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SAMMANFATTNING 

 

Bemanningsbranschen befinner sig sedan några år tillbaka i en kraftig tillväxt och det är idag hård 

konkurrens inom branschen då den helt saknar inträdesbarriärer. Det i sin tur har lett till att nya 

aktörer ständigt etablerar sig på marknaden och för att organisationer ska nå en hög effektivitet är 

arbetsgivare beroende av att deras anställda presterar i linje med vad som förväntas. De måste 

således förstå hur de anställda motiveras för att säkerställa företagets framgång. Tidigare forskning 

har visat att det råder delade meningar om hur motivation uppnås på bästa sätt och studiens syfte 

var således att beskriva och analysera konsulters motivation i ett bemanningsföretag, för att på så 

vis skapa en ökad förståelse för hur de motiveras. Syftet preciserades med följande 

forskningsfrågor: “Hur går konsultcheferna i bemanningsföretaget tillväga för att motivera 

konsulter i arbetet?” och “Vad anser konsulterna i bemanningsföretaget vara motiverande i 

arbetet?”. Den kvalitativa fallstudien byggde på relevanta motivationsteorier och dessa teorier 

sammanfattades sedan i teser. För att undersöka om det fanns stöd för teserna utfördes ett antal 

intervjuer. Studiens resultat har visat att det finns en rad olika faktorer som påverkar en konsults 

motivation, där icke monetära belöningar ansågs mest motiverande. Resultaten har även visat att 

de faktorer som skulle kunna förbättras är trygghet och utveckling.  

 

Nyckelord: Motivation, bemanningsföretag, grundläggande behov, belöning, mål. 

  



 

ABSTRACT 

 

The employment agencies are since a few years back in a rapid growth and today there is a tough 

competition in the industry due to the lack of entry barriers, that has resulted in new players 

constantly entering the market. For organisations to achieve a high efficiency they depend on their 

employees to perform in line of what is expected. Therefore, they have to understand what 

motivates their employees in order to ensure the company’s future success. Previous studies have 

however shown that there are disagreements how to best achieve motivation and therefore is the 

purpose of this study to describe and analyze the agency workers’ motivation in an employment 

agency, to thereby gain a greater understanding as to what motivates them. The purpose was 

clarified by the following research questions; “What approach has the agency managers in 

employment agencies to motivate agency workers at work?” and “What do the agency workers 

find motivating at work?” The case study had a qualitative approach and was based on relevant 

motivation theories and these theories were then compiled in three theses. In order to examine 

whether the theses could be supported, a number of interviews were performed. The results of the 

study have shown that there are a number of different ways to affect the agency workers’ 

motivation, and that non-monetary rewards where considered the most motivating. The results have 

also shown that the improvement points are security and development.  
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1 INLEDNING 
 

Kapitlet börjar med att introducera bemanningsbranschen. Efter detta redogörs varför ämnet är 

relevant att studera. Slutligen presenteras syftet för studien samt de två kompletterande 

forskningsfrågorna.
 

 

1.1 Introduktion     
 

Bemanningsbranschen befinner sig sedan några år tillbaka i en kraftig tillväxt. År 1993 avskaffades 

lagen som tidigare gav Arbetsförmedlingen monopol på uthyrning och förmedling av arbetskraft. 

Det resulterade i en snabbt växande bemanningsbransch som gick från att sysselsätta ytterst få till 

att år 2013 sysselsätta 135.000 personer i Sverige. (Bemanningsföretagen.se, 2014) Även den 

globala bemanningsbranschen ökade med 9,6 procent år 2013 och sysselsatte över 40 miljoner 

individer runt om i världen som bemanningsmedarbetare (Ciett, 2015). 

 

Efter finanskrisen 2008 stärktes bemanningsbranschens position på arbetsmarknaden ytterligare. 

Fler företag började känna en osäkerhet och valde i större utsträckning att vända sig till 

bemanningsföretag vid rekrytering. Även den offentliga sektorn använder sig mer och mer av 

bemanningsföretag vid rekrytering och anställningarna blir allt mer långsiktiga. 

(Bemanningsföretagen.se, 2014)  

 

Det är idag hård konkurrens inom bemanningsbranschen då den saknar inträdesbarriärer, vilket 

medför att nya aktörer ständigt etablerar sig på marknaden. Antalet nya aktörer beräknas fortsätta 

stiga och det innebär att allt fler bemanningsföretag ska vara med och dela på marknadsandelarna. 

(Redeye.se, 2008)  

 

Företag inom bemanningsbranschen arbetar inom tre huvudkategorier; uthyrning, rekrytering och 

omställning av personal (Bemanningsföretagen.se, 2016). Genom att tillhandahålla dessa tjänster 

kan de skapa en större frihet och flexibilitet för arbetsgivarna. Dels underlättar det för arbetsgivarna 

under högsäsonger eller tillfälliga uppgångar och dels kan arbetsgivarna fokusera på andra 

arbetsuppgifter än rekrytering. Det är viktigt då organisationer i dagens samhälle förväntas vara 

flexibla och därmed även ha en arbetsstyrka som är flexibel. Det antas att flexibilitet stärker ett 

företags position på den globala marknaden, samtidigt som den anställde får en ökad frihet genom 

att kombinera arbete med andra åtaganden i livet. (Olofsdotter, 2008) 

 

Olofsdotter (2008) definierar konsulter inom bemanningsföretag som “den personal som hyrs ut 

från bemanningsföretag till kundföretag” (s. 12). Det har dock visat sig finnas vissa problem med 

denna typ av anställningsform då konsulterna upplever en otrygghet och osäkerhet i sin 

arbetssituation. Då flexibilitet och stabilitet för chefer i bemanningsföretag snarare innebär 

inflexibilitet och instabilitet för konsulterna, känner konsulterna en maktlöshet inför möjligheten 

att påverka sin arbetssituation. (Olofsdotter, 2008)  

 

Tidigare studier har visat att konsulter har sämre arbetsvillkor än permanent anställd personal 

(Cochrane & McKeown, 2014). På arbetsplatser i organisationer som anlitar personal från 

bemanningsföretag skapas det ett gap mellan permanent anställda och konsulter. Det i sin tur bidrar 

till en osäkerhet för konsulten som inte blir inkluderad i informationsflödet och därmed känner sig 
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annorlunda behandlad, vilket skapar negativa känslor. (Viitala & Kantola, 2015) Sammantaget 

menar vi att det kan leda till en reducerad motivation hos konsulten i arbetet. 

 

För att organisationer ska nå en hög effektivitet är arbetsgivare beroende av att de anställda 

presterar i linje med vad som förväntas. Arbetsgivarna måste därför förstå hur de anställda 

motiveras för att säkerställa företagets framgång. (Wiley, 1997) Då bemanningsföretag erbjuder en 

tjänst där konsulten står i centrum, har denne en betydande roll i att upprätthålla en hög kvalitet på 

tjänsten. Det är således viktigt att förstå hur konsulten motiveras. Dock har chefer i generationer 

funderat över problemet hur de ska motivera sina anställda (Latham & Locke, 1979).  

 

Motivation definieras som “psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” (Nationalencyklopedin, 2016). Motivation kan delas upp i inre och 

yttre motivation. Yttre motivation beskrivs som något en individ vinner på att utföra en specifik 

uppgift, exempelvis monetära belöningar som bonus eller löneförhöjning. Inre motivation beskrivs 

som tillfredsställelsen en individ erhåller av att genomföra en specifik uppgift och att uppnå mål. 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014, s. 431) 

 

Tidigare forskning visar att det råder delade meningar om hur motivation uppnås på bästa sätt 

(Wiley, 1997). Enligt Maslow (1943) uppstår motivation när en individ ges tillfälle att tillfredsställa 

ett av sina grundläggande behov. Herzberg (1987) menar att motivation hos en individ på en 

arbetsplats påverkas av både inre och yttre faktorer och att yttre faktorer som belöningar inte leder 

till motivation för arbetsuppgiften i sig. 

 

Vrooms förväntansteori har dock en annan syn på motivation och hävdar att den grundar sig i 

individens förväntningar om att dennes resultat kommer att leda till en belöning (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 231). Även Agentteorin menar att individer agerar utifrån deras eget 

självintresse och motiveras av yttre belöningar som monetära incitament (Anthony et al., 2014, s. 

426). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående diskussion har studien för avsikt att studera motivation hos 

konsulter, då bemanningsföretag idag ständigt måste utvecklas för att möta den hårda konkurrensen 

på marknaden. Eftersom konsulterna är den viktigaste delen i bemanningsföretagets framgång 

anser vi att det vore relevant att identifiera hur de motiveras. Då vi vill skapa en ökad förståelse, 

har vi valt att avgränsa oss till att endast studera konsulter inom tjänstemannasektorn i ett 

bemanningsföretag. Många tidigare studier har visat på ett positivt samband mellan motivation hos 

medarbetare och prestation på arbetsplatsen (Wiley, 1997). Däremot är vägen till motivation något 

det råder delade meningar om (Wiley, 1997). Med våra resultat vill vi bidra till en ökad kunskap 

om hur konsultchefer i bemanningsföretag kan motivera sina konsulter på ett framgångsrikt sätt.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Studiens syfte är att beskriva och att analysera konsulters motivation i ett bemanningsföretag, för 

att på så vis skapa en ökad förståelse för hur de motiveras. Det genom att söka svar på följande 

forskningsfrågor: 

 

 Hur går konsultcheferna i bemanningsföretaget tillväga för att motivera konsulter i arbetet?  

 Vad anser konsulterna i bemanningsföretaget vara motiverande i arbetet? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras centrala begrepp, tidigare forskning samt relevanta teorier som ligger 

till grund för vår studie. Inledningsvis presenteras bemanningsbranschen. Sedan presenteras 

motivation och relevanta motivationsteorier för studien. Efter det reflekterar vi över teoriernas 

betydelse för att uppfylla syftet med studien. Den teoretiska referensramen sammanfattas slutligen 

i teser som vi ämnar studera för att se om stöd finns. 
 

 

2.1 Bemanningsbranschen 
 

Bemanningsbranschen har sitt ursprung i 20-talets mellanvästern och beskrivs som snabbt växande 

och med hög konkurrens. Vidare är bemanningsbranschen en viktig aktör när det kommer till 

avreglering av olika arbetsmarknader. (Peck, Theodore & Ward, 2005) 

 

I Sverige finns kollektivavtal för uthyrd personal som ger en betydande anställnings- och 

ekonomisk trygghet. Det är vanligt att bemanningsföretag provanställer sina uthyrda konsulter de 

första sex månaderna för att sedan övergå till en tillsvidareanställning. Det är dock tillåtet med 

tidsbegränsade anställningar under vissa villkor, exempelvis vid hög arbetsbelastning. Eftersom 

inhyrd personal ofta anlitas när kundföretagen har behov av extra personal är villkoret hög 

arbetsbelastning på så vis ofta tillämpbart. (Håkansson & Isidorsson, 2007) Kollektivavtalet ger 

uthyrd personal en garantilön på 80% av månadslönen när de saknar uppdrag oavsett tillgången på 

uppdrag (Olofsdotter, 2008). 

 

Bemanningsföretag agerar förmedlare mellan de kunder som köper deras tjänster och de anställda 

konsulterna. Denna relation utgör formen av en trepartsrelation mellan bemanningsföretag, 

kundföretag och anställd konsult (se Figur 1). (Olofsdotter, 2008) 

 

 
 

Figur 1: Trepartsrelationen. 

Anpassad efter Olofsdotter (2008, sid. 11). 

 

I Figur 1 har vi illustrerat den trepartsrelation som Olofsdotter (2008) beskriver i ovanstående 

stycke.  
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Det är bemanningsföretagets uppgift att tillgodose både de anställda konsulternas och kundernas 

behov genom att matcha tillgång och efterfrågan vad gäller arbetskraft. Bemanningsföretag skiljer 

sig från andra förmedlare på arbetsmarknaden, exempelvis arbetsförmedlingen, då de har ett 

arbetsgivaransvar för konsulten. (Olofsdotter, 2008) 

 

Bemanningsföretagens roll är både komplex och dynamisk, då de ska möta kundföretagets behov 

av arbetskraft på olika nivåer av skicklighet och erfarenhet. För att göra det måste de bygga en 

relation med varje kund och attrahera lämplig arbetskraft som kan stå till förfogande. Jobben de 

erbjuder medför vanligtvis sämre arbetsförmåner än de som är tillgängliga för de som är anställda 

hos kundföretaget med tillsvidarekontrakt. (Purcell, Purcell & Tailby, 2004) 

 

2.2 Motivationsteori - Grundläggande behov 
 

I det här avsnittet presenteras de motivationsteorier som berör en individs grundläggande behov. 

Abraham Maslow ställer upp de mänskliga behoven i en behovspyramid och för att komma högre 

upp på trappan måste behoven tillfredsställas i en hierarkisk ordning (Bruzelius & Skärvad, 2011, 

s. 295). Frederick Herzbergs motivations-hygienteori är en annan motivationsteori som är delvis 

besläktad med Maslows behovsteori (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 296). Maslow och Herzberg 

uppvisar vissa likheter och är båda överens om att en individ motiveras när de har möjlighet att 

tillfredsställa vissa behov (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 296-297). De tre nedersta behoven i 

Maslows trappa kan likställas med Herzbergs hygienfaktorer och de två övre behoven i trappan 

med Herzbergs motivationsfaktorer (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 297). 

