 

Söderlund och Bredin (2005) menar att företagets verksamhetsmål bestämmer hur de 

anställda ska ledas och behandlas. En del anställda värderas som viktiga resurser medan andra 

medarbetare är förbrukningsartiklar. I detta fall kan konsulterna ses som förbrukningsartiklar 

där de är på företaget för att lösa en uppgift och tillföra kompetens under en begränsad tid, se 

sidan 17.  

 

Då en konsult kommer till en ny arbetsplats är det grundläggande att företaget skapar 

möjligheter för att den ska känna delaktighet för fortsatt trivsel, se sidan 17. På 

Multimediaföretaget AB försöker de ge konsulten en introduktion gällande olika 

bestämmelser. Att konsulterna ska få en utvecklingsplan är dock inte självklart.  
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Enligt HRM är det är viktigt för individerna att utvecklas, vilket ligger i företagens intresse, 

samtidigt är det viktigt att ta till vara på den kunskap som individen utvecklar, det vill säga att 

den används, se sidan 17. Det centrala är att skapa ett humankapital som tar tillvara på all 

kompetens i företaget. Personalchefen på Multimediaföretaget AB svarar på frågan om även 

konsulterna får en utvecklingsplan att:  

 

”Det beror ju lite på hur länge de kommer vara hos oss. Plus att vi inte har 

arbetsgivaransvar på det viset. Vi köper ju dom för att de sitter med en kompetens och 

för att vi kräver från dem vi hyr in ifrån att det är dom som står för det. Så det är ju 

inte en självklarhet, ”det här står vi för”. Så det är en investering som görs och den 

investeringen ska i första hand ska i första hand gälla våra egna anställda.” 

 

4.6 Flexibla organisationer/flexibilitet 
För att komma i gång att arbeta gäller det för konsulten att snabbt kunna anpassa sig till det 

nya företaget och lära sig deras kultur. Personalchefen på Multimediaföretaget AB diskuterar 

kring detta. 

 

”En av de viktigaste egenskaperna för dig som konsult är att du trots allt skall 

anpassa dig, du måste också vara flexibel att se vad det är som gäller på det här 

stället, och snabbt lära sig kulturen. Det som komplicerar förhållandena för oss är ju 

att vissa av våra uppdrag är försvarshemliga.” 

 

Atkinson menar att arbetskraften snabbt och smidigt ska kunna förflyttas mellan olika 

arbetsuppgifter. Då Multimediaföretaget AB har uppdrag som är försvarshemliga gäller det att 

konsulten kan arbeta under sekretessbelagda förhållanden och förstå vad det innebär.   

 

 ”Det innebär ju också att i det här fallet till exempel, att det ju inte lämpligt att 

konsulterna sitter tillsammans alltför mycket med våra egna anställda. Det kan alltså 

finnas uppgifter som vi har lovat våra uppdragsgivare att de inte ska spridas på något 

vis. Och då får vi vara strikta med det. Detta kan i sin tur motverka den här känslan 

av delaktighet.” 
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Att företaget medvetet låter sina konsulter sitta för sig själva för att skydda säkerheten på 

företaget påverkar både konsulterna och de anställda. Att de medvetet separeras leder till att 

den värdefulla kompetens som konsulterna ska bidra med och innehar går förlorad.  

 

I Atkinsons modell för det flexibla företaget delas de anställda upp i en kärngrupp och en 

perifer grupp för att uppnå olika typer av flexibilitet. I de perifera grupperna är numerisk 

flexibilitet viktigast, det vill säga förmågan att kunna anpassa antalet i arbetskraften till yttre 

omständigheter, se sidan 17. Det viktiga här är enligt personalchefen att ha denna 

anpassningsmöjlighet att kunna forma organisationen efter omgivningens krav.  

 

”Om det är något som inte ligger inom våran kärnverksamhet, så skulle det i sådana 

fall när det här är utfört, bli en arbetsbristsituation och vi skulle behöva säga upp den 

här personen. ” 

 

Om företaget skulle behöva denna kompetens som konsulten besitter i ett längre perspektiv 

skulle en möjlighet vara att tillsvidareanställa honom eller henne.  

