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Sammanfattning 
Inom konsultbranschen står många arbetsgivare inför utmaningen med att behålla sin personal. 
För att minska personalomsättningen bör arbetsgivaren se medarbetaren som den viktigaste 
resursen genom att investera i dem och tillgodose deras behov. I den här studien undersöks vad 
det är som motiverar medarbetarna att stanna respektive att lämna företaget och vad 
konsultföretag kan göra för att behålla sina medarbetare. En intervjuguide har använts som stöd 
vid intervjuer av sju konsulter från ett konsultföretag. Materialet som insamlats har 
transkriberats och analyserats genom en öppen och axial kodning. Med Herzberg tvåfaktorteori 
som teoretiska utgångspunkt har en intervjuguide skapats, empirin har kodats och bildat teman 
och underteman. Resultatet visar vilka faktorer som är betydelsefulla för medarbetare vid ett 
val av att lämna eller stanna på konsultföretaget. Därför kan konstateras att arbetsgivaren delvis 
har goda förutsättningar att behålla medarbetare men det finns en brist på avsatt tid för att få 
mer insyn i vad den enskilda medarbetaren har för behov och motiveras av för att stanna inom 
det utvalda konsultföretaget.  
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1   Inledning  
Konsultbranschen påverkas mycket av den nya arbetsmarknaden och de ökade kraven på 
arbetsgivaren. En stor utmaning för konsultföretagen är identifiera vad den enskilda 
medarbetaren har för förväntningar och behov, beroende på i vilket stadium i livet de befinner 
sig (Jacobsen & Thorsvik 2014:234). Detta kan innebär en ökad personalomsättning som beror 
på att medarbetare ställer högre krav på sin arbetsgivare och är mindre företagslojala (Jacobsen 
& Thorsvik 2014:249). Arbetsmarknadens nya generation är välutbildad, har en bred 
kompetens och är eftertraktad på arbetsmarknaden. De ställer höga krav på sin arbetsgivare och 
om inte arbetsgivaren lever upp till kraven tenderar de att byta till ett annat företag (Hedegaard 
Hein 2012:222-224). I studien har vi utgått från företagets perspektiv för att se vad de kan göra 
för att motivera sina ingenjörskonsulter. Studien syftar till att undersöka konsulternas 
upplevelse av vad som kan få dem att stanna eller att lämna konsultföretaget. 
Personalomsättning är i forskningssammanhang ett mycket aktuellt ämne och därför relevant 
att studera. Inte minst krävs det mer kunskap inom ämnet med fokus på att ge arbetsgivaren 
verktyg att arbeta förebyggande med att behålla medarbetare. Studien är på uppdrag av ett 
konsultföretag med ingenjörer, därav vår polarisering av arbetsmarknaden och konsultrollen.  
 

1.1   Bakgrund  
Kunskapssamhället har med tiden bidragit till en arbetsmarknad med större fokus på att 
levererar professionella tjänster (Alvehus 2012:17). Konsultföretaget är ett exempel på en 
professionell serviceorganisation. Det är viktigt för konsultföretaget att upprätthålla en bild utåt 
av att vara företaget med den bästa kompetensen, inom ett visst område och utstråla en stark 
proffeniolism. Dels för att attrahera nya kunder som vill använda organisationens tjänster, dels 
för att kunna rekrytera och behålla den mest attraktiva personalen. Det är viktigt att bygga starka 
och långvarig kundrelationer för den enskilda konsulten. Genom att vara relationsskapande ute 
hos kund skapar konsulten värde för organisationen (Alvehus 2012:21-27).  
 