 

2.2.1 Maslows behovsteori 
 

Psykologen Abraham Maslows vetenskapliga teorier om hur människans behov påverkar dennes 

handlingar och tankar har länge varit centrala i motivationsteorin (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 

294-295). Det finns åtminstone fem uppsättningar mål som enligt Maslow definieras som 

grundläggande behov. Dessa behov är fysiologiska, trygghetsbehov, gemenskap, självkänsla och 

självförverkligande. De grundläggande behoven är relaterade till varandra och anordnade i en 

hierarki. Det innebär att det mest betydande behovet kommer att ha monopol i medvetandet tills 

dess att det är tillfredsställt. Mindre betydande behov minimeras, glöms eller förnekas. När det 

mest betydande behovet är tillfredsställt framträder nästa behov för att i sin tur dominera 

medvetandet. Om exempelvis en individ är extremt hungrig kommer inga andra intressen än mat 

att existera tills dess att behovet är tillfredsställt. (Maslow, 1943) 

 

Det finns ett samband mellan Maslows behovsteori och motiverande organisatoriska faktorer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 234). De fysiologiska behoven kan tillfredsställas genom materiella 

nödvändigheter. För att trygghetsbehoven ska uppnås krävs bra arbetsvillkor som en fast 

anställning eller en trygg arbetsplats. Behoven av gemenskap kräver samhörighet och behoven för 

självkänsla kräver att individen får respons på sitt arbete. Behoven av självförverkligande syftar 

till individens personliga utveckling som till exempel utmanande arbetsuppgifter och en möjlighet 

att vara kreativ i sitt arbete. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 234) 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014, s. 234) kan det viktigaste, som Maslows behovsteori lär oss 

om motivation på arbetet, sammanfattas i två punkter:  
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1. När personer ser möjligheter att tillfredsställa sina behov motiveras de att handla. Personer 

har olika behov och preferenser, vilket innebär att chefer inte kan ta för givet att alla 

medarbetare på en arbetsplats motiveras av samma sak.  

2. Maslows behovspyramid kan spegla inre och yttre motivation genom att utgå från yttre 

belöningar på de lägre nivåerna för att sedan övergå till inre belöningar på de högre 

nivåerna.  

 

2.2.2 Herzbergs motivations-hygienteori 
 

I slutet av 50-talet kom Herzberg med motivations-hygienteorin (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 

296), även kallad tvåfaktorteorin. Teorin är än idag en av de största inom ämnet motivation och 

syftar till att förklara vad som motiverar en individ till att prestera på sitt arbete (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 242). Herzberg (1987) beskriver motivation som en generator. Istället för att 

behöva ladda sina batterier om och om igen, har individen en generator som alltjämt håller uppe 

arbetsviljan.  

 

Herzbergs grundtanke med teorin är att det finns vissa faktorer som gör arbetare missnöjda och en 

förändring av dem skulle leda till nöjda och motiverade arbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 

242). Dock var slutsatsen i studien att vantrivsel påverkades av vissa faktorer medan 

tillfredsställelse påverkades av andra. Dessa faktorer kom Herzberg att benämna som 

hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer. De förstnämnda är de grundläggande faktorer som 

avgör om en arbetare vantrivs på arbetet, att de blir tillfredsställda innebär dock inte att arbetaren 

är motiverad till sitt arbete. Benämningen hygienfaktorer kommer till följd av deras relation till 

arbetsmiljön, men även lön räknas in som en hygienfaktor. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 242) 

 

Motivationsfaktorer avgör om en arbetare är motiverad till sitt arbete och därmed har goda 

prestationer. Dessa faktorer är ofta direkt kopplade till arbetsuppgiften och kan exempelvis handla 

om erkännande eller prestation. Dock innebär en avsaknad av motivationsfaktorer inte 

nödvändigtvis att individen vantrivs på arbetsplatsen. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 242) 

 

2.3 Motivationsteori - Belöningar 
 

Följande avsnitt behandlar motivationsteorier som är kopplade till belöningar. Enligt Vrooms 

förväntansteori uppstår motivation genom att en individ förväntar sig en belöning när denne utfört 

en uppgift (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 231-232). Teorin menar att detta är något chefer kan 

använda sig av för att motivera sina anställda. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 233) Motivation 

Crowding Theory har en något annan syn på motivation, där de skiljer på inre och yttre, och menar 

att de påverkas av olika slags belöningar (Anthony et al., 2014, s. 431). Vidare talar de om en 

undanträngningseffekt som kan uppstå om fel slags belöning erbjuds (Anthony et al., 2014, s. 431). 

Även Agentteorin förespråkar belöningar och menar att det ger den anställde incitament att utföra 

ett bra arbete. Teorin menar att genom belöningar motiveras den anställde till en god prestation. 

(Anthony et al., 2014, s. 426) En belöning kan vara av monetärt eller icke monetärt slag. Monetära 

belöningar kan innefatta exempelvis hög lön, prestationsbaserad lön eller optioner. Icke monetära 

belöningar kan istället innefatta exempelvis utmaningar, mening och intresse för arbetsuppgiften. 

(Anthony et al., 2014, s. 438)  
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2.3.1 Vrooms förväntansteori  
 

Enligt Vrooms förväntansteori uppstår motivation och viljan att prestera när en individ förväntar 

sig uppnå något önskvärt, en belöning, för sin prestation. Teorins huvudsakliga argument är att 

belöningen måste vara något individen önskar sig. Individen måste vidare tro att det finns ett 

samband mellan dennes prestation och ett resultat, vilket ska leda till en belöning, en förväntan. 

Sambandet kan dock visa sig problematiskt då det påverkas av individens roll, förmåga och de 

resurser individen besitter. Om en individ exempelvis inte tror att den har den förmåga som krävs 

för att uppnå belöningen, leder det till en låg förväntan. Även yttre förhållanden, exempelvis andras 

förväntningar, kan leda individer till att handla på ett visst sätt. Slutligen måste individen tro att ett 

uppnått resultat leder till den önskade belöningen. (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 231-232) 

 

Ett nyckelbegrepp inom förväntansteorin är valens. Det beskrivs som önskningars och behovs 

kopplingar till belöning. De styrande måste således arbeta för att uppnå en hög valens. Det görs 

genom att kartlägga vilken önskan den specifika individen har och erbjuda just det som belöning. 

Exempelvis kommer en individ som önskar bli befordrad att arbeta hårt för att uppnå det. Medan 

en individ som inte vill bli befordrad inte kommer att öka sin prestation av en sådan belöning. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 233) 

 

2.3.2 Motivation Crowding Theory 
 

Motivation Crowding Theory utgår från att yttre och inre motivation kan relateras till varandra. 

Yttre motivation beskrivs som något en individ vinner på att utföra en specifik uppgift och inre 

motivation som tillfredsställelsen en individ erhåller av att genomföra en specifik uppgift och att 

uppnå mål. (Anthony et al., 2014, s. 431) 

 

Anthony et al. (2014, s. 431) menar att inre och yttre motivation påverkar varandra. Skulle något i 

den yttre motivationen förändras kommer troligen även något i den inre motivationen att förändras. 

Exempelvis kan den yttre motivationen öka genom en belöning för en väl utförd arbetsuppgift. Om 

individen i fråga redan har en hög inre motivation finns det dock en risk att den yttre motivationen 

tränger undan den inre motivationen, vilket kan leda till en minskning i den totala motivationen. 

Den totala motivationen blir då i själva verket lägre än innan belöningen infördes, detta benämns 

som undanträngningseffekten. (Anthony et al., 2014, s. 431) 

 

Enligt Anthony et al. (2014, s. 434) är orsaken bakom undanträngningseffekten komplex men det 

finns två psykologiska processer som är signifikanta, försämrat självbestämmande och försämrad 

självkänsla. De menar således att individer kan uppleva att deras självständighet försämras genom 

ett yttre ingripande som en belöning eller liknande. En försämrad självkänsla uppstår hos individer 

som inte känner sig betrodda att göra sitt bästa utan incitament, det vill säga att yttre belöningar 

uppfattas vara kopplade till vår kompetens.  

 

Frey och Jegen (2001) hävdar i sin empiriska studie att det finns starka empiriska bevis för att 

undanträngningseffekten existerar och att det även är ett relevant fenomen. Dock menar de att det 

krävs fortsatt forskning för att fullt ut identifiera under vilka förhållanden undanträngningseffekten 

uppstår.  
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2.3.3 Agentteorin 
 

Agentteorin används främst för att förstå relationen mellan två aktörer, principalen och agenten. 

Principalen önskar få ett arbete utfört och agenten är den som ska utföra arbetet. Principalen vill 

således ha ett bidrag från agenten i utbyte mot att denne belönas för sitt bidrag. (Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s. 79)  

 

Agentteorin utgår från att alla individer agerar i deras eget självintresse. Agenter antas bli 

motiverade av finansiell kompensation men också av generösa mängder fritid, flexibla arbetstider 

och attraktiva arbetsförhållanden. (Anthony et al., 2014, s. 426) 

 

Anthony et al. (2014, s. 427) menar att avvikande målöverensstämmelse kan uppkomma när 

överordnade chefer inte kan övervaka underordnade anställdas handlingar. Chefen kan då inte vara 

helt säker på att den anställde handlar i företagets bästa intresse vilket innebär att det uppstår en 

informationsasymmetri. Effekten kan motverkas genom övervakning och incitament. Genom att 

basera den anställdes belöning på ett prestationsmått ökar den anställdes incitament att prestera bra 

på arbetet och det kan således motivera denne till målkongruens. (Anthony et al., 2014, s. 427) 

 

2.4 Motivationsteori - Mål 
 

Mål är de avsedda effekterna av en organisations verksamhet på kort och på lång sikt (Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s. 144). Mål kan vara antingen individuella eller kollektiva. Individuella mål 

formuleras av den enskilde individen medan de kollektiva målen ger uttryck för samtliga 

medarbetares gemensamma mål. I vissa fall kan de kollektiva målen undertrycka de individuella 

målen och då uppfattas som konkurrerande av den enskilde individen. (Bruzelius & Skärvad, 2011, 

s. 155) 

 

Locke (1996) menar att målöverensstämmelse och utformandet av mål i organisationer är en 

motiverande princip av fundamental betydelse. Deras studie kan kopplas till Ryan och Decis Self 

Determination Theory som hävdar att individer har medfödda behov av självbestämmande (Ryan 

& Deci, 2000). Locke (1996) menar vidare att självbestämmandet hos en individ är som starkast 

när denne utmanas men ändå är fri från yttre ingripanden som prestationslön.  

 

Mål som är specifika och svåra leder till högre prestationer. Diffusa mål kan ha många olika resultat 

och motiverar således inte individen till att prestera sitt allra bästa. Engagemanget för de uppsatta 

målen är som mest kritiskt då målen är specifika och svåra. Mål som är diffusa kräver oftast ett lågt 

engagemang medan ett svårt och specifikt mål kräver att individen engagerar sig i arbetet. För att 

skapa engagemang är det viktigt att individen själv anser att målet är viktigt och uppnåeligt. (Locke, 

1996) 
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2.5 Reflektion över teori och studier 
 

I vår studie vill vi beskriva och tolka befintlig teori för att skapa en ökad förståelse för hur konsulter 

motiveras på sin arbetsplats. Efter att ha tagit del av olika teorier om bemanningsbranschen och 

teorier hänförliga till motivation, har vi valt ut de vi anser mest relevanta vid utförandet av studien.  

 

Vi valde att inkludera ett flertal teorier om motivation då det är det mest centrala begreppet i vår 

studie och vi ville skapa oss en heltäckande förståelse om ämnet. Maslows behovsteori hjälper oss 

att förstå hur individens behov kan ligga till grund för att känna motivation på arbetet. De 

fysiologiska behoven och trygghetsbehoven kan likställas med det Motivation Crowding Theory 

benämner som yttre motivation. Behoven för gemenskap, självkänsla och självförverkligande kan 

i sin tur likställas det Motivation Crowding Theory benämner som inre motivation. Herzbergs 

motivations- och hygienteori ger oss en fördjupad förståelse genom att förklara hur behoven kan 

påverka en individs motivation på arbetsplatsen. Vrooms förväntansteori beskriver hur motivation 

kan uppstå genom en individs förväntning och tro om att dennes resultat ska leda till en eftertraktad 

belöning. Målsättningsteorin visar på hur målöverensstämmelse och väl utformade mål kan få en 

individ att känna motivation.  