 

”Om det skulle visa sig att det finns en varaktighet i det här arbetet som utförs, att vi 

behöver den här personen under en längre tid, då kan det vara mycket möjligt att vi 

anställer konsulten eller att vi beslutar att vi kommer att anställa någon.”  

 

Om förutsättningarna skulle ändras för företaget genom ett ökande konkurrenstryck, större 

flyktighet och osäkerhet på marknaden samt teknologiska förändringar, skulle det kunna ge 

följder för de uthyrda konsulterna. Men konsultansvarige på IT –konsultföretaget svarar att 

inte en enda konsult har blivit uppsagd genom åren sedan starten år 2001. Detta kan vara ett 

resultat av att företaget har ett starkt varumärke och är eftersökt av inhyrande företag.  

 

En annan typ av flexibilitet som är den finansiella vilken handlar om de anställdas lön och där 

lönen bör vara anpassad till företagets ekonomiska situation och beroende på läget på 

arbetsmarknaden, se sidan 16-17. Den uthyrda konsulten menar att han är nöjd med sin lön då 

den till stor del är rörlig.  

 

”Vi har ju ganska rörlig lön när vi håller på med uppdrag, det beror på hur mycket vi 

debiterar på uppdraget. Har vi inte uppdrag så förlorar vi 1/3 av vår lön. ” 
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Att ha en sådan stor del som är rörlig kan vara en strategi från konsultföretaget att få 

konsulterna att arbeta mera och se sig själv som en egen företagare som alltid ska sälja in sig 

själva samt representera deras moderbolag.  

 

Även den tillsvidareanställde på Multimediaföretaget AB menar att han är nöjd med sin lön 

kontra konsulterna. Finansiell flexibilitet är kopplat till de anställdas lön där lönen ska 

anpassas till läget på arbetsmarknaden, se sidan 16-17.  

 

Om det skulle visa sig att företaget inte är nöjda med det jobb som konsulten utför så 

kontaktas bemanningsföretaget enligt personalchefen. Då den nödvändiga kompetensen har 

identifierats i en kravspecifikation som bemanningsföretaget fått ta del av och konsulten inte 

lever upp till de krav som krävs för att lösa uppgiften, så kan det enligt personalchefen bli tal 

om att få en ny konsult.  

 

IT –konsultföretaget AB strategi för att behålla konsulter i företaget för att inte flytta över till 

andra företag är att skapa ett bra lönesystem med provision samt att försöka ha trevligt då man 

ses. De har regelbundna gruppträffar för alla konsulter vilket skapar gemenskap och 

sammanhållning. Att skapa gemenskap i hemmaföretaget är nog så viktigt för att konsulterna 

ska känna tillhörighet och därigenom vara lojala.  

 

Då företaget hyr en specifik kompetens som konsulten ska besitta och förväntar sig att 

konsulten snabbt ska kunna anpassa sig kan ett rimligt antagande vara att förväntningarna på 

konsulten ska vara högre än på en tillsvidareanställd. Avdelningschefen på 

Multimediaföretaget AB säger att detta beror på vilken grad konsulten har.  

 

”Det beror på om det är en seniorkonsult så är det ju givet, då måste den bidra med 

någonting, det vill säga att vi lär oss någonting av konsulten. Annars finns det ingen 

skillnad på social kompetens och andra saker hur man arbetar, där ställer vi samma 

krav på en konsult som en anställd.”  
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4.7 Anställningsvillkor inom bemanningsbranschen 
Att bemanningsföretag bekostar även generell utbildning som ökar individens värde även för 

andra företag än det egna lönar sig i längden. Det bidrar till att de kan hyra ut anställda med 

en överlägsen kompetens, se sidan 18 och framåt. Vår konsult menar att hans moderbolag 

satsar på att utbilda sina konsulter i hög grad.  

 

”Skulle jag vilja lära mig någonting, ta en kurs i någonting så säger jag bara till, att 

den här kursen vill jag gå.” 

 

IT –konsultföretaget AB: s syn på kompetenshöjningar är att detta är viktigt för att behålla sitt 

marknadsvärde då de hyr ut kompetens.  

 

”De får gå på utbildningar, men de får motivera varför. Jag menar, vi är ett 

kunskapsföretag och vi är tvungna att se till så att vi har tillräcklig kompetens och 

utbildning för att ha ett bibehållet marknadsvärde.” 