Kunskapssamhället kräver mer av individen i form av utbildning och spetskompetens. Det 
gäller framförallt inom tekniken för att vara ajour med samhällsutvecklingen och de allt mer 
komplexa datorsystem, där ingenjörer spelar en viktig roll (Jacobsen & Thorsvik 2014:221-
222). På konsultföretag är medarbetarna den viktigaste tillgången och den enda resursen, 
medarbetarna bör ses som en investering för konsultföretaget. Medarbetarens utveckling ska 
stimuleras genom att tillgodoses med kurser men även att företag förespråkar att individen ska 
ha en balans mellan privat- och arbetsliv (Alvehus 2012:84-87). Dagens samhälle består av ett 
högt tempo och därmed blir det allt viktigare både för individen själv och för arbetsgivaren att 
hitta en balans mellan arbete och fritid. Stress är relaterat till att medarbetarna blir demotiverade 
och här behöver arbetsgivaren arbeta i förebyggande syfte. Teknikens kontinuerliga utveckling 
ses som en stressfaktor hos individerna, mailen och telefonerna är ständigt uppkopplade. Det 
finns en strävan idag hos individen att vara perfekt, perfekt i alla de olika sociala sammanhang 
exempelvis, den perfekta mamman, tränaren eller projektledaren. Idag behöver samhället, 
arbetsgivaren och individen ta ansvar för begreppet “work life balance”. Syftet är att skapa 
balans mellan fritid och arbete för att bli ett välmående företag och ett samhälle med välmående 
individer. Att arbetsgivaren arbetar förebyggande med work-life balance innebär att förespråka 



 2 

rimliga ramar, realistiska krav på medarbetarna och utbildningar i hur de ska prioritera gällande 
arbete och privatliv (Hedegaard Hein 2012:224-225).  
 
På arbetsmarknaden finns en ny typ av generation där högre krav ställs på arbetsgivaren att 
tillgodose medarbetarnas motivation. Den nya generationen kallas för ”whats in it for me” 
generationen och är mer känd som generation Y (Hedergaard Hein 2012:223). Generationen 
innefattar personer som är födda mellan 1979-1997 och är vana vid att deras prestationer 
uppmärksammas och beröms, vilket har bidragit till att självförtroendet hos individerna har ökat. 
Med ett högt självförtroendet tar generationen förgivet att de är eftertraktade på 
arbetsmarknaden som även besvaras av att efterfrågan av generation Y är stor,  de är 
välutbildade och har många av de kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar (Hedegaard 
Hein 2012:223). Materiella förmåner, berömmelse, prestige och respekt är några av generation 
Y:s förväntningar på arbetsgivaren. Generation Y har höga förväntningar och blir missnöjda 
när arbetsgivaren inte lever upp till dem. En utmaning för arbetsgivaren med den nya 
generationen blir därför ett kontinuerligt högst krävande arbete med att tillgodose 
medarbetarens olika förväntningar. Individen lägger störst fokus på vad företaget kan erbjuda, 
snarare än vad de kan göra för företaget och de värdesätter den sociala miljön och att trivas med 
sina kollegor. Det resulterar ofta i att individen byter från företag till företag och från jobb till 
jobb (Hedegaard Hein 2012:223).  
 
Vår studie riktar in sig på ett konsultföretaget i konsultbranschen och dess utmaningar med att 
motivera medarbetare att stanna kvar. Det är av stor vikt för företag att arbeta förebyggande 
med att behålla sina medarbetare. En studie gjord av Swider, Boswell och Zimmerman (2011) 
visar att de som är mest aktiva att söka nytt arbete redan har ett arbete (Swider, Boswell och 
Zimmerman 2011:432-433). Individer i allmänhet tenderar att byta arbete mer frekvent idag än 
tidigare, framförallt om individen har värdefull kompetens som gör att förfrågningar från andra 
företag lockar (Jacobsen och Thorsvik 2014:249). Det medför stora kostnader för företaget. 
Dels för att medarbetarnas prestation minskar under tiden som de söker efter andra arbeten, dels 
för att chefer hamnar i en kamp om att vinna flest kompetenta medarbetare genom att erbjuda 
högre lön än konkurrenterna i brist på andra alternativ (Swider, Boswell och Zimmerman 
2011:432-433). En annan utmaning för konsultföretaget är att minska förlusten av kompetens 
och information, som är en vanlig konsekvens när medarbetare väljer att avsluta sin anställning 
(Alvehus 2012:84-87). 
 