 

Efter att ha fördjupat oss i olika teorier och studier inom ämnet, har vi sett att det finns en tydlig 

distinktion mellan det Motivation Crowding Theory benämner som yttre och inre motivation. För 

att tydliggöra skillnaden mellan dem benämns de ofta med olika begrepp, exempelvis benämner 

Herzberg (1987) de som hygien- och motivationsfaktorer. Motivation Crowding Theory motsätter 

sig även Agentteorin då den grundar sig i att yttre motivation, som monetära belöningar, kan tränga 

undan inre motivation. Agentteorin menar att yttre belöningar är nödvändiga för att individer ska 

känna motivation i arbetet. Slutligen har målsättningsteori en skild syn på hur motivation på 

arbetsplatsen uppstår där sambandet mellan mål och motivation är i fokus. Här anser vi att det 

sällan uppstår situationer då teorierna kan appliceras fullt ut och vi kommer därmed behöva väga 

dem mot varandra i vår analys. Vi har således utvecklat ett antal teser som kommer att vägleda oss 

i vår studie. Ur vår teoretiska referensram anser vi att grundläggande behov, belöningar och mål är 

de mest relevanta faktorerna för att beskriva och analysera konsulters motivation i ett 

bemanningsföretag, för att på så vis skapa en ökad förståelse för hur de motiveras (se Figur 2).  
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Figur 2: Sammanfattning av teoretisk referensram. 

 

I Figur 2 har vi sammanfattat de faktorer vi anser vara mest centrala för att uppnå motivation.  

 

2.6 Teser 
 

Vi har med ovanstående teori som utgångspunkt utvecklat följande teser. De utgörs av olika 

påståenden om hur motivation kan uppnås hos konsulterna i ett bemanningsföretag. Dessa teser 

kommer att vägleda oss i vår studie:  

 

Tes 1: Konsulterna motiveras när det finns möjlighet att tillfredsställa ett grundläggande behov. 

Tes 2: Konsulterna motiveras mer av icke monetära belöningar än av monetära belöningar. 

Tes 3: Konsulterna motiveras då det råder målöverensstämmelse mellan dem och 

bemanningsföretaget.  
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3 METOD 
 

Detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs den forskningsansats 

som tillämpats och den undersökningsansats studien har. Det valda företaget presenteras samt de 

aktörer som medverkat. Sedan förklaras hur insamling av empiri utförs och de metodproblem som 

beaktats. Den genomförda pilotintervjun presenteras och slutligen beskrivs den metod som 

ämnades tillämpas vid analys av empiri. 
 

 

3.1 Litteratursökning 
 

Vi började vårt arbete med att söka artiklar för att identifiera det problemområde som kom att 

utgöra grunden till vår studie. Genom databaserna Libris och Emerald Journals använde vi oss av 

sökord så som: motivation, work motivation, empoyment agencies och temporary work agencies. 

De vetenskapliga artiklar som vi fann relevanta kom att utgöra bakgrunden till studien samt en del 

av studiens teoretiska referensram.  Vi har även tagit del av litteratur inom ämnet motivation samt 

tidigare kurslitteratur som vi funnit intressant för vår studie.  

 

3.2 Forskningsansats 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) har metod betydelsen: “planmässigt tillvägagångssätt för att 

uppnå visst resultat”. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013, s. 62) forskningsmetod som en 

teknik för insamling av data. De särskiljer även forskningsmetod från forskningsdesign, vilket de 

definierar som en ram för insamling och analys av data (s. 62). När det kommer till 

forskningsmetoder finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt, kvalitativ eller kvantitativ 

forskning (Hedin, 1996). 

 

Studiens syfte var att beskriva och analysera konsulters motivation i ett bemanningsföretag, för att 

på så vis skapa en ökad förståelse för hur de motiveras. Då vi menade att motivation är något som 

kommer inifrån varje individ, bedömde vi att en kvalitativ forskningsmetod var lämpligast i detta 

arbete. Där ligger vikten på ord och inte siffror vid insamling och analys av empiri (Bryman & 

Bell, 2013, s. 390). Hedin (1996) menar att utgångspunkten i en kvalitativ metod är att verkligheten 

uppfattas på olika sätt av olika individer och att det inte finns en absolut sanning. Vidare hävdar 

Hedin (1996) att kvalitativ forskning lämpar sig bäst vid en mindre omfattning och en undersökning 

på ett djupare plan.  

 

Anledningen till att vi valde ett kvalitativt tillvägagångssätt var främst att det skapade en större 

flexibilitet genom att kunna gå tillbaka och exempelvis ställa följdfrågor efter en genomförd 

intervju. Vidare ansåg vi att motivation var något som måste kännas och som varje individ bör sätta 

sina egna ord på.  

 

Studien utgick från teori, för att sedan samla empiri. Efter våra första empiriska upptäckter gjorde 

vi en snabb analys av dem. Det gjordes för att se huruvida upptäckterna uppfyllde de krav vi ställt 

baserat på vår teorianalys. Vi hade möjligheten att revidera vår intervjuguide samt formulera nya 

följdfrågor inför varje intervju och vår forskningsansats hade således inslag av abduktion som är 

en kombination av, de kanske mer kända ansatserna, induktion och deduktion. Enligt Alvesson och 

Kärreman (2012, s. 76) utgår en abduktiv ansats från teori, för att sedan observera ett empiriskt 
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fenomen och slutligen gå tillbaka till teorin. Patel och Davidson (2011) beskriver emellertid 

abduktion som att från ett enskilt fall formulera en teori, vilken sedan testas på andra fall (s. 24).  

 

Vi valde även att tillämpa ett aktörssynsätt där vi syftade till att förstå helheten snarare än delarna. 

Arbnor och Bjerke (2009, s. 133) menar att aktörssynsättet är en tolkande ansats som syftar till att 

förstå deltagaren, den subjektiva logiken. Observationer görs i aktörens miljö för att förstå dennes 

sociala handlingar (Arbnor & Bjerke, 2009, s. 138) Vi menade att synsättet skulle bidra till en ökad 

förståelse för hur konsulterna i bemanningsföretaget motiveras. Det ansåg vi lämpligt då vi skulle 

genomföra intervjuer med olika personer, för att sedan tolka deras olika svar. Tyngden i detta 

synsätt lades på att utvidga förståelsen kring aktörernas handlingar, exempelvis genom att göra 

intervjuer följt av att noggrant analysera dessa för att förstå och se samband.  

 

Studien har även ett hermeneutiskt synsätt vilket Starrin och Svensson (1994, s. 58) beskriver som 

en slags tolkningslära. Hermeneutiken kännetecknas dels av det objekt som studeras, men även av 

de frågor som ställs och den kunskap som söks (Starrin & Svensson, 1994, s. 73). Starrin och 

Svensson (1994) menar att den kunskap som söks inom Hermeneutiken syftar till att förstå 

innebörder och intentioner bland unika människor och fenomen sedda i sina sammanhang av tid, 

rum och mening (s. 73). Det handlar således om att samla erfarenheter som sedan analyseras och 

tolkas (Starrin & Svensson, 1994, s. 74). Starrin och Svensson (1994, s. 73-74) diskuterar även om 

hur kunskapen kan vara behjälplig med att besvara vissa frågeställningar. Här menar de att det 

beror på vad som söks svar på. Svaren kan troligen inte tillämpas på varje enskild individ, utan 

istället vad som är bäst för ett flertal individer i samma situation.  

 

3.3 Undersökningsansats 
 

Undersökningsansatsen beskriver hur vår undersökning utfördes och vilken forskningsdesign vi 

använt oss av. Designen utgör den struktur som styr och vägleder hur vi konkret använt oss av en 

metod. (Bryman & Bell, 2013, s. 61) 

 

Vi ansåg att en fallstudie var den bästa forskningsdesign för att skapa en ökad förståelse kring hur 

konsulterna motiveras, då den grundläggande formen innebar en detaljerad och ingående analys av 

ett enda fall (Bryman & Bell, 2013, s. 84). I en fallstudie undersöks vanligtvis en plats, exempelvis 

en arbetsplats eller en organisation (Bryman & Bell, 2013, s. 84), vilket passade bra in på vår studie 

då vi ville undersöka ett specifikt bemanningsföretag. Bryman och Bell (2013, s. 86) menar att en 

fallstudie lämpar sig vid kartläggning av unika drag hos ett specifikt fall, vilket även var vår 

ambition. Anledningen till att vi valt att studera ett enda företag var dels för att vi ville studera 

företaget på djupet och dels på grund av vår begränsade tidsram. Enligt Yin (2014, s. 4) är metoden 

även relevant då forskningsfrågorna ämnar besvara hur eller varför ett socialt fenomen fungerar 

som det gör. Vidare menar Yin (2014) att en fallstudie blir än mer relevant om forskningsfrågorna 

fångar en fördjupad och omfattande beskrivning av det sociala fenomenet (s. 4). Då 

forskningsfrågorna sökte svar på hur konsultcheferna i bemanningsföretaget går tillväga för att 

motivera konsulter i arbetet och vad konsulterna i bemanningsföretaget anser vara motiverande i 

arbetet, ansåg vi att en fallstudie var en lämplig undersökningsansats för vår studie. 

 

Enligt Patel och Davidson (2011, s. 56) utgår fallstudier från ett helhetsperspektiv vilket kan 

kopplas till det aktörssynsätt vi valt att tillämpa. Vidare menar de att fallstudier ämnar ge en så 
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täckande bild som möjligt och att såväl intervjuer som observationer och enkäter kan kombineras 

vid insamling av empiri. Då vi ville skapa en ökad förståelse för hur konsulterna motiveras 

samtidigt som konsultchefer ska kunna dra nytta av våra resultat, valde vi att genomföra intervjuer 

med båda parterna. 

 

3.4 Val av företag 
 

För att välja företag till vår studie började vi med att kontakta fem av de ledande 

bemanningsföretagen i Sverige via mail. Vi fick svar från alla men bäst respons fick vi från 

StudentConsulting som var villiga att besvara våra frågor samt hjälpa oss att anordna intervjuer, 

således valde vi dem som fallföretag.  

 

StudentConsulting grundades 1997 i Luleå och är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och 

bemanningsföretag som specialiserar sig på studenter, akademiker och unga i karriären. 

StudentConsulting har kollektivavtal med LO, Akademikerförbundet samt Unionen. De är ett 

auktoriserat bemanningsföretag som har fått flera utmärkelser, exempelvis utsågs de till 

Gasellföretag av Dagens Industri. (StudentConsulting.com, 2016) 

 

För att få en tydligare bild av hur StudentConsulting arbetar med motivation ringde vi upp 

Kristoffer Göthberg, ekonomichef på StudentConsulting i Stockholm, och ställde några 

översiktliga frågor om deras verksamhet. Han berättade bland annat om hur deras konsultchefer i 

dagsläget arbetar för att motivera sina konsulter genom att anordna allt från gemensamma 

pizzakvällar till enskilda lunchmöten med konsulterna. 

 

3.5 Val av deltagare 
 

Vårt urval av deltagare kom att bli ett så kallat bekvämlighetsurval, då vi varken hade tid eller 

möjlighet att själva välja ut deltagare. Ett bekvämlighetsurval innebär att deltagarna utgörs av 

personer som finns tillgängliga för studien då intervjuerna ska utföras. (Bryman & Bell, 2013, s. 

204) Trots bekvämlighetsurvalet hade vi kraven att både konsultcheferna och konsulterna skulle 

ha arbetat under en viss tid för StudentConsulting samt att konsulterna skulle arbeta inom 

tjänstemannasektorn. 

 

Nedan presenteras de två konsultchefer som medverkat i studien. Konsultcheferna var båda 

kvinnor, 25 respektive 30 år gamla. Vi ville att konsultcheferna skulle ha arbetat minst ett år för att 

kunna ge en rättvisande bild av hur StudentConsulting arbetar. 

 

Den första konsultchefen har arbetat som konsultchef under fyra år, varav två år på 

StudentConsulting i Luleå. Hon ansvarar över 150 konsulter med anställning som arbetar både 

heltid och deltid. Vanligtvis ansvarar konsultchefer på StudentConsulting för cirka 50 konsulter.  

 

Den andra konsultchefen har tidigare arbetat som konsultchef på StudentConsulting i Luleå under 

två år. Nu arbetar hon med rekrytering. Under sin tid som konsultchef ansvarade hon för cirka 60 

konsulter, många av dem arbetade deltid, men hon hade även ansvar för några som arbetade heltid.  

 



14 

Nedan presenteras de sex konsulter som medverkat i studien. Konsulterna arbetade på olika orter i 

landet, bland annat Luleå, Skellefteå, Umeå och Stockholm. De utgjordes av både kvinnor och 

män, i åldrarna 22-32. Vid valet av konsulter var kravet från oss att konsulterna skulle ha arbetat 

minst tre månader för StudentConsulting. Detta för att kunna ge en rättvisande bild av deras 

arbetssituation.  

 

Den första konsulten har arbetat som konsult på StudentConsulting under fyra månader. Han är 

tillsvidare anställd på StudentConsulting och arbetar som controller på ett av deras kundföretag. 

 

Den andra konsulten har arbetat som konsult på StudentConsulting under ett år. Hon hade en 

tidsbegränsad anställningsform och arbetade som ekonomiassistent. Idag är hon anställd av 

kundföretaget.  

 

Den tredje konsulten har arbetat som konsult på StudentConsulting under sex månader. Han hade 

en tidsbegränsad anställningsform, vilken förlängdes någon vecka i taget. Han arbetade som 

säljare. Han har även erfarenhet av anställningar på andra bemanningsföretag. Idag studerar han.  