 

Även den tillsvidareanställde respondenten på Multimediaföretaget AB känner att man får 

vidareutbilda sig vid behov men inte i lika stor utsträckning som inom konsultbranschen.  

 

”Ja, det är ju en betydlig skillnad från konsultbranschen, där satsar man mycket mer 

på utbildning av personal. Eftersom jag har varit på båda sidorna så känner jag till 

att så här är det ju mindre kompetensutveckling.” 

 

4.8 Lagstiftning  
Personalchefen på Multimediaföretaget AB har ansvar för att arbetslagsstiftningen följs och 

menar att den är synnerligen viktig gällande konsulter.  

 

”Arbetsrättslagstiftning är ju väldigt viktig i det här fallet. Och om vi säger att vi ska 

anställa den här personen, vad är det för ekonomiskt åtagande vi tar? Förutom den 

arbetsrättsliga och den etiska så är det många aspekter som måste tas hand om.” 

 

Då företaget bestämmer sig för att tillsvidareanställa en person är det viktigt att tänka på vilka 

risker man tar. Detta eftersom det är svårt att avskeda en person om man rekryterar fel och 
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personen inte passar in i företagets värderingar. Enligt LAS måste företaget följa de 

uppsägningstider som man kommit överens om i anställningskontraktet, se sidan 19. Om 

företaget skulle ha en arbetsbristsituation måste det ändå följa uppsägningstiden även då den 

anställde inte har några relevanta arbetsuppgifter att utföra. Därför är det lättare att hyra in en 

konsult som man vet endast är bunden till ett projekt.  

 

”Om det är något som inte ligger inom våran kärnverksamhet, så skulle det i sådana 

fall när det här är utfört, bli en arbetsbristsituation och vi skulle behöva säga upp den 

här personen. ” 

 

Att företaget dessutom slipper arbetsgivaravgifter och slipper det arbetsgivaransvar som man 

har då man tillsvidareanställer är mer kostnadsbesparande i längden.  

 

4.9 Arbetsmiljö och företagskultur 
Inom organisationen existerar osynliga lagar som styr hur individerna ska bete sig mot 

varandra. Informella strukturer skapas av gemensamma värderingar, attityder, 

handlingsnormer och regler, se sidan 21. När konsulten påbörjar ett nytt uppdrag hos en kund 

måste den snabbt anpassa sig till dessa nya strukturer. Personalchefen på Multimediaföretaget 

AB anser att det är viktigt att konsulten förstår företagets kärnvärden. Om konsulten inte gör 

det kan problem uppstå.  

 

”Det kan ju också vara så att den här personen inte stämmer åsiktsmässigt, om en 

person kommer bakis till jobbet, går tidigt, har attityder, är fördomsfulla, eller är 

kvinnofientliga. I vissa fall så får man säga: vi har några kärnvärden, så dem gäller ju 

också för de vi hyr in. Man får säga, ska du vara här så är det detta som gäller.” 

 

Hon menar även att om konsulten besitter en utbytbar kompetens men inte fungerar 

egenskapsmässigt så får konsultföretaget ta tillbaka konsulten och ersätta den med en ny. Att 

konsulterna ses som utbytbara kunskapsbanker som ska lösa problem för företaget gör att om 

inte konsulten stämmer överens med företagets värderingar kan det bli svårt att lösa dessa 

uppgifter om de inte kan exempelvis samarbeta  
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De tre områden som enligt Björkman et al bör vara positivt uppfyllda för att man ska kunna 

tala om en god arbetsmiljö är: grundtrygghet, sociala relationer och kvalifikation. Med 

grundtrygghet menas fysisk och psykisk trygghet samt hur den påverkas av 

anställningsförhållanden, lön och arbetstider.  

 

Den uthyrda IT-konsulten upplever gällande arbetstider att företaget gör skillnad mellan 

konsulter och tillsvidareanställda.  

 

”Ja dom har ju sina möten och grejer som vi inte får vara med på. Sedan så får vi ju 

inte nycklar till lokalen, så vi kommer ju inte in här ensamma. Så man brukar stå här 

utanför och vänta tills den första personen kommer och så får man gå när sista 

personen går. Annars behöver vi någon som dagissitter oss när vi behöver jobba 

länge. Det är någon som straffas då liksom som får sitta och vakta konsulten”.  