Därför är det intressant för oss att studera hur just vårt val av konsultföretag hanterar dessa 
problem när medarbetare väljer att gå till andra konsultföretag eller att ta en anställning hos en 
kund. Medarbetarna är den viktigaste resursen konsultföretaget har och det blir som ovan nämnt 
oerhört kostsamt om medarbetaren väljer att avsluta sin anställning. Därmed är det intressant 
för oss i vår studie att ta reda på vad de valda konsultföretaget kan göra för behålla sina 
medarbetare.  

1.2   Syfte  och  frågeställningar  
Studiens  syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att medarbetare väljer att frivilligt 
avsluta sin anställning respektive vad som motiverar medarbetare att stanna kvar inom 
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konsultföretaget. Vår ambition är att få en djupare förståelse av vad konsultföretaget kan göra 
för att behålla sina medarbetare.  
 

•   Vilka faktorer upplever ingenjörer på ett konsultföretag vara av betydelse när de väljer 
att lämna konsultföretaget? 

•   Vilka faktorer upplever ingenjörer på ett konsultföretag vara av betydelse för att de ska 
stanna kvar på konsultföretaget? 

•   Vad kan konsultföretaget göra för att behålla anställda? 
 

1.3   Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa studien genom att studera personalomsättning som en negativ inverkan 
på konsultföretaget. Därför ser vi inte till de eventuella positiva effekterna av 
personalomsättning. Vi har avgränsat oss till att studera ett konsultföretag som har kompetenser 
inom ingenjörsyrket och har i samråd med företaget valt att fokusera på vad företaget kan göra 
för att minska personalomsättningen. Vi har även avgränsat oss genom att studera 
arbetsmarknadens högutbildade ingenjörer och studien tar därför inte hänsyn till de resterande 
individer som tillhör den nya generationen på arbetsmarknaden.  
 

1.4   Begreppsdefinitioner  
Vi använder oss av begrepp dagligen som sällan definieras i sitt sammanhang. Inom forskning 
är det viktigt att reda ut vad begreppen betyder. Läsaren av vår studie får därmed en tydligare 
förståelse för hur vi använder utvalda begrepp i vårt arbete (Sohlberg & Sohlberg 2013:126-
127). 

1.4.1   Kompetens    
Begreppet är välanvänt och således brett begrepp som i enlighet med Svensson (2009), omfattas 
av sociala, emotionella och kognitiva delar. Huruvida individen använder sina meriter och 
kompetens i ett visst arbetsmoment. Kompetenser är vanligt förekommande i individers CV 
och kan stå för examensbevis eller tidigare arbetslivserfarenheter inom ett specifikt område. 
Hur väl individen har förmåga att lösa problem, samarbeta och hur bra kommunikationsförmåga 
hen har. Vidare hur väl individen visar engagemang och självförtroende i sitt liv och på arbetet 
(Svensson 2009:204-205).  

1.4.2   Kompetensutveckling    
I enighet med Granberg (2011) definieras begreppet i studien, som de åtgärder som krävs för 
att medarbetaren delvis ska få chansen att utveckla de färdigheter och kunskaper som hen har, 
samt att få möjlighet att ta till sig nya. Åtgärderna ska stämma överens med medarbetarnas 
villkor, intressen och motivation. Det ska bidra till att de arbetsuppgifterna som hen har idag 
och kommande arbetsuppgifter ska underlättas av de kvalifikationer och kompetens som 
utvecklats hos individen med hjälp av åtgärderna (Granberg 2011:33).  
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1.4.3   Konsult    
I likhet med ovan begrepp definieras konsult likt den definition som Granberg (2011) beskriver. 
Det är en individ med förmågan att använda sin specialistkunskap, för att hjälpa företag och 
medarbetare genom att använda de resurser som redan finns på företaget så effektivt som 
möjligt. Konsulten bidrar med ideér, lösningsförslag, erfarenheter och råd. Konsulten är ofta 
med och genomför presenterade planer på företagen under en tidsbegränsad period när 
specialistkompetenser behövs. Konsultens roll är att se företaget med andra ögon och upptäcka 
det som arbetsgivaren inte ser som hinder eller möjligheter (Granberg 2011:767-769).  