 

Den fjärde konsulten har arbetat som konsult på StudentConsulting under tre månader. Hon är 

visstidsanställd och arbetar som operativ konsultinköpare. Hennes anställning var från början 

endast en och en halv månad men har nu förlängts till sex månader.  

 

Den femte konsulten har arbetat som konsult på StudentConsulting under sju månader. Hon är 

visstidsanställd på sex månader med möjlighet till förlängning och arbetar som marknadsassistent.  

 

Den sjätte konsulten har arbetat som konsult på StudentConsulting under ett år. Hon är 

tillsvidareanställd hos StudentConsulting och arbetar som ekonomiassistent.  

 

3.6 Insamling av empiri 
 

Bryman och Bell (2013, s. 473) menar att intervju troligen är den mest använda metoden vid 

kvalitativ forskning. De menar att det är till följd av dess flexibilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 473), 

vilket även var vår tanke vid val av metod. Dess flexibilitet är till god hjälp när deltagaren 

exempelvis inte förstår frågan, då de har möjlighet att fråga efter mer information eller ett 

förtydligande. Ett annat exempel är när deltagaren inte ger ett tillräckligt utförligt svar, då kan 

intervjuaren ställa kompletterande frågor. De hävdar dock att intervjuer kan ta mycket tid, men 

menar samtidigt att de är mycket lätta att anpassa tack vare dess flexibilitet. (Bryman & Bell, 2013, 

s. 473) 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 218) finns en rad olika intervjuformer, bland andra strukturerad, 

ostrukturerad och semistrukturerad intervju. Av dessa alternativ valde vi att utföra en 

semistrukturerad intervju, tack vare dess möjlighet att anpassas efter behov och situation, samtidigt 

som den bibehåller struktur i form av en intervjuguide. Med denna form av intervju har intervjuaren 

ett utrymme att ställa följdfrågor när det bedöms som nödvändigt. Frågorna i intervjuguiden var 

relativt allmänt formulerade, vissa var öppna för olika svar medan andra var begränsade till enbart 

ja och nej. De senare nämnda frågorna kompletterades därför med väl genomtänkta följdfrågor. Vi 
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ansåg denna intervjumetod lämpligast då den gav deltagaren möjlighet att formulera egna svar och 

kunde komplettera dessa efter intervjuerna.  

 

Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) menar att antalet intervjuer skiftar beroende på den tid och de 

resurser som finns tillgängliga, men att antalet vanligtvis ligger mellan 5-25. Vidare hävdar de att 

ett ökat antal intervjuer inte alltid är till fördel, då tiden istället bör läggas till att förbereda och 

analysera dem. Med det i åtanke valde vi att utföra åtta intervjuer, varav två med konsultchefer och 

resterande med konsulter. Skälet till att inte fler intervjuer utfördes var huvudsakligen till följd av 

vår begränsade tidsram. Med deltagarnas godkännande spelades även samtalen in.  

 

Då det var svårt att komma i kontakt med deltagare till vår studie på egen hand tog vi hjälp av 

StudentConsulting. Anledningen till att vi tog hjälp av dem var på grund av tidsbrist, då det skulle 

kräva mycket tid av oss att komma i kontakt konsulter helt på egen hand. Vi utformade ett mail 

med information om vår studie samt en förfrågan till konsulterna som vi sedan skickade till 

StudentConsulting. De vidarebefordrade sedan vårt mail till sina konsulter och återkom till oss med 

kontaktuppgifter till de konsulter som visat intresse.  

 

Intervjuerna utfördes dels på plats i StudentConsultings kontor i Luleå och dels på överenskomna 

mötesplatser. På grund av avståndet till konsulterna i Stockholm genomfördes telefonintervjuer 

med dem. Två dagar i förväg skickades intervjuguiden till de två konsultcheferna för att de skulle 

få möjlighet att förbereda sig på frågor rörande företaget. Däremot valde vi att inte skicka 

intervjuguiden till konsulterna då vi ville att svaren skulle komma direkt från dem och inte riskera 

att de påverkades utifrån. Samtalen varade i cirka 30 minuter, då vi inte ville uppehålla deltagarna 

längre än nödvändigt men ändå få nog utförliga svar. Mest fokus lades på konsulterna, snarare än 

konsultcheferna, då vi ansåg att vikten låg på deras uppfattning av motivation. Vi ansåg även att 

konsulternas syn på motivation sannolikt skulle skilja sig åt mer än konsultchefernas 

tillvägagångssätt för att motivera. 

 

3.7 Metodproblem 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 62) är det viktigt att en studie är tillförlitlig och de menar vidare 

att det finns tre viktiga kriterier för bedömning av forskning inom företagsekonomi, validitet, 

reliabilitet och replikerbarhet. Vi valde att inte beröra replikerbarhet, då det enligt Bryman och Bell 

(2013) kräver att studiens tillvägagångssätt beskrivs i detalj (s. 63). Validitet handlar om att bedöma 

styrkan i ett yttrande, huruvida det är riktigt och sanningsenligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och avser huruvida resultaten blir desamma om en 

undersökning skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Vidare kan det även uppstå 

fel i forskningen till följd av forskaren själv och dess syn på omvärlden, vilket benämns som bias 

(Bryman & Bell, 2013, s. 73). Vi hade genomgående under vår studie såväl validitet och reliabilitet 

som bias i åtanke.  

 

3.7.1 Validitet 
 

Vanligtvis beskrivs validitet som att mäta det vi vill mäta, att vi mäter rätt parametrar. Dock är 

mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare och validitet är således inte är av största 

betydelse i sådana undersökningar. (Bryman & Bell, 2013, s. 401) Vissa forskare avfärdar även 
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validitet och menar att det härstammar från positivismen och kommer att hämma en kvalitativ 

forskning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Kvale och Brinkmann (2014) har emellertid en något 

vidare beskrivning. De beskriver validitet vid kvalitativ forskning som “till den utsträckning i 

vilken en metod undersöker vad den avser att undersöka” (s. 296). Kvale och Brinkmann (2014, s. 

296) hävdar att med denna vidare beskrivning av validitet kan även kvalitativ forskning resultera i 

en valid vetenskaplig kunskap. 

 

Validitet kan delas upp i extern respektive intern validitet. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 401) 

har extern validitet uppmärksammats inom kvalitativ forskning huruvida resultaten från en 

undersökning kan bli generaliserade. Hur ett enda fall kan vara representativt och hur det kan 

tillämpas mer generellt även på andra fall? Svaret på den frågan är att det inte går. Vi var således 

medvetna om att studien inte kunde generalisera hela bemanningsbranschen då den genomfördes 

utifrån ett enda fall. Men vi ansåg ändå att resultaten skulle kunna ge en ökad kunskap kring hur 

konsulterna i ett bemanningsföretag motiveras och att det kan ligga till grund för vidare forskning.  

 

Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan de observationer och de 

teoretiska idéer som forskaren utvecklar (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 298) menar att forskaren då måste se till att det denne gör är förnuftigt och försvarbart 

mot studien under forskningsprocessens alla stadier. De menar vidare att validiteten vilar i 

forskarens skicklighet att kontrollera, ifrågasätta och tolka resultaten.  

 

Tidigt i studien valde vi att genomföra en pilotintervju för att säkerställa att de frågor vi utformat 

uppfattades som vi ville, med andra ord att vi undersökte vad vi avsåg att undersöka. För att 

ytterligare stärka vår validitet valde vi att spela in samtalen under intervjutillfällena, både med 

konsultcheferna och med konsulterna. Det gav oss möjlighet att fokusera helt på deltagaren och 

inte distraheras av att anteckna det som sas under intervjun. Det skapade även en möjlighet för oss 

att lyssna på materialet i efterhand, vilket underlättade vår analys. Även det faktum att vi var två 

personer som tolkade empirin anser vi stärkt vår validitet. 

 

Då några av våra frågor var formulerade på ett sådant sätt att det gav deltagarna möjlighet att 

begränsa sina svar till ja eller nej, hade vi förberett följdfrågor. Frågor var formulerade så att de 

inte skulle vara ledande eller på annat sätt påverka deltagarnas svar i någon särskild riktning. 

Således säkerställdes att vi mottog tillräckligt med information från deltagarna. 

 

StudentConsulting stod själva för en del av urvalet av våra intervjupersoner och vi var medvetna 

om att det kan ha försvagat vår validitet. Då StudentConsulting agerade medlare mellan oss och 

deltagarna var de medvetna om deltagarnas identiteter och deras information blev således inte helt 

konfidentiell, vilket kan ha påverkat deras svar. 

 

3.7.2 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten är hänförlig till forskningens resultat och svarar på om det kan reproduceras, dels av 

andra forskare men även vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Enligt Bryman 

och Bell (2013, s. 401) är reliabilitet i de flesta fall ett svårt kriterium att uppfylla inom kvalitativ 

forskning. De menar att då undersökningen ofta utförs i en social miljö som är i ständig förändring 

är det svårt att upprepa studien. 
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En bristande faktor i reliabiliteten i studien var att vi endast intervjuade två konsultchefer och sex 

konsulter samt att endast ett företag undersöktes. Sammantaget ger det inte en tillräckligt täckande 

bild av bemanningsbranschen för att säkerställa samma resultat om studien skulle upprepas.  

 

För att stärka vår reliabilitet gjordes en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt vid 

intervjuerna. Beskrivningen innefattade bland annat var intervjuerna tagit plats, hur många som 

intervjuats och vilket synsätt som tillämpats vid intervjuerna. Det kompletterades med 

intervjuguider (se Bilaga 1 och 2), där intervjufrågorna var sammanställda. Då intervjuguiden för 

konsulter reviderats bifogas båda versionerna av den, för att på så vis underlätta framtida forskning. 

Vidare har vi på ett enkelt och strukturerat sätt beskrivit hur vi behandlat och analyserat studiens 

empiriska material. Även det faktum att alla deltagarnas information praktiskt taget varit 

konfidentiell, anser vi underlättar vid en eventuell upprepning och bidrar till en stärkt reliabilitet. 

 

3.7.3 Bias 
 

Bias är den skevhet som kan uppstå på grund av forskaren själv och dennes värderingar (Bryman 

& Bell, 2013, s. 73). En typ av bias vilken Bryman och Bell (2013) beskriver innebär att enbart 

genom att forskaren befinner sig på plats kan resultatet av studien påverkas, och ger 

Hawthorneeffekten som exempel (s. 73). De menar då att forskaren omedvetet kan förmedla en 

förväntan av ett visst resultat. Vidare ger Bryman och Bell (2013) exempel på bias i 

litteraturgenomgången, och menar att val av litteratur påverkas av forskaren och därmed kan spegla 

en viss skevhet (s. 114). Urvalsbias är ytterligare en typ av bias de ger exempel på och beskriver 

det som den skevhet som kan uppstå vid urval av deltagare samt de eventuella bortfall av deltagare 

som kan uppstå (Bryman & Bell, 2013, s. 190-191). Slutligen nämner de bias som uppstår vid 

strukturering av intervjumaterialet, vilken de menar uppstår till följd av forskarens skevhet vid 

bedömning av intervjumaterialet. (Bryman & Bell, 2013, s. 300) 

 

Det faktum att vi var medvetna om att bias kunde uppstå, ansåg vi minskade risken för att det skulle 

infinna sig. För att undvika bias vidtog vi även vissa åtgärder. Exempelvis var vårt val av litteratur 

mycket brett för att undvika förutfattade meningar om hur motivation uppkommer, dessa 

sammanfattades i teser som sedan undersöktes för att se om det fanns stöd för dem. För att bias inte 

skulle uppstå vid strukturering av materialet var vi båda på plats under hela processen. 

 

3.8 Pilotintervju 
 

Innan vi påbörjade vår insamling av empiri genomfördes en pilotintervju. Orsaken var att 

undersöka vilken respons studiens frågor skulle ge, om de var tillräckligt tydligt framställda och 

om vi fick svar på det vi undersökte. Deltagaren i pilotintervjun var en kvinna, 28 år gammal, som 

varit anställd av ett bemanningsföretag i Skellefteå under sju månader och hade befattningen 

ekonomiadministratör. 

 

Vid intervjutillfället närvarade båda författarna till studien och samtalet inleddes med att presentera 

syftet med vår studie. Sedan kontrollerades huruvida deltagaren godkände att samtalet spelades in, 

och samtidigt förklarades att den information hon gav oss skulle behandlas helt konfidentiellt under 

hela processen samt att inspelningen skulle raderas så snart studien var klar.  
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Under intervjun upplevde vi att vissa frågor var otydligt formulerade medan andra var snarlika, 

vilket resulterade i ett par upprepningar för deltagaren. För att undvika det vid de kommande 

intervjuerna formulerades ett par frågor om och överflödiga frågor togs bort. 

 

3.9 Analysmetod 
 

Följande kapitel behandlar den empiri vi samlat in samt hur vi gått tillväga för att analysera den. 