 

Genom att företaget gör skillnad mellan konsulter och fastanställda i och med att de inte kan 

komma och gå som de vill, samt inte får tillgång till nycklar kan barriärer skapas. Konsulterna 

har inte samma förtroende som tillsvidareanställda inom företaget. Detta kan även göra att de 

inte kommer in i gemenskapen på företaget.  

 

Sociala relationer syftar till kontakter mellan arbetskamrater och kvalifikation innebär 

möjligheter att utnyttja sin kunskap, sina erfarenheter och sin kompetens samt möjligheterna 

att utvecklas i arbetet, se sidan 20. IT- konsulten menar att man som konsult kan påverka sin 

arbetssituation i hög grad.  

 

”Tycker vi konsulter att det är tråkigt att jobba på ett företag och nu vill vi arbeta 

någon annanstans, så är det okej om vi tar andra uppdrag.”   

 

Den tillsvidareanställdes åsikt på samma fråga om man kan påverka sin arbetssituation är att 

man kan påverka den i hög grad då han får vara med och bestämma vilken personal och 

konsulter som passar bäst i ett projekt. Därav är hans trivsel hög.  

 

Björkman et al menar att relationer mellan arbetskamrater på företaget är viktiga för de 

anställda. Konsultens syn på om han känner sig delaktig i den sociala gemenskapen på 
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företaget som han är uthyrt till är att alla är trevliga och snälla men han känner ingen direkt 

delaktighet. Han upplever en tudelad delaktighet i de båda företagen.  

 

”Man är på något sätt hemma på två olika sätt, på två olika ställen.  

Eftersom jag började i december på IT- konsultföretaget AB och vi träffas en gång 

varannan vecka under en timme, så är jag mer hemma här. Här vet man ju nästan mer 

vad alla heter.”  

 

Då han känner sig hemma på två ställen och vet att han snart kommer att byta arbetsplats kan 

ha inverkan på hans ambivalens gällande hans tillhörighet.  

 

Avdelningschefen på Multimediaföretaget AB: s syn på hur konsulterna ska känna delaktighet 

i företaget är att de ska sitta med de övriga medarbetarna och få ett varmt välkomnande. Han 

menar ändå att det dock inte blir samma slags behandling som tillsvidareanställda angående 

processen med exempelvis nycklar eller introduktion. Detta är eventuellt en följd av att 

företaget inte har någon uttalad företagspolicy i hur man hanterar konsulter.  

 

Vår tillsvidareanställde respondent svarade på frågan om det finns skillnader i 

tillsvidareanställdas och konsulters relationer med varandra att det inte är någon skillnad från 

medarbetarnas sida men att det är pressande att vara konsult och att detta ger en unik 

situation. Då vi ställde frågan till den konsult vi har intervjuat om han hellre skulle vilja vara 

tillsvidareanställd på företaget svarade han att fördelen med konsultanställning är rörligheten i 

arbetet.  

 

”Jag tycker det är ganska roligt att veta att man ska byta, inget är permanent. Man 

går in och gör ett bra jobb och sen är man klar. Det är roligare att få prova nya 

grejer, än att förvalta gammalt.” 
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5. Slutdiskussion 

I analysen framkom det att enligt avdelningschefen hyr företaget in personal för att kapa 

toppar och lösa en speciell typ av uppgift. Företaget kalkylerar med både alternativet att hyra 

in en konsult samt att tillsvidareanställa. Det är inte självklart att de väljer det billigaste 

alternativet då det kan vara mest ekonomiskt lönsamt att bemanna med konsulter eftersom det 

ofta är korta projekt som arbetsform. Detta jämförs med att tillsvidareanställa vilket kan bli 

dyrare i längden.  

Fördelen med att hyra in en konsult är att företaget slipper det arbetsgivaransvar som företaget 

har vid tillsvidarerekrytering. Detta läggs istället på uthyrningsföretaget. När projektet tar slut 

slipper det inhyrande företaget uppsägningstiden och kostnader kopplat till detta och kan låta 

konsulten gå på dagen.  

Det är även viktigt för företaget att titta på varaktigheten i uppdraget då karaktären på 

uppdraget bestämmer vilken slag rekrytering som behövs i de olika projekten.  