1.4.4   Konsultföretag    
Begreppet konsultföretag förklaras i enlighet med Wolvén (2000) som ett säljande företag. Ett 
företag som säljer och erbjuder konsulter till köpande företag. Konsulten placeras ut på de olika 
köpande företag som matchar den kompetensen som de söker (Wolvén 2000:149).  

1.4.5   Motivation  
Motivation är ett brett begrepp som är svårt att definiera. Denna studie utgår från Hedegaard 
Heins (2012) val att definiera motivationen som syftar till att motivationen är ett visst beteende 
som individen kan bestämma över och förändra om hen vill. Motivationen är uppdelad i tre 
olika kategorier där den första delen handlar om  mål som individen skapar själv i förhållande 
till en arbetsuppgift. Det har att göra med individens grundläggande förhållanden, som gener 
och tidiga barnuppfostran. Den andra delen varierar beroende på de rådande förhållandena på 
företaget som individen arbetar på. Det handlar om arbetsuppgiftens utförande, det är graden 
av självständigheten som skapar motivation. Företagets villkor skapar motivation hos individen 
i form av lön, ledning, sociala möjligheter som sociala stereotyper inom företaget och förmåner. 
Den tredje delen menar att motivationen påverkas av de rådande förhållandena i samhället, 
individens livssituation, kultur, religion och generationer (Hedegaard Hein 2012:13-15). För att 
knyta ihop begreppet motivation menar både Weiner (1992) och Franken (2002) att “Motivation 
är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och besvarar ett visst beteende gentemot 
ett givet mål” (Hedegaard Hein 2012:13).  

1.4.6   Personalomsättning    
I studien används detta begrepp på liknande sätt som Granbergs (2011) definition av 
personalomsättning och är en beskrivning av medarbetares in- och utflöde på ett företag. Extern 
personalomsättning är när medarbetaren blir anställd eller slutar beroende på 
företagsförändringar eller om medarbetaren frivilligt avslutar sin anställning. Intern 
personalomsättning är när medarbetaren blir omplacerad det vill säga byter befattning inom 
företaget (Granberg 2011:31).  

1.5   Uppsatsens  disposition  
Uppsatsen har disponerats efter följande rubriker:  
Kapitel 1 består av en inledning som efterföljs av en bakgrund gällande området som studerats. 
Studiens syfte, frågeställningar och begreppsdefinitioner presenteras därefter.  
Kapitel 2 inleds med tidigare forskning och därefter vår teoretiska utgångspunkt. 
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Kapitel 3 innehåller metoddel som består av val av metod, presentation av företag och 
respondenter. Därefter presenteras studiens genomförande, hur bearbetningsprocessen har sett 
ut, etiska överväganden, våra förförståelser och värderingar och slutligen studiens tillförlitlighet 
och äkthet. 
Kapitel 4 består av den insamlade empirin som bildat vårt resultat. 
Kapitel 5 inleds med en diskussion av vårt resultat med hjälp av tidigare forskning och vår 
teoretiska utgångspunkt. Diskussionen avslutas med en metoddiskussion och förslag på 
framtida forskning inom området och avslutningsvis en slutsats.  

2   Empirisk  och  teoretisk  bakgrund    

2.1     Tidigare  forskning    
I studien har tidigare forskning används för att ge läsaren en djupare förståelse kring 
problemområdet. Rubriker som används är personalomsättning, varför medarbetare väljer att 
avsluta sin anställning, effekter av personalomsättningen och vad företaget kan göra för att 
behålla sina anställda. Forskning inom dessa områden är relevant för vår studie då syftet är att 
ta reda på vad  konsultföretaget kan göra för att behålla medarbetare.  