Som tidigare nämnt började vi med att göra en pilotintervju med en konsult. Den kom att utgöra en 

grund för resterande konsultintervjuer, då lärdomar från den användes för att modifiera 

konsulternas intervjuguide (se Bilaga 2 & 3). Vi utförde konsultchefernas intervjuer först, följt av 

intervjuerna med konsulter. Skälet till det var att få en bredare bild av hur motivationsarbetet går 

till i nuläget, för att sedan se hur det uppfattas av konsulterna och således kunna identifiera 

möjligheter till förbättring. Vidare kan nämnas att all information från deltagarna behandlades 

konfidentiellt under hela processen och deltagarna benämndes alla som antingen konsultchefen 

eller konsulten.  

 

Då vi har en hermeneutisk syn på vår studie låg vårt fokus på att försöka förstå innebörden av 

intervjumaterialet. Vikten lades på något som Kvale och Brinkmann (2014, s. 245) benämner som 

meningskoncentrering. Metoden innebar att deltagarnas utsagor kortades ned till endast den 

huvudsakliga innebörden, för att sedan analyseras mot den teoretiska referensramen. 

 

Inledningsvis i studien skapades teser, de byggde på befintlig teori inom ämnet motivation och 

kom att agera kategorier för analysarbetet. Varje kategori var noga definierad för att förenkla 

struktureringen av materialet. Intervjuerna utfördes med båda författarna närvarande, i en miljö 

som deltagarna var bekväma i. Intervjufrågorna var inledningsvis av allmän karaktär (se Bilaga 1, 

2 & 3), för att sedan behandla studiens teser och således även dess syfte. Avslutningsvis ställdes 

några kompletterande frågor för att säkerställa att inget förbisetts.  

 

Kort efter genomförandet av intervjuerna transkriberas dessa, vilket gjordes ordagrant och med stor 

noggrannhet. Orsaken till att det gjordes i direkt anslutning till intervjuerna var att vi ville ha dem 

färskt i minnet under transkriberingsprocessen. Efter att alla intervjuer var transkriberade 

fördelades de i de förutbestämda kategorierna. Således fick vi en god struktur på materialet och 

även en god överblick. Processen utfördes gemensamt av författarna. När alla intervjuer var 

kategoriserade analyserades materialet noggrant och ställdes mot studiens syfte.  
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4 EMPIRI 
 

Empirikapitlet inleds med en beskrivning av intervjuerna med konsultcheferna och hur de arbetar 

för att motivera sina konsulter. Sedan följer en beskrivning av intervjuerna med konsulterna och 

hur de motiveras. 
 

 

4.1 Intervjuer med konsultchefer 
 

Intervjuerna utfördes på StudentConsultings kontor i Luleå och de tog cirka 30 minuter vardera. 

Nedan presenteras de väsentligaste delarna från intervjuerna som syftar till att beskriva hur 

konsultcheferna arbetar för att motivera sina konsulter.  

 

4.1.1 Konsultchefernas syn på grundläggande behov 
 

Grundläggande fysiologiska behov. Inledningsvis berättar en av konsultcheferna att de utför en 

arbetsmiljökontroll på kundföretaget inför varje nytt uppdrag där de går igenom de rutiner deras 

HR-avdelning tagit fram, vilket senare även bekräftas av den andra konsultchefen. Vidare berättar 

hon att de kontinuerligt är ute hos sina konsulter och ser över deras arbetsförhållanden, hon berättar:  

 

“Imorse var jag på kundbesök på ett lagerjobb och såg över att de har på sig de skor, 

kläder och säkerhetsväst som de ska ha när de jobbar”  

 

Grundläggande trygghetsbehov. För att konsulterna ska känna sig trygga i sin anställning 

beskriver en av konsultcheferna hur de inför varje nytt uppdrag går igenom anställningen med sina 

konsulter. Den andra konsultchefen berättar även att de genom löpande medarbetarsamtal ser till 

att konsulterna känner sig trygga i sin anställning på företaget. Innan ett tidsbegränsat uppdrag 

löper ut menar hon att de för en tät dialog med kundföretaget och meddelar konsulten senast två 

veckor i förväg om anställningen ska avslutas. 

 

Grundläggande behov av gemenskap. En av konsultcheferna berättar att de försöker ha en tät 

dialog med sina konsulter för att de ska känna gemenskap. Främst fokuserar de på att konsulterna 

ska känna gemenskap på arbetsplatsen hos kundföretaget genom att se till att de får delta på möten, 

afterwork och ta del av personalförmåner. Konsultcheferna berättar även hur de ibland tar med sig 

fika till hela kundföretaget då de besöker konsulterna. Vidare berättar de att de även arbetar för att 

konsulterna ska känna gemenskap inom StudentConsulting genom att anordna konsultaktiviteter, 

som exempelvis fikaträffar.  

 

Grundläggande behov av självkänsla. Konsultcheferna berättar att efter konsultens första vecka 

sker ett rutinmässigt avstämningssamtal för att höra hur det går. Då har konsultchefen även fått 

information av kundföretaget och kan på så vis ge feedback till konsulten. En av konsultcheferna 

förklarar hur de minst en gång varje år genomför ett utvecklingssamtal med varje konsult men att 

det även sker en löpande dialog med dem.  

 

Grundläggande behov av självförverkligande. För att konsulterna ska kunna utvecklas i sitt 

arbete berättar en av konsultcheferna att de kan hjälpa konsulterna med internutbildning när 

kundföretaget inte har möjlighet. Den andra konsultchefen berättar vidare hur de vill att deras 
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konsulter ska utvecklas och att de försöker finna berikande uppdrag till dem. Hon menar att 

möjligheterna är obegränsade, vill en konsult arbeta på StudentConsulting, istället för ute hos 

kundföretaget, är det fullt möjligt och även vice versa. Då de är 90 internt anställda på kontoret i 

Luleå menar en av konsultcheferna att det finns det goda möjligheter för konsulterna att klättra 

inom StudentConsulting. Hon nämner även att de vill värna om bra konsulter för att på så vis 

behålla dem, och säger:  

 

“Konsulterna måste få möjligheten att klättra om de vill, kan inte vi erbjuda dem 

nästa steg så kommer någon annan göra det”  

 

4.1.2 Konsultchefernas syn på belöningar 
 

Monetära belöningar. En av konsultcheferna berättar att hon inte arbetar med några betingade 

belöningar för sina konsulter, då hon personligen inte tror på prestationsbaserade belöningar. Hon 

tror dock att hon har konsulter som skulle motiveras av sådana belöningar, då alla individer är 

olika, och menar att hon skulle kunna arbeta mer med att se vad som motiverar varje enskild person. 

Den andra konsultchefen beskriver dock ett lönesystem för de konsulter som är anställda som 

tjänstemän, där det finns en slags prestationsbaserad lön. Den innebär att konsulterna får ett extra 

tillägg efter ett visst antal arbetade timmar. Hon tror emellertid att många enbart ser det som en del 

av lönen. 

 

Icke monetära belöningar. En av konsultcheferna tror att belöningar som att vara ute på 

konsulternas uppdrag och tydligt visa uppskattning, genom att exempelvis en lunch eller fika, kan 

bidra till en ökad motivation. Även den andra konsultchefen beskriver ett arbete för att visa 

uppskattning och berättar att de försöker se deras konsulter. Det gör de genom att exempelvis bjuda 

på fika. Hon tror deras belöningar uppfattas positivt av de flesta konsulter. 

 

4.1.3 Konsultchefernas syn på målöverensstämmelse 
 

Enligt en av konsultcheferna arbetar StudentConsulting mycket med mål internt inom 

organisationen. Vid en nyanställning presenterar de bolaget och vad det står för, dock 

kommunicerar de inte några konkreta mål som konsulterna ska arbeta efter. Hon menar att det 

oftast är kundföretaget som förmedlar de mål som konsulterna ska arbeta efter. Den andra 

konsultchefen talar om en vision som de informerar om vid nyanställningar. Även hon tror dock 

att konsulterna arbetar mer efter kundföretagens mål, vilket hon inte anser som något ofördelaktigt. 

 

4.1.4 Avslutande frågor 
 

Förbättringsmöjligheter. När vi avslutningsvis frågar om de ser några förbättringsmöjligheter i 

StudentConsultings motivationsarbete svarar en av konsultcheferna att hon tror att kartlägga vilka 

individer som uppskattar vad, skulle kunna förbättra motivationsarbetet, hon säger:  

 

“Vissa konsulter kanske vill ha tydligare målsättningar än vad vi har just nu, så det 

skulle man kunna kartlägga” 
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Sammanfattningsvis tror konsultcheferna att mycket av motivationsarbetet sker i den dagliga 

dialogen. De nämner även att konsulterna alltid kan vända sig till StudentConsulting vid eventuella 

frågor. Vidare anser den andra konsultchefen att motivationsarbetet idag är tillräckligt, då hon inte 

fått några indikationer på att det fungerar dåligt.  

 

4.2 Intervjuer med konsulter 
 

Direktintervjuerna med konsulterna utfördes på caféer, vilka valdes utifrån var de befann sig. Tre 

av intervjuerna utfördes via telefon, då konsulterna befann sig i Stockholm. Intervjuerna varade 

cirka 30 minuter. Nedan presenteras de väsentligaste delarna från intervjuerna som syftar till att 

beskriva vad konsulterna anser vara motiverande. 

 

4.2.1 Konsulternas syn på grundläggande behov 
 

Grundläggande fysiologiska behov. Alla konsulter som intervjuats säger att de har trivts bra på 

sin arbetsplats. En konsult berättar att han arbetar i ett kontorslandskap vid ett eget skrivbord. Han 

har tillgång till en egen dator med möjlighet att arbeta hemifrån. Han är just nu den enda konsulten 

på sin avdelning men överlag är det en blandad miljö med både konsulter och fast anställda på 

arbetsplatsen. En mer erfaren konsult beskriver hur hon sitter bredvid en inköpare som kan hjälpa 

henne med vissa frågor, vilket underlättade när hon var ny på arbetsplatsen. De flesta konsulterna 

arbetar i ett öppet kontorslandskap. En konsult nämner att det kan bli hög ljudnivå ibland men att 

det finns möjlighet att gå iväg till avskilda rum om hon skulle vilja det. Några av konsulterna 

bekräftar att konsultcheferna har besökt deras arbetsplats. Alla konsulter är överens om att 

arbetsmiljön är en viktig faktor för att trivas på arbetsplatsen. Några av konsulterna trodde att om 

arbetsmiljön gick att förbättra, skulle det kunna verka motiverande.  

 

Grundläggande trygghetsbehov. Tre av konsulterna har känt sig trygga i sin anställning hos 

StudentConsulting. Den första konsulten menar att han känner sig trygg då han har sin säkra punkt 

hos StudentConsulting där han är tillsvidare anställd. Den andra konsulten berättar vidare att hon 

kände sig trygg eftersom hon fick fasta datum för sin anställning, hon behövde således aldrig känna 

sig osäker på själva anställningen. Den tredje konsulten berättar att hon känner sig mycket trygg i 

sin anställning hos StudentConsulting. Hon menar att hon till och med känner sig mer trygg än om 

hon varit anställd direkt av kundföretaget. Hon förklarar vidare hur hon alltid kan vända sig till 

StudentConsulting om hon har några frågor.  

 

De övriga tre konsulterna har däremot känt en osäkerhet i sin anställning hos StudentConsulting. 

En av dem kände sig inte trygg i sin anställning, då han ofta fick förlängt en vecka i taget och säger:  

 

“Det kanske fungerar när man är 16, men när man har fasta utgifter så behöver man 

trygghet” 

 

Vidare berättar han att lönen via StudentConsulting var bättre än via de andra bemanningsföretag 

han arbetat för. Han ger ett exempel när han arbetat åt ett annat bemanningsföretag, där han gjort 

precis samma arbete som de andra på kundföretaget, men att hans lön var 7.000 kronor lägre varje 

månad. Det menar han sänkte motivationen oerhört. En annan konsult berättar att hon i början 
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kände sig osäker på sin anställning då det endast var ett kortare uppdrag. Nu känner hon sig lite 

tryggare då anställningen förlängts, vilket hon menar är viktigt för henne. 

 

En av de mer erfarna konsulterna medger att hon känner viss oro för sin anställning och lön då hon 

endast har en månads uppsägningstid, om någon part säger upp uppdraget. Även lönen är svår att 

veta på förhand då hon har timlön och således blir röda dagar som infaller på en vardag ett 

löneavdrag på slutlönen. Alla konsulter är överens om att trygghet är centralt för att trivas på 

arbetsplatsen och således känna motivation. 

 

Grundläggande behov av gemenskap. Alla konsulter kände gemenskap med sina kollegor på 

kundföretaget och bekräftar att de blev medbjudna på afterwork och fick medverka på möten. En 

av konsulterna beskriver hur det på hans arbetsplats inte görs någon skillnad mellan konsult och 

fast anställd, han ses som en vanlig anställd. En annan konsult berättar att alla på kundföretaget 

varit välkomnande och att alla inte vet om att hon är anställd som konsult via StudentConsulting. 