Konsultchefen på IT- konsultföretagets syn är att företaget spar pengar på att ta in konsulter 

med specialistkompetens även fast det är dyrt, då de förbättrar systemen och slipper 

underhålla de gamla systemen. Även färre personer arbetar med de nya systemen och i och 

med detta slimmas organisationen till att bli mer kostnadseffektiv och flexibel.  

Företaget bör definiera sin kärngrupp och sin perifera grupp som kan varieras på grund av 

yttre faktorer som efterfrågan och marknadssituation. Då Multimediaföretaget AB ofta arbetar 

i projektform och därför hyr in konsulter så skulle det bli en arbetsbristsituation om det istället 

skulle tillsvidareanställa.  

Då vårat syfte var att titta på hur Multimediaföretaget AB betraktar sina konsulter jämfört 

med sina tillsvidarekonsulter avseende policys, strategier och utbildningar, visade det sig att 

förväntningarna på konsulterna är höga. Detta då konsulten snabbt ska kunna anpassa sig och 

ha en expertkompetens, för att kunna hantera de uppdrag de tilldelas. Skulle de inte ha denna 

kompetens som efterfrågas i kravspecifikationen skulle de bli utbytta mot en annan konsult.  
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Från uthyrningsföretaget är det viktigt att konsulterna har en överlägsen kompetens för att 

kunna konkurrera på marknaden. Då IT- konsultföretaget faktiskt hyr ut kompetens är denna 

avgörande för företagets marknadsvärde och överlevnad.  

Konsulten måste för att passa in på företaget förstå deras kärnvärden. Samtidigt är det viktigt 

att det företag som hyr in personal tydliggör vilka kärnvärden som gäller på arbetsplatsen.  

Då Multimediaföretaget AB inte har någon policy vad gäller konsulter kan det vara svårt att 

veta vad som gäller från konsulternas sida, samt att det kan ta onödig tid att komma in i 

företagets arbetsklimat.  

Förutom att konsulterna ska lösa resursproblem ska de även kunna bidra med erfarenheter och 

andra infallsvinklar till företaget. Man kan i detta fall se konsulterna som förbrukningsartiklar 

som ska lösa uppgifter och tillföra kompetens under en speciell tid. När uppdraget är slut så 

byts konsulten ut mot nya kompetenser som ska lösa nya uppgifter.  

Att företaget inte generellt sett står för en eventuell utvecklingsplan kan vara till företagets 

nackdel då viktigt humankapital och kompetens kan gå förlorad. Att se till de egna anställda 

in första hand och inte kompetensen kan ge förluster i viktig kvalifikation.  

 

Konsulternas respektive tillsvidareanställdas syn på sin arbetssituation visar att det finns 

skillnader, men att dessa inte är så stora. Både konsulten och den tillsvidareanställde är nöjda 

med sin lön. Att konsulten inte får närvara vid möten på Multimediaföretaget AB visar att han 

inte ges samma förtroende som övriga tillsvidareanställda. Detta kan medföra att konsulten 

inte kommer in i gemenskapen. Denna situation verkar inte påverka honom i hög grad, då han 

har valt denna arbetsform. Konsulten uttrycker en viss ambivalens i sin tillhörighet då han 

varken känner sig hemma på något av de företag han arbetar på.  

 

Gällande anställningsvillkor så får både konsulten och den tillsvidareanställde vidareutbilda 

sig, men den tillsvidareanställda menar att konsulter får gå på fler kurser då 

kompetensutveckling är en grundförutsättning i denna bransch. Båda känner i hög grad att de 

kan påverka sin arbetssituation i form av karriärmöjligheter. Konsulten upplevde även att han 

kunde byta uppdrag om han inte var nöjd.  
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5.1 Förslag till framtida forskning  

Ett förslag till framtida forskning är att se hur konsulterna påverkar företagskulturen. Det vill 

säga anstränger sig de tillsvidareanställda på ett företag mer då konsulter hyrs in på grund av 

att konsulten har en högre standard? 
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Bilaga 1.  