2.1.1   Personalomsättning  
Donnelly och Quirin (2006) har inom området frivillig personalomsättning gjort en studie där 
Lee och Mitchells modell (1994) har använts. Studien bygger på sammanlagt 84 utförda 
intervjuer med revisorer. De valde ut 46 medarbetare som under året valt att avsluta sin 
anställning och 38 medarbetare som övervägde att sluta, men som i slutändan stannade kvar 
inom organisationen (Donnelly & Quirin 2006:66-67). Inom området frivillig 
personalomsättning är Lee och Mitchells (1994) modell väl beprövad och ger en djupare inblick 
i hur processen ser ut när medarbetare går i tankar om att sluta. Modellen tar hänsyn till och 
identifierar de psykologiska processerna som har betydelse vid ett beslut av att avsluta sin 
anställning. Beslutet om att frivilligt avsluta sin anställning börjar tre av fyra gånger med en 
specifik händelse, som får medarbetaren att börjar reflektera över sin arbetssituation. Detta 
kallas för chock-fasen, som innebär att personens miljö på arbetet förändras eller en förändring 
utanför arbetet sker exempelvis som att få barn. Förändringen gör att medarbetaren omvärderar 
sin situation (Donnelly & Quirin 2006:60-64). I den processen utgår medarbetaren från två 
beslutsmekanismer, ett kompatibilitetstest för att stämma av vilka alternativ som finns och 
sedan ett lönsamhetstest för att se vilket alternativ som är det bästa för att nå till det önskade 
målet. I processen om att antingen stanna eller lämna företaget utgår medarbetaren utifrån fyra 
olika beslutsbanor för att tolka och hantera chocken, dessa framgår av figur 1 (Donnelly & 
Quirin 2006:62). 
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Figur 1. Modifierad utifrån Lee och Mitchell (1994)  
 
Vid en identifikation av de beslutsprocesser medarbetare kommer att använda kan ledningen 
utveckla ett system för att hantera detta på bästa sätt. Lee och Mitchell (1994) har hypoteser 
som har bekräftats i Donnelly och Quirin (2006) studie. En hypotes är att medarbetare som först 
tänker säga upp sig, men sedan väljer att stanna oftast följer beslutsbana fyra vilket visas i figur 
1. Enligt en annan hypotesen är att medarbetare som ser att den ekonomiska biten är viktig 
troligtvis använder sig av beslutsbana 3 och 4b i figur 1., där andra jobbalternativ utvärderas 
noggrant. Enligt ytterligare en annan hypotes är den ekonomiska faktorn av betydelse om 
medarbetare som först planerat att sluta sedan väljer att stanna. En chock kan trigga personliga 
överläggningar till möjligheten att lämna företaget, men avseende den ekonomiska delen 
behåller medarbetaren oftast arbetet tills ett annat kompatibelt alternativ dyker upp (Donnelly 
& Quirin 2006:64-66).  