Hon berättar dock att det finns en mailgrupp där de anställda är inkluderade men att hon ännu inte 

blivit tillagd i den. Det gör det komplicerat vid exempelvis möten då hon bjuds in separat. Vidare 

delger en av konsulterna att hon behandlades som om hon varit anställd av kundföretaget, 

exempelvis berättar hon att hennes chef där hade sagt:  

 

“Vi ser dig som en anställd, men du är lite speciell” 

 

Ingen av konsulterna anser sig ha någon gemenskap med andra konsulter på StudentConsulting. 

Två av konsulterna nämner dock att de blivit inbjudna till träffar och tillställningar med andra 

konsulter av StudentConsulting. Konsulterna känner alla att gemenskap är en viktig faktor när det 

kommer till trivsel på arbetsplatsen och några av dem tror även att det skulle kunna verka 

motiverande om det gick att förbättra. 

 

Grundläggande behov av självkänsla. Två av konsulterna upplevde att feedback från 

StudentConsulting var mest frekvent i början men att den avtog eftersom. En av de mer erfarna 

konsulterna berättar att hon tyckte att det var tillfredsställande att få höra att hon gjort ett bra jobb, 

särskilt i början när hon kände sig lite mer osäker. En av konsulterna med mindre erfarenhet berättar 

hur hans konsultchef återkopplade mycket i början, men fortfarande upprätthåller en viss kontakt:  

 

“Det rings och kollar läget, de bjuder ut på lunch för att stämma av och besöker mig 

för att se var jag sitter” 

 

En konsult berättar att hon har fått feedback från sin konsultchef då de träffats över en lunch och 

känner inte att hon är i behov av mer feedback, då hon får det av kundföretaget. För en annan 

konsult är feedback mycket viktigt då hon vill veta att hon är på rätt spår och att det hon gör blir 

uppskattat. Hennes konsultchef har besökt henne på företaget och sedan bjudit ut henne på lunch 

för att ge återkoppling.  

 

En annan konsult menar dock att han inte fått någon riktig feedback. Han berättar att hans 

konsultchef besökte honom och frågade hur det gick några gånger, men han fick inte höra om han 

hade gjort ett bra jobb eller ej. Han tror dock att det berodde på chefen på kundföretaget. En mer 
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erfaren konsult berättar att hon ibland känner att hennes insats inte blir uppskattad till den grad hon 

själv önskar. Överlag ansåg alla konsulter att feedback var viktigt för att känna sig uppskattade. 

 

Grundläggande behov av självförverkligande. Alla konsulter lyfter utveckling som en viktig 

motivationsfaktor. En av konsulterna känner att han utvecklas väldigt mycket i sitt arbete. Han 

anser sig ha utmanande arbetsuppgifter och tror att det finns en möjlighet för honom att klättra 

inom kundföretaget. Han berättar vidare att han tror att StudentConsulting, för att bibehålla sin 

kompetens, behöver se till att konsulterna inte fastnar i utvecklingen. En av de mer erfarna 

konsulterna berättar också att det initialt var mycket att ta in, men att så småningom föll bitarna på 

plats. Vidare säger hon att det stannat av lite, men att hon ser möjligheter till fortsatt utveckling 

inom kundföretaget. En annan erfaren konsult säger att hon har möjlighet att utvecklas på sitt arbete 

men upplever att det tar för lång tid. Som konsult blir hon en person som ska avlasta när det är hög 

arbetsbörda och mindre fokus läggs på hennes utveckling.  

 

4.2.2 Konsulternas syn på belöningar 
 

Monetära belöningar. En av konsulterna anser sig inte få några monetära belöningar. Han får 

heller inte ta del av de rabatter som de fast anställda har tillgång till, där ser han således en viss 

skillnad mellan att vara konsult och fast anställd. Han menar dock att det inte berör honom då han 

anser att monetära belöningar inte driver honom till motivation:  

 

“De flesta vill kanske ha högre lön och mer ledighet men jag tror inte det är någon 

motivationsfaktor för mig” 

 

Konsulten förklarar vidare hur monetära belöningar säkert skulle göra honom mer nöjd men att det 

kanske i själva verket minskar motivationen. Han tror att det är arbetsuppgiften i sig som är den 

drivande faktorn för honom. En av de andra konsulterna instämmer i resonemanget om att 

motivationen grundar sig i själva arbetet, och säger:  

 

“I grund och botten tror jag att det handlar om själva arbetet, det är det som är det 

viktigaste och ska motivera mig mest av allt” 

 

När vi frågar en av konsulterna om hon får några belöningar från StudentConsulting berättar hon 

om en lunch som hennes konsultchef bjudit henne på. Två av de andra konsulterna anser sig båda 

bli motiverade av monetära belöningar och beskriver det som något att arbeta mot. En annan 

konsult berättar att monetära belöningar generellt gör henne mer motiverad i arbetet. 

 

Icke monetära belöningar. Alla konsulter är eniga om att icke monetära belöningar verkar 

motiverande. En av dem nämner utmanande arbetsuppgifter som en stor motivationsfaktor. Hennes 

nuvarande arbetsuppgifter beskriver hon som varierande, vilket hon uppskattar mycket. En annan 

konsult anser att icke monetära belöningar, som mer ansvar eller att få ta sig an mer utmanande 

arbetsuppgifter, är väldigt viktigt. Ytterligare en annan konsult berättar att icke monetära 

belöningar påverkar hennes motivation väldigt mycket: 

 

“Flextid underlättar min vardag med hämtning och lämning på förskola och skola” 
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Vidare lyfter hon feedback som ytterligare en motivationsfaktor då företaget kan uttrycka sin åsikt 

kring hennes utförda arbete och hon kan ta mer aktiva beslut. Det instämmer även en av de andra 

konsulterna med, som säger att hon tror att mer feedback på sitt arbete skulle motivera henne. 

 

4.2.3 Konsulternas syn på målöverensstämmelse 
 

Personliga mål. När vi frågar om konsulterna har några personliga mål i arbetslivet svarar en av 

dem att han vill bli bra på det han gör och trivas på sitt jobb. En av de erfarna konsulterna berättar 

att hon har en tydlig bild av att hon vill arbeta med redovisning eller revision. Även de övriga 

konsulterna har alla någon typ av mål i arbetslivet.  

 

När vi frågar om de har några mål med sin anställning på StudentConsulting svarar en konsult att 

han i framtiden inte vill hoppa runt på olika arbetsplatser, här instämmer även de andra konsulterna. 

Det tycks vara en bild de flesta har av att vara konsult. För två av konsulterna är målet med deras 

anställning på StudentConsulting att samla så mycket erfarenhet inom ekonomi som möjligt. Ingen 

av konsulterna verkar dock se en framtid hos StudentConsulting.  

 

Företagens mål. Att StudentConsulting har kommunicerat några specifika mål tycker sig ingen av 

konsulterna minnas, de menar istället att de i större utsträckning arbetat efter kundföretagens mål. 

En konsult berättar att när han började på sin arbetsplats hos kundföretaget fick han ett material 

som visade hur de jobbar, hur de fungerar och vilka mål de vill uppnå, han säger:  

 

“Det var allt från att vi ska säga hej på morgonen när vi kommer, till att vi ska sälja 

si och så mycket” 

 

En av de andra konsulterna tycker sig minnas att StudentConsulting pratade om en slags vision när 

hon anställdes, men menar att det inte är något som påverkar henne i arbetet. Hon beskriver 

kundföretagets mål och säger att dessa påverkar henne i större utsträckning, då det är där hon 

arbetar. Vidare berättar en konsult att vissa punkter i kundföretagets mål stämmer överens med 

hennes personliga målsättning, men inte alla. Överlag har konsulterna uppfattningen att 

StudentConsultings mål är att konsulterna i framtiden ska anställas av kundföretaget.  

 

4.2.4 Avslutande frågor 
 

De avslutande frågorna syftade till att ge konsulterna möjlighet att komplettera sina svar och fånga 

upp sådant som annars kunde förbisetts.  

 

Mest motiverad. Avslutningsvis anser sig tre av konsulterna som mest motiverade när de får ta 

sig an utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. En annan konsult känner sig som mest 

motiverad när han arbetar med något han tycker om, där han trivs och det finns möjlighet att 

utvecklas. Han vill känna att han inte arbetar för att tjäna pengar utan för att han vill arbeta. En av 

de andra konsulterna säger att hon känner sig som mest motiverad när hon får positiv feedback på 

sitt arbete. En av de erfarna konsulterna håller med övriga konsulter och tillägger även att frihet 

under ansvar samt goda relationer till kollegor motiverar henne.  
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Förbättringar. Något en av konsulterna anser att StudentConsulting kan arbeta mer med är att 

anordna fler aktiviteter tillsammans med de andra konsulterna, exempelvis afterwork. Överlag har 

han hittills haft en bra upplevelse på StudentConsulting. En annan konsult anser att en återkoppling 

inför anställningens avslut hade varit att föredra. Hon berättar att det samtalet ägde rum först efter 

avslutad anställning. Även en fråga om hon var intresserad av att fortsätta arbeta för dem hade varit 

uppskattat. Hon tillägger även att hon har trivts med dem som arbetsgivare och tycker att det 

fungerat bra.  

 

En av konsulterna poängterar att StudentConsulting gör ett bra jobb för att konsulterna ska trivas 

samt känna sig sedda och hörda. Han berättar om ett exempel när det blev fel på hans lön och 

StudentConsulting ringde och bad om ursäkt samt skickade biobiljetter som plåster på såren, vilket 

han uppskattade. Sammanfattningsvis tror konsulten att om villkoren skulle vara bättre, skulle han 

inte ha något emot att arbeta åt ett bemanningsföretag.  

 

De tre resterande konsulterna ser inte några förbättringsmöjligheter. Överlag tycker alla 

konsulterna vi intervjuat att det har fungerat bra att arbeta för StudentConsulting. 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras den empiri som samlats för att sedan ge starkt, visst eller inget stöd för 

våra teser. Det gör vi genom att väga empirin mot den teoretiska referensramen. Detta kapitel är 

strukturerat efter de teser den teoretiska referensramen resulterade i.  
 

 

5.1 Tes 1 
 

Tes 1: Konsulterna motiveras när det finns möjlighet att tillfredsställa ett grundläggande behov. 

 

Med utgångspunkt i studiens empiriska material har alla konsulter som intervjuats trivts bra på sin 

arbetsplats. Studiens resultat pekar på att en bidragande faktor kan vara de arbetsmiljökontroller 

som konsultcheferna utför samt att de besöker konsulterna på deras arbetsplatser. Arbetsmiljö är 

en av Herzbergs hygienfaktorer vilken måste vara tillfredsställd för att en anställd inte ska vantrivas 

(Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 296). Det bekräftas av konsulterna då de alla var överens om att en 

bra arbetsmiljö är viktigt för att de ska trivas och känna motivation. Maslow menar att en individ 

motiveras när det finns möjlighet att tillfredsställa ett grundläggande behov (Jacobsen & Thorsvik, 

2014, s. 234). Utifrån vår teoretiska referensram och vår insamlade empiri är en rimlig tolkning att 

det grundläggande fysiologiska behovet arbetsmiljö är tillfredsställt hos konsulterna och således 

inte verkar motiverande för dem. Med stöd från Maslows teori och konsulternas svar på våra 

följdfrågor skulle konsulterna sannolikt kunna motiveras om deras arbetsmiljö gick att förbättra. 

 

Konsulterna var överens om att trygghet är centralt för att trivas och således känna motivation på 

arbetsplatsen. Tre av konsulterna kände sig trygga i sin anställning hos StudentConsulting då de 

fått fasta datum för sin anställning. De tre resterande konsulterna kände sig emellertid osäkra i sin 

anställning på grund av deras korta uppsägningstid. Enligt konsultcheferna ska konsulten meddelas 

senast två veckor i förväg en anställning ska avslutas. Dock berättade en av konsulterna att hon inte 

fick någon återkoppling innan anställningens avslut, samtalet ägde rum först efter avslutad 

anställning. För att det grundläggande behovet trygghet i Maslows behovstrappa ska tillfredsställas 

krävs bra arbetsvillkor som en fast anställning eller en trygg arbetsplats (Jacobsen & Thorsvik, 

2014, s. 234), vilket inte var fallet för alla konsulterna.  

 

En intressant iakttagelse är att två av konsulterna var anställda under samma förutsättningar men 

trots det skiljer sig deras svar åt. Konsulten med mindre erfarenhet ansåg sig ha sin trygga punkt i 

StudentConsulting, medan den mer erfarna konsulten kände en viss oro över sin anställning på 

grund av den korta uppsägningstiden. Då olika personer har olika behov och preferenser, innebär 

det att chefer inte kan ta för givet att alla medarbetare på en arbetsplats motiveras av samma sak 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 234). Från vårt empiriska material talar det mesta för att en fast 

anställning inte var avgörande om konsulterna kände sig trygga på arbetsplatsen utan att det snarare 

berodde på konsulterna själva. Då de hade olika kriterier för att känna sig trygga.  