Intervjufrågor till tillsvidareanställda 
 

1. Bakgrund 
- Utbildning? 
- Antal år i branschen?  
- Antal åt på företaget? 
- Hur fick du jobbet? 
 
2.   Trivs du med dina arbetsuppgifter? Känner du att man kan påverka sin arbetssituation?  
2. Känner du att företaget satsar på dig, i form av utbildningar och konferenser? ( 

kompetenshöjningar)  
3. Hur upplever du relationen med dina kollegor? Kan du gå till din kollega när du 

behöver hjälp?  
4. Är det skillnad mellan konsulter och tillsvidareanställdas relationer med varandra? Är 

det en vi och dom- känsla?  
5. Hur upplever du de övriga tillsvidareanställdas syn på konsulterna? Gör företaget 

skillnad på er?  
6. Hur upplever du din lön kontra konsulterna? Är du nöjd?  
7. Känner du att man kan påverka sin arbetssituation, dvs. göra karriär?  

 
Intervjufrågor till bemanningskonsulter 
 

1. Bakgrund 
- Utbildning? 
- Antal år i bemanningsbranschen? 
- Hur länge på företaget? 

 
2. Trivs du med dina arbetsuppgifter? Känner du att du kan påverka din arbetssituation?  
3. Hur långa uppdrag brukar du ha? Hur långa skulle du vilja ha? 
4. Hur upplever du relationen med dina arbetskolleger? Kan du gå till en kollega när du 

behöver hjälp?  
5. Känner du dig delaktig i företaget du är uthyrd till? 
6. Känner du dig delaktig i den sociala gemenskapen/gruppen? 
7. Upplever du att företaget satsar på dig? Får du delta i utbildningar, konferenser och 

andra kompetenshöjande aktiviteter? 
8. Får du ta del av all information på företaget du är uthyrd till? 
9. Känner du att företaget gör skillnad mellan konsulter och tillsvidareanställda? 
10. Skulle du hellre vilja vara tillsvidareanställd? Känner du att det finns möjlighet till 

det? 
11. Är du nöjd med din lön? Kan du påverka din lön? 
12. Var känner du dig hemma någonstans, i bemanningsföretaget eller i 

uppdragsföretaget? 
 

Intervjufrågor till personalansvarig  
 

1. Bakgrund  
• Utbildning? 
• Antal år i branschen? 
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• Andra erfarenheter? 
 

2. Vilken företagspolicy har ni för bemanningskonsulterna kontra fast anställda på 
företaget? 

3. Vilka strategier har ni för bemanningskonsulterna kontra fast anställda på företaget? 
4. Använder ni er ofta av inhyrda konsulter från bemanningsföretag, dvs. i vilken 

utsträckning? 
4.   Hur lång tid brukar konsulterna stanna, är uppdrag oftast korta eller långa?  
5.   Är det vanligt förekommande att ni erbjuder era konsulter fast anställning? 
6. Integreras bemanningskonsulterna med de fast anställda? 
7. Hur gör ni för att bemanningskonsulterna skall känna sig delaktiga i företaget och med 

all fast personal? 
8. Hur gör ni om ni inte är nöjda med bemanningskonsulten? 
9. Kan ni välja konsulter, dvs. använda de som ni varit nöjda med tidigare?  
10. Vilka faktorer är viktiga för att all personal ska trivas och hur arbetar ni för att nå 

detta?  
11. Varför väljer ni att ha bemanningskonsulter? 
12. Kalkylerar ni hur mycket det kommer att kosta med en konsult jämfört med en fast 

anställd? 
13. Vill ni att profilen ska skilja sig? Högre krav på konsulten, högre social kompetens 

osv.? 
 
 
Intervjufrågor till bemanningsansvarig  

 
1.    Bakgrund  
• Utbildning? 
• Antal år i branschen? 
• Andra erfarenheter? 

 
2. Vilken företagspolicy har ni för bemanningskonsulterna? 
3. Har era konsuler långa eller korta uppdrag? 
4. Är personlomsättningen hög? Dvs. får konsulterna ofta jobb på företag de är uthyrda 

på? 
5. Hur gör ni för att behålla era konsulter? 
6. Vad gör ni för att era konsulter ska känna sig delaktig i bemanningsföretaget? 
7. Vilka faktorer ä viktiga för att konsulterna ska trivas och hur arbetar ni för att nå 

detta?  
8. Vad händer när marknaden ändras? Exp. får konsulterna sparken då osv.? 
9. Nischar ni in er på kostnadseffektiviserande företag?    

 
 
 