2.1.2   Vad  gör  att  medarbetare  väljer  att  avsluta  sin  anställning  
Swider, Boswell och Zimmerman (2011) har studerat vilka faktorer som påverkar medarbetare 
vid val av att avsluta sin anställning frivilligt. Deras resultat visar att medarbetare tenderar att 
söka sig efter nya arbeten när det nuvarande arbetet innehåller låg grad av integration och 
arbetsnöjdhet och fler alternativ på arbetsmarknaden. I studien kom de fram till att tre faktorer 
påverkar medarbetarnas val av att frivilligt lämna respektive att stanna inom samma företag. 
Den första är embededness, vilken handlar om medarbetarens formella och informella band till 
organisationen. Här påverkar även vilka organisatoriska investeringar medarbetarna har gjort 
och som de kan tänkas behöva överge vid en avslutad anställning. Den andra faktorn är 
arbetsnöjdhet, medarbetare som har en låg arbetsnöjdhet är mer benägen att acceptera fler 
arbetserbjudanden och ställer inte lika höga krav på jobberbjudandet. Andra jobbalternativ är 
den tredje faktorn som avgör i vilken mån den anställde har andra arbetsalternativ som de är 
kvalificerade för och är villiga att acceptera. Arbetsmarknaden påverkar medarbetarens externa 
möjligheter att upptäcka nya alternativ utan att vara arbetssökande. Medarbetaren tvingas att 
hitta fördelar med att stanna kvar på företaget (Swider, Boswell & Zimmerman 2011:432-434). 
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2.1.3   Effekter  av  personalomsättning  
Den frivilliga personalomsättningen, när medarbetaren väljer att avsluta sin anställning har 
olika effekter på både organisationen och medarbetarna som är kvar på företaget. Cascios (1991) 
modell över direkta och indirekta kostnader består av kategorier som är relevanta när en 
medarbetare väljer att avsluta sin anställning. De direkta kostnaderna är exempelvis 
exitintervjuer det blir en kostnad när företaget lägger resurser på att hålla i samtalen. 
Administrativa kostnader innefattar all administration kring att avsluta medarbetaren och i vissa 
falla avgångsvederlag som medarbetaren ibland har rätt till. De direkta kostnaderna är lättare 
för företaget att mäta än de indirekta kostnaderna, som exempelvis ersättning av nya 
medarbetare avseende rekrytering och insatser i upplärning av nya medarbetare (Tziner & 
Birati 1996:113-114).  
 
Iverson och Deery (1997) menar att medarbetarna påverkar varandra att lämna eller stanna på 
företaget. Det kan skapa en viss attityd gentemot arbetet som påverkar medarbetarna som är 
kvar. Medarbetarna börjar att jämföra sig med varandra och processen att leta efter nytt arbete 
eller att gå i tankar om att byta arbete kan sprida sig till en större del av arbetsgruppen. En 
uppsägningskultur kan uppstå där medarbetare redan innan de börjar sin anställning är inställda 
på att endast stanna inom organisationen en kortare tid (Iverson & Deery 1997:79). Iverson och 
Deerys (1997) studie gjordes på medarbetare som arbetade både deltid och heltid i industrin, 
där hela industrin och inte det specifika företaget har drabbats av en kultur hos unga där de är 
inställda på att endast arbeta kvar på samma företag under två år (Iverson & Deery 1997:79). 
 

2.1.4   Hur  företag  kan  behålla  sin  befintliga  personal  

2.1.4.1   Belöningssystem  och  utvecklingsmöjligheter  
För att höja medarbetarnas motivation till att stanna kvar på företaget är lön och 
karriärmöjligheter två av de viktigaste incitamenten. Tanken på framtida belöningar skapar 
motivation hos medarbetaren (Jacobsen & Thorsvik 2014:235). Förväntningsteorin bygger på 
att belöningen måste vara något som medarbetaren vill ha och tro på att det finns ett samband 
mellan hens insats och belöningen. Viktigt är att medarbetaren själv tror på att uppnåendet av 
resultatet leder till belöningen. En arbetsgivare kan inte förvänta sig att alla medarbetare 
motiveras av samma saker, belöningen måste vara något som medarbetaren själv vill ha eller 
uppnå. Belöningar kan vara materiella och kopplas till allt som har ett värde i pengar. Det finns 
även symboliska belöningar och det kan exempelvis innebära, att medarbetaren 
uppmärksammas för en bra insats inför andra medarbetare eller att chefen ger beröm för en bra 
arbetsinsats. Incitamenten har endast en motiverande effekt så länge de är knutna till en framtida 
belöning. Vilket innebär att när medarbetaren får en löneökning eller befordran har den 
belöningen inte längre samma motiverande effekt. Det är viktigt att det finns tydliga mål för 
den enskilda individen som efter hand uppdateras och förnyas. Målen måste vara mätbara, 
realistiska och viktiga för individen själv (Jacobsen & Thorsvik 2014:231-236).  