 

Då hälften av konsulterna kände en otrygghet i sin arbetssituation är en sannolik tolkning att det 

grundläggande behovet trygghet ej är tillfredsställt hos alla konsulterna. Då de alla var överens om 

att trygghet är viktigt på arbetsplatsen pekar studiens resultat på att det verkar motiverande för 

konsulterna vars grundläggande trygghetsbehov ännu inte är tillfredsställt. 
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Alla konsulterna tyckte att gemenskap var en viktig faktor när det kom till trivsel och motivation 

på arbetsplatsen. En av konsultcheferna berättade att de arbetar för att konsulterna ska känna 

gemenskap hos kundföretaget genom att se till att de får delta på möten och afterwork. Det 

bekräftades även av de konsulter vi intervjuat då de alla kände en gemenskap med sina kollegor på 

sin arbetsplats. Det grundläggande behovet gemenskap kräver en känsla av samhörighet (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014, s. 234) och studiens resultat visar på att konsulterna hade en känsla av 

samhörighet med sina kollegor. Då vår teoretiska referensram går i linje med empirin är en trolig 

tolkning att konsulternas grundläggande behov av gemenskap är tillfredsställt och att det således 

inte verkar motiverande. Med stöd från Maslows teori och konsulternas svar på våra följdfrågor 

skulle konsulterna sannolikt kunna motiveras om deras gemenskap gick att förbättra. 

 

Konsultcheferna berättade att de arbetar mycket med feedback, och då främst genom telefonsamtal. 

Utöver det besöker de även konsulternas arbetsplatser och bjuder på fika eller bjuder ut konsulterna 

på lunch, vilket även bekräftas av konsulterna. En intressant iakttagelse är att besöken på 

konsulternas arbetsplatser inte verkade uppskattas lika mycket av dem som när konsultcheferna 

bjöd ut dem på lunch. Det skulle kunna bero på att konsulterna vill åtskilja sina två arbetsgivare då 

de tidigare uttryckt att det är speciellt att verka under två chefer.  

 

Alla konsulterna kände sig nöjda med den feedback de fått från StudentConsulting, dock önskade 

några av dem mer feedback från kundföretagen. Studiens resultat pekar således på att 

StudentConsulting gör ett tillräckligt arbete med feedback. Alla konsulterna ansåg att feedback var 

viktigt för att känna sig uppskattade vilket överensstämmer med Maslows teori om att en individ 

behöver få respons på sitt arbete för att känna självkänsla (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 234). 

Herzberg menar att feedback även är en motivationsfaktor (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 242). 

Studiens resultat pekar på att det grundläggande behovet av självkänsla inte är helt tillfredsställt 

och med stöd av teorin kan en rimlig tolkning vara att feedback således verkar motiverande för 

konsulterna.  

 

Alla konsulterna lyfte utveckling som en viktig motivationsfaktor, vilket går i linje med studiens 

teoretiska referensram. Det grundläggandet behovet självförverkligande syftar till den anställdes 

personliga utveckling som till exempel utmanande arbetsuppgifter och en möjlighet att vara kreativ 

i sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 234). Det grundläggande behovet självförverkligande i 

Maslows behovstrappa kan likställas med en av Herzbergs motivationsfaktorer (Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s. 297). En av konsultcheferna berättade hur de vill att deras konsulter ska 

utvecklas, att de försöker finna utvecklande uppdrag till dem och att det finns möjlighet för 

konsulterna att klättra inom StudentConsulting. De flesta av konsulterna verkade se 

utvecklingsmöjligheter inom kundföretagen de arbetade åt men nämnde inte något om en framtid 

inom StudentConsulting. Det skulle kunna innebära att budskapet om en karriär inom 

StudentConsulting inte riktigt når fram till konsulterna och att de istället siktar på att förr eller 

senare lämna bemanningsföretaget. Utifrån konsulternas svar, och vår teoretiska referensram, är en 

rimlig tolkning att det grundläggande behovet av självförverkligande inte är tillfredsställt hos 

konsulterna och att personlig utveckling således verkar motiverande för dem. En tänkbar tolkning 

är att behovet av självförverkligande kanske skulle kunna närma sig tillfredsställelse om de 

tydligare förmedlade vilka möjligheter konsulterna har. 
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I ovanstående avsnitt har vi analyserat de grundläggande behov som berör Tes 1. Alla konsulter 

anser att alla de grundläggande behoven är viktiga för att trivas på arbetsplatsen. Konsulternas svar 

på den avslutande frågan, när de kände sig mest motiverade, stärkte studiens resonemang om att 

de motiveras när det finns möjlighet att tillfredsställa ett grundläggande behov. Studiens resultat 

tyder dock på att konsulterna befinner sig i olika stadier av tillfredsställelse, vilket innebär 

svårigheter att ge ett starkt stöd för Tes 1. Med hänsyn till försiktighetsprincipen kan studien 

således till viss del peka på att konsulterna motiveras när det finns möjlighet att tillfredsställa ett 

grundläggande behov. 

 

Studiens resultat har till viss del visat att konsulterna motiveras när det finns möjlighet att 

tillfredsställa ett grundläggande behov. Sammantaget menar vi att det ger ett visst stöd för Tes 1. 

 

5.2 Tes 2 
 

Tes 2: Konsulterna motiveras mer av icke monetära belöningar än av monetära belöningar. 

 

Ingen av konsulterna ansåg sig har fått ta del av några monetära belöningar. En av konsulterna 

menade dock att det inte berör honom då han anser att monetära belöningar inte driver honom till 

motivation. Han förklarade vidare hur monetära belöningar säkert skulle göra honom mer nöjd men 

att det kanske i själva verket minskar hans motivation. Hans resonemang stämmer bra överens med 

hur Motivation Crowding Theory beskriver undanträngningseffekten (Anthony et al., 2014, s. 431). 

Även en annan konsult instämde i det resonemanget. Då deras svar jämförs med studiens teoretiska 

referensram kan en rimlig tolkning vara att de har en hög inre motivation och att deras totala 

motivation således inte kan ökas genom monetära belöningar. 

 

Resterande konsulter ansåg sig till viss del bli motiverade av monetära belöningar, vilket skulle 

kunna innebära att de har en lägre inre motivation. I motsats till Motivation Crowding Theory 

skulle en annan tolkning kunna vara att konsulterna agerar i deras eget självintresse då individer 

enligt Agentteorin antas bli motiverade av incitament som exempelvis finansiell kompensation 

(Anthony et al., 2014, s. 426). Vrooms förväntansteori belyser dock en annan infallsvinkel där 

motivation uppstår när en individ förväntar sig något önskvärt (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 231-

232). Även det skulle kunna vara en möjlig orsak till varför de resterande konsulterna motiveras 

av belöningar. 

 

En av konsultcheferna berättade att hon inte trodde på prestationsbaserade belöningar. Hon menar 

dock att alla individer är olika och att hon skulle kunna arbeta mer med att identifiera vad som 

motiverar varje enskild individ. Det synsättet överensstämmer med Vrooms förväntansteori som 

menar att genom att erbjuda den belöning individen önskar, uppstår motivation (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014, s. 231). Det belöningssystem som en av konsultcheferna nämnde var det dock 

ingen av konsulterna som tycktes känna till.  

 

Att det råder delade meningar mellan konsulterna huruvida de motiveras av monetära belöningar 

eller inte, skulle det kunna finns ett flertal olika förklaringar till. En tänkbar tolkning är att den inre 

motivationen skiljer sig åt hos konsulterna, en annan att det helt enkelt beror på en individs egna 

preferenser. Studiens resultat pekar således på att endast några av konsulterna motiveras av 

monetära belöningar. 
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Konsulterna är eniga om att icke monetära belöningar är mycket motiverande. Det är även det 

konsultcheferna arbetar mest med, exempelvis visa uppskattning genom att bjuda dem på lunch. 

Utmanande arbetsuppgifter är en icke monetär belöning som värderas högt hos konsulterna, vilket 

är i linje med Motivation Crowding Theory som menar att den inre motivationen ökar genom den 

tillfredsställelse en individ erhåller av att genomföra en specifik uppgift (Anthony et al., 2014, s. 

431). Även Agentteorin menar att individer motiveras av icke monetära belöningar så som generösa 

mängder fritid och flexibla arbetstider (Anthony et al., 2014, s. 426).  

 

Då konsulterna anser att icke monetära belöningar är mycket motiverande går detta i linje med den 

teori som ligger till grund för vår studie. Det mesta talar således för att icke monetära belöningar 

har en motiverande inverkan på alla konsulterna.  

 

Studiens resultat har visat att konsulterna motiveras mer av icke monetära belöningar än av 

monetära belöningar. Sammantaget menar vi att det ger ett starkt stöd för Tes 2. 

 

5.3 Tes 3 
 

Tes 3: Konsulterna motiveras då det råder målöverensstämmelse mellan dem och 

bemanningsföretaget.  

 

De flesta av konsulterna hade tydliga mål gällande var de vill vara i en framtida karriär. Dock 

tycktes ingen av dem se en framtid inom StudentConsulting. En av konsulterna berättade att han i 

framtiden inte vill hoppa runt på olika arbetsplatser, där instämde även de flesta andra konsulterna.  

 

Två av konsulterna uttryckte att målet med deras anställning på StudentConsulting var att samla 

erfarenhet. En annan konsult berättade hur hennes mål är en fast anställningen på kundföretaget, 

vilket även fler av konsulterna antydde. Många av konsulterna hade uppfattningen att det även är 

StudentConsultings mål att konsulterna i framtiden ska anställas av kundföretaget. Dock gav en av 

konsultcheferna en annan bild när hon berättade att de gärna vill behålla bra konsulter. 

Målöverensstämmelse och utformandet av mål i organisationer har stor betydelse och kan verka 

motiverande för individerna (Locke, 1996). En jämförelse av konsulternas och konsultchefernas 

svar tyder på att det inte råder målöverensstämmelse mellan dem i det här fallet. 

 

Ingen av konsulterna tycktes minnas att StudentConsulting kommunicerat ut några specifika mål 

under anställningen. En av konsulterna minns emellertid en slags vision som informerades om när 

hon anställdes. Det var dock inget som påverkade henne i arbetet, då hon arbetade efter 

kundföretagets mål. Diffusa mål kan resultera i många olika utfall och har således inte en 

motiverande effekt på individen (Locke, 1996). De kräver ofta ett lågt engagemang medan ett 

specifikt mål kräver att individen engagerar sig i arbetet (Locke, 1996). En av konsultcheferna 

berättade att de vid en nyanställning presenterar bolaget samt vad det står för, men att de inte 

kommunicerar ut några konkreta mål som konsulterna ska arbeta efter. Den andra konsultchefen 

talade om en vision som de informerar om vid nyanställningar. Båda konsultcheferna trodde dock 

att konsulterna arbetar mer efter kundföretagens mål, vilket även konsulterna styrkte då de la mer 

fokus på kundföretagens mål.  
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Studiens resultat pekar på att inte råder någon målöverensstämmelse mellan konsulterna och 

konsultcheferna. Det indikerar således på att det inte finns några konkreta mål från 

StudentConsulting som har en motiverande effekt på konsulterna. Studiens resultat pekar även på 

att en eventuell målöverensstämmelse mellan konsultcheferna och konsulterna i detta fall inte 

skulle verka motiverande. Det grundar sig sannolikt i den trepartsrelation (se Figur 1) konsulterna 

arbetar i, där de verkar under två chefer (Olofsdotter, 2008). Även på grund av att konsulterna i 

dagsläget arbetar efter kundföretagens mål och inte ser någon anledning till förändring. Alla 

konsulterna var eniga om att mål från StudentConsulting inte skulle ha någon inverkan på deras 

dagliga arbete.  

 

Studiens resultat har inte visat att konsulterna motiveras då det råder målöverensstämmelse mellan 

dem och bemanningsföretaget. Sammantaget menar vi att det inte ger något stöd för Tes 3. 
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6 SLUTSATSER 
 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser för att skapa en ökad förståelse för hur 

konsulterna motiveras. Inledningsvis presenteras en kort sammanfattning av analysen, sedan 

besvaras de två forskningsfrågor som ämnat precisera syftet. Därefter knyts slutsatserna ihop i ett 

sammanfattande slutresonemang. Avslutningsvis diskuteras resultaten, sedan ges förslag till 

fortsatt forskning inom området motivation av konsulter. 
 

 

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med studien var att beskriva och att analysera konsulters motivation i ett bemanningsföretag, 

för att på så vis skapa en ökad förståelse för hur de motiveras. Studien resulterade i ett visst stöd 

för Tes 1, då resultaten pekade på att det finns utrymme för konsulterna att motiveras när 

möjligheten att tillfredsställa ett grundläggande behov föreligger. Konsulterna var överens om att 

de grundläggande behoven är viktiga för att trivas på arbetsplatsen. Att de befann sig i olika stadier 

av tillfredsställelse medförde dock svårigheter i att fastställa om alla konsulterna motiverades av 

alla grundläggande behov. Studien resulterade i ett starkt stöd för Tes 2, då resultaten visade att 

konsulterna motiveras mer av icke monetära belöningar. Monetära belöningar rådde det delade 

meningar om, men alla konsulterna bekräftade att de kände motivation vid belöning av icke 

monetär karaktär. Studien resulterade inte i något stöd för Tes 3, då resultaten pekade på att 

konsulterna inte motiveras då det råder målöverensstämmelse mellan dem och 

bemanningsföretaget. Sannolikt på grund av den trepartsrelation som konsulterna arbetar i, där de 

verkar under två chefer med olika mål. Studiens resultat har lett fram till att besvara de två 

forskningsfrågor som inledningsvis utformades för att precisera vårt syfte:  

 

 Hur går konsultcheferna i bemanningsföretaget tillväga för att motivera konsulter i arbetet?  