 8 

2.1.4.2   Arbetsutformning    
Arbetets utformning är en bidragande faktor till att medarbetarnas motivation stimuleras eller 
inte. Hackman och Oldham (1976) har skapat en motivationsmodell där medarbetarens 
motivation påverkas av arbetsuppgifternas utformning (Jacobsen & Thorsvik 2014:244-245). 
Den består av fem karaktärsdrag där själva arbetsuppgiften är i fokus och hur den i sin tur 
inverkar på medarbetarnas upplevda psykologiska tillstånd. Om arbetet känns meningsfullt 
beror på tre olika karaktärsdrag hos arbetsuppgifterna i fråga.  För det första behöver 
medarbetaren känna att arbetet som utförs är betydelsefullt för andra människor. Att uppgiften 
som utförs skapar ett värde och hur stort värdet är för andra människor och samhället i stort kan 
bidra till känslor av betydelsefullhet. För det andra behöver uppgiften ha en tydlig identitet så 
att medarbetaren får en helhetsbild av arbetet och förstår hur den egna insatsen, bidrar till 
helheten. För det tredje behöver uppgiften vara varierad och ta till vara på medarbetarnas 
färdigheter, kunskaper och förmågor när hens arbetsuppgift ska utföras (Jacobsen & Thorsvik 
2014:245-246). Vidare framhåller Hackman och Oldham (1976) feedback och autonomi som 
viktiga för, medarbetarnas motivation. Feedback grundar sig i att ha insikt och kunskap för sitt 
arbete och resultat som påverkar det psykologiska tillståndet. Feedback omfattar den 
information medarbetaren tar del av och inte tar del av gällande bekräftelse om hur hens 
prestation når upp till de mål som förväntas av medarbetaren och hur effektivt arbetsuppgiften 
utförs. Medan autonomi handlar om huruvida medarbetaren upplever ansvar i sitt arbete. Hur 
mycket medarbetaren kan styra sin egen arbetssituation och hur mycket eget ansvar hen har. 
När medarbetaren upplever självständighet och frihet i sitt arbete med ett ökat ansvar kan 
medarbetaren känna mer tillfredsställelse i sitt arbete  (Jacobsen & Thorsvik 2014:246).  
 
Det finns psykologiska tillstånd som påverkar medarbetarnas motivation, medarbetaren 
behöver ha en kännedom om resultatet genom återkoppling kring arbetsinsatsen. Medarbetaren 
behöver känna ansvar och meningsfullhet över det egna arbetet. Om medarbetaren känner att 
resultatet påverkas av andra faktorer än hens egna insats kan motivationen minska. De 
psykologiska tillstånden tillsammans med de fem karaktärsdragen kan ge effekter av varandra. 
De psykologiska tillstånden kan påverkas   negativt om en av de fem karaktärsdragen saknas i 
arbetsuppgiften. Om exempelvis en medarbetare presterar bra och levererar resultat utan att 
uppmärksammas med feedback, kan motivationen hos medarbetaren avta genom att arbetet som 
utförts inte känns meningsfullt (Jacobsen & Thorsvik 2014:245). 