 

Studiens resultat indikerade att StudentConsulting idag bedriver ett väl fungerande 

motivationsarbete. De ser över konsulternas arbetsmiljö genom arbetsmiljökontroller. De ser till 

att konsulterna känner sig trygga genom att ha en tät dialog med konsulterna. De arbetar för att 

konsulterna ska känna gemenskap på kundföretaget genom att ordna så att de får medverka på 

möten och afterwork. De ger feedback genom telefonsamtal, besök på kundföretagen och genom 

att bjuda ut konsulterna på lunch. De främjar konsulternas utveckling genom att erbjuda 

utvecklande uppdrag och eventuellt en framtid inom StudentConsulting. Fokus läggs mest på att 

motivera konsulterna genom icke monetära belöningar. Sammanfattningsvis tror konsultcheferna 

att mycket av motivationsarbetet sker i den dagliga dialogen.  

 

 Vad anser konsulterna i bemanningsföretaget vara motiverande i arbetet? 

 

Studiens resultat indikerade att det råder delade meningar hos konsulterna gällande vad som 

motiverar dem, då det beror på varje enskild konsults preferenser. Några av konsulterna ansåg sig 

mest motiverade när de fick utmanande och utvecklande arbetsuppgifter. Andra faktorer som 

nämndes som motiverande var trivsel på arbetsplatsen, feedback på det utförda arbetet och goda 

relationer till kollegor. Belöningar som ansågs vara motiverande var bland annat flexibla 

arbetstider, fler semesterdagar och när StudentConsulting bjuder ut på lunch.  
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Studiens resultat har visat att konsultcheferna lägger mycket fokus på att motivera konsulterna 

genom att säkerställa en bra arbetsmiljö, en god gemenskap på kundföretaget och kontinuerlig 

feedback. Detta uppskattas av konsulterna då de alla anser att det är viktigt och genom det 

motiverande. Studiens resultat kan dock påvisa brister i motivationsarbetet vad gäller trygghet och 

utveckling, då vissa konsulter inte känner sig trygga i sin anställning och inte ser en framtid på 

StudentConsulting. Konsultcheferna fokuserar främst på icke monetära belöningar, vilket 

konsulterna anser mycket motiverande. Konsultcheferna förmedlar inga konkreta mål vilket enligt 

studiens resultat troligtvis inte hade verkat motiverande, då konsulterna arbetar efter 

kundföretagens mål. Sammantaget har studien visat att konsulterna till viss del kan motiveras när 

det finns möjlighet att tillfredsställa ett grundläggande behov. Studien har även visat att konsulterna 

motiveras mer av icke monetära belöningar än av monetära belöningar. Slutligen har studien även 

visat att konsulterna sannolikt inte motiveras när det råder målöverensstämmelse mellan dem och 

bemanningsföretaget. 

 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
 

Studiens resultat pekade på att de grundläggande behoven trygghet och självförverkligande inte 

var helt tillfredsställda hos konsulterna och vi anser således att det finns förbättringsmöjligheter för 

konsultcheferna inom det området. Vi tror även att fokus bör läggas på feedback genom 

telefonsamtal och luncher, då besöken ute på kundföretagen inte verkade uppskattas lika mycket 

av konsulterna. Ett oväntat resultat var att konsulterna sannolikt inte skulle motiveras av en 

eventuell målöverensstämmelse mellan dem och bemanningsföretaget. Vi tror att den 

trepartsrelation som konsulterna arbetar i bidrar till detta resultat, samt det faktum att konsulternas 

personliga mål idag inte berör en framtid inom StudentConsulting. Om StudentConsulting 

tydligare förmedlade ut att det finns möjlighet till en framtid inom företaget, tror vi att det skulle 

kunna bidra till att konsulterna stannar längre. Det i sin tur skulle kunna främja en kartläggning av 

vad som motiverar varje enskild konsult och således förbättra StudentConsultings redan väl 

fungerande motivationsarbete. 

 

Då denna studie har genomförts som en fallstudie på ett enda bemanningsföretag och med ett 

begränsat urval av konsulter kan således utfallet skilja sig om studien skulle utföras igen. Vi är 

även medvetna om att resultaten inte kan generalisera bemanningsbranschen på grund av det 

begränsade urvalet. Trots att vi inte kunnat generalisera hela bemanningsbranschen anser vi att 

studien skapat en ökad förståelse för hur konsulter motiveras. Vår förhoppning är att konsultchefer 

ska kunna dra nytta av studiens resultat för att motivera sina konsulter i arbetet.  

 

Då vi har studerat hur konsulter i bemanningsföretag motiveras utifrån vår teoretiska referensram, 

skulle det vara intressant att undersöka om det finns andra faktorer som påverkar deras motivation. 

En annan intressant vinkel på motivation av konsulter är om det skiljer sig beroende på deras 

befattning, exempelvis motiveras en controller av andra faktorer än vad en ekonomiassistent 

motiveras av?  
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BILAGA 1 - Intervjuguide, konsultchef 
 

Inledande frågor 

● Hur gammal är du? 
● Hur länge har du arbetat som konsultchef på StudentConsulting? 

● Hur många konsulter ansvarar du över?  

 

Frågor kopplat till grundläggande behov, Tes 1 

● Ser ni över konsulternas arbetsmiljö något? Om ja, hur? Om nej, varför? 

● Arbetar ni för att konsulterna ska känna trygghet och säkerhet i sin anställning? Om ja, hur? 

Om nej, varför?  

● Arbetar ni för att konsulterna ska känna gemenskap? (både ute på kundföretaget och inom 

StudentConsulting) Om ja, hur? Om nej, varför?  

● Ger ni era konsulter feedback på deras arbete? Om ja, hur går det till? Om nej, varför?  

● Arbetar ni för att konsulterna ska kunna utvecklas i sitt arbete? (ex. möjlighet att klättra i 

karriären, erbjuda utmanande arbetsuppgifter) Om ja, hur? Om nej, varför? 

 

Frågor kopplat till belöningar, Tes 2 
● Arbetar ni med några slags belöningar för konsulterna? Om ja, kan du beskriva hur det 

fungerar? Om nej, varför? 

● Hur tror du att belöningar påverkar konsulternas motivation?  

 

Frågor kopplat till målöverensstämmelse, Tes 3 

● Vad är StudentConsultings övergripande mål? 

● Hur arbetar ni för att era konsulter ska delta i att uppnå era övergripande mål?  

● Finns det något specifikt mål som rör konsulternas arbete? Om ja, vilket? Om nej, varför? 

 

Avslutande frågor 

● Arbetar ni med motivation på något sätt vi hittills inte nämnt? 

● Anser du att ert motivationsarbete är tillräckligt eller ser du några förbättringsmöjligheter? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

  



 

BILAGA 2 - Intervjuguide, konsult (reviderad) 
 

Inledande frågor 
● Hur gammal är du? 

● Hur länge har du arbetat som konsult på StudentConsulting? 

● Hur ser din anställning ut?  

● Vad har du för befattning? 

 

Frågor kopplat till grundläggande behov, Tes 1  
● Hur ser din arbetsmiljö ut? Trivs du i din arbetsmiljö? Om inte, har du möjlighet att påverka 

den? Är arbetsmiljön viktig för dig? (Är de fysiologiska behoven tillfredsställda? Om inte, 

skulle tillfredsställande av dem verka motiverande?) 

● Känner du säkerhet inför din anställning och lön? Känner du en trygghet för din anställning? 

Är det viktigt för dig att känna dig trygg i din anställning? (Är säkerhetsbehoven 

tillfredsställda? Om inte, skulle tillfredsställande av dem verka motiverande?) 

● Känner du samhörighet med dina kollegor (kundföretaget och/eller bemanningsföretaget)? 

Träffas ni utanför arbetet? Går du på personalfester? Trivs du med dina kollegor? Är det 

viktigt för dig att känna gemenskap på din arbetsplats? (Är behovet av gemenskap 

tillfredsställt? Om inte, skulle tillfredsställande av dem verka motiverande?) 

● Får du någon feedback på ditt arbete? Känner du att din arbetsinsats blir uppskattad? (av 

bemannings- och/eller kundföretaget) Är det viktigt för dig att få feedback på ditt arbete? 

(Känner konsulten uppskattning? Har den god självkänsla? Om inte, skulle det verka 

motiverande?) 

● Känner du att du har möjlighet att utvecklas i ditt arbete? Att du gör ditt arbete för din egen 

skull? Är det viktigt för dig att kunna utvecklas i ditt arbete? (Har konsulten nått ett 

självförverkligande? Om inte, skulle det verka motiverande?) 

 

Frågor kopplat till belöningar, Tes 2 
● Får du några belöningar för ditt utförda arbete? Om ja, vilken typ av belöningar?  

● Hur tror du att monetära belöningar påverkar din motivation i arbetet? (t.ex. Högre lön, fler 

semesterdagar, bonus, andra förmåner) (Påverkan på yttre motivation) 

● Hur tror du att icke monetära belöningar påverkar din motivation på arbete? (t.ex. Feedback, 

utmanande arbetsuppgifter, möjlighet till kreativitet, bra med fritid, flextider, attraktiva 

arbetsförhållanden) (Påverkan på inre motivation) 

● Skulle du kunna beskriva dina arbetsuppgifter? Trivs du bra med dina arbetsuppgifter? 

Varför/ Varför inte?  

 

Frågor kopplat till målöverensstämmelse, Tes 3 
● Har du några personliga mål i arbetslivet? Om ja, vilka?  

● Har du några mål med din anställning på StudentConsulting? Om ja, utveckla. 

● Känner du till StudentConsultings övergripande mål? Hur påverkar de/skulle de påverka 

ditt dagliga arbete? Känner du att de stämmer överens med din personliga målsättning? 

● Känner du till kundföretagets övergripande mål där du arbetar? Hur påverkar de dig i ditt 

dagliga arbete? Känner du att de stämmer överens med din personliga målsättning? 

Avslutande frågor, för att fånga upp övrigt konsulten anser påverkar motivation 
● När känner du dig som mest motiverad i arbetet?  



 

● Finns det något ur motivationssynpunkt som du anser att StudentConsulting, eller din 

konsultchef, bör arbeta mer med? Något särskilt du anser som skulle öka din motivation? 

● Har du något mer du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan!  

 
  



 

BILAGA 3 - Intervjuguide konsult, pilotintervju (ej reviderad) 
 

Inledande frågor 

● Hur länge har du arbetat som konsult på bemanningsföretaget? 

● Vad innebär motivation för dig? 

● Känner du dig motiverad på ditt arbete? 

● Vad skulle göra dig mer motiverad på arbetet? (ex. lön, erkännande, möjlighet att påverka 

ditt arbete, trygghet, gemenskap, belöningar, mer intressanta arbetsuppgifter etc.) 

  

Frågor kopplat till grundläggande behov, Tes 1 
● Hur ser din arbetsmiljö ut? Har du möjlighet att påverka den? Hur skulle du vilja att den 

såg ut? (Är de fysiologiska behoven tillfredsställda?) 

● Känner du säkerhet inför din anställning och lön? Känner du en trygghet för din anställning? 

(Är säkerhetsbehoven tillfredsställda?) 

● Känner du samhörighet med dina kollegor (både på kundföretaget och 

bemanningsföretaget)? Träffas ni utanför arbetet? Går du på personalfester? Trivs du med 

dina kollegor? (Är behovet av gemenskap tillfredsställt?) 

● Får du någon feedback på ditt arbete? Känner du att din arbetsinsats blir uppskattad? 

(Känner konsulten uppskattning? Ha den god självkänsla?) 

● Känner du någon slags självuppskattning för ditt arbete? Att du gör ditt arbete för din egen 

skull? (Har konsulten nått ett självförverkligande?) 

  

Frågor kopplat till inre motivation, Tes 2 

● Känner du att du har givande arbetsuppgifter? Är de motiverande? På vilket sätt? 

● Tror du att du skulle bli mindre motiverad om du hade prestationsbaserad lön? Att fokusen 

då skulle riktas mot pengar istället för mot arbetet? 

  

Frågor kopplat till yttre belöningar, Tes 3 
● Får du några belöningar för ditt utförda arbete? Om ja, vilken typ av belöningar? 

● Tror du belöningar ökar din motivation i arbetet? Om ja, på vilket sätt? 

  

Frågor kopplat till målöverensstämmelse, Tes 4 

● Har du några personliga mål i arbetslivet? Om ja, utveckla. 

● Har du några mål med din anställning som konsult? Om ja, utveckla. 

  

Avslutande frågor, för att fånga upp övrigt konsulten anser påverkar motivation 
● Finns det något ur motivationssynpunkt som du anser att bemanningsföretaget, eller din 

konsultchef, bör arbeta mer med? Något särskilt du anser som skulle öka din motivation? 

● Har du något mer du vill tillägga? 

 