2.1.4.3   Företagskultur  
Studier har utförts på hur organisationskulturen påverkar medarbetarnas motivation och vad 
kulturen faktiskt kan bidra med för att medarbetare ska välja att stanna inom företaget och bidra 
till effektivitet. Organisationskultur bidrar med att skapa integration mellan medarbetare och 
olika enheter. Kraven på hur organisationskulturen ska se ut behöver vara allt starkare i den 
flexibla arbetsmarknaden som råder idag. Kulturen brukar ofta stå för företagets, värderingar, 
normer och attityder samt hur medarbetarna ska med hjälp av kulturen kunna ta sig ann olika 
arbetsuppgifter eller hur de ska agera i vissa situationer (Wolvén 2000:60-62).  Studierna som 
har gjorts fokuserar på att finna vilka sorters värderingar, normer och attityder som är 
framgångsrika på ett företag. Utifrån en studie som utfördes på 43 av USA:s mest 
framgångsrika företag kom de fram till att en företagskultur är viktig för att medarbetare ska 
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känna sig motiverade. De kom även fram att det var viktigt att kulturen innehöll symboler, 
policys och värderingar som i sin tur skulle spridas till medarbetarna för att få det att cirkulera 
sinsemellan. Andra viktiga delar i företagskulturen var att medarbetarna skulle bli belönade ofta, 
ha lätt att delta i sociala aktiviteter, känna känslor av trygghet i sitt arbete och att ute hos kunder 
kunna självständigt använda sina tankar och ideér (Wolvén 2000:63). Att bygga in feedback i 
en kultur kan ses som en utmaning, Granberg (2011) menar att det är ett slags hantverk att 
kunna använda sig av konstruktiv eller positiv feedback. Det gäller både att ta emot feedbacken 
som att ge den till någon annan. Det handlar om att skapa sig en förståelse av det som sägs eller 
ska sägas, samt att kunna förmedla eller ta till sig feedback på rätt sätt. Det finns svårigheter i 
att kommunicera med varandra framförallt om det inte finns med i kulturen som en given del, 
det kan röra sig om språkbarriärer eller normer och värderingar. Det är svårt med feedback om 
inte rätt verktyg och förutsättningar ges till den personen som ska ge eller ta emot den (Granberg 
2011:507). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att den största anledningen till att människor 
inte väljer att lämna sitt nuvarande företag är emotionella band till företaget. Istället för att ett 
formellt bindande kontrakt om att medarbetaren inte får sluta inom en viss tid upprättar 
arbetsgivaren och medarbetaren ibland ett psykologiskt kontrakt med varandra. Detta kontrakt 
bygger på löften som de båda parterna har gett varandra och förväntningar om att dessa ska 
hållas. Här finns en ömsesidighet och ett förtroende. Medarbetaren väljer att stanna inom 
organisationen så länge hen upplever att detta kontrakt följs av arbetsgivaren (Jacobsen & 
Thorsvik 2014:250).  

2.1.4.4   Ledarskap  
Hur kan arbetsgivaren skapa dessa emotionella band till medarbetaren som gör att hen vill 
stanna? Bolman och Deal (2012) menar att det är viktigt att ge medarbetarna en rejäl belöning 
för deras arbete och dessutom trygga anställningsformer. Det är viktigt att chefen i 
rekryteringen har som målsättning att internrekrytera till eftertraktade tjänster som 
skapar  möjlighet för medarbetare att avancera inom företaget. Fördelarna med 
internrekrytering är att prestationer, tillit och lojalitet ökar hos medarbetarna. Det gör att 
medarbetare tänker mer långsiktigt och därmed inte hamnar lika enkelt i förhastade och 
kortsiktiga beslut om att byta arbetsgivare (Bolman & Deal 2012:179-183). I de anställdas val 
av att stanna är ledarskapet en oerhörd viktig del. Företag idag står inför en stor utmaning när 
mycket av kommunikationen sker via e-mail och videokonferenser, vilket gör att ledare och 
medarbetare träffas mer sällan. Ledare måste i början av en relation med en ny medarbetare 
prioriterar att träffas för att skapa en relation och tillit, därefter kan kommunikationen ske mer 
via e-mail och telefon. Genom tekniken kan ledaren kontrollera resultat, arbetsprocessen och 
samtidigt bygga upp en kollektiv kunskap genom gemensamma system, där information och 
kunskap är tillgänglig för alla. Genom att ledaren betonar gruppens prestationer bidrar det till 
att medarbetarna tillsammans arbetar mot gruppens gemensamma målsättning (Jacobsen & 
Thorsvik 2014:422-424). En arbetsgivare behöver tillgodose medarbetarnas förväntningar för 
att stimulera deras utveckling. Det krävs att ledaren använder sig av coachning, 
kompetensutvecklingsprogram och mentorskap. Om ledaren lyckas med det skapas en 
tillfredsställelse, som i sin tur bidrar till att förverkliga de förväntningar som medarbetaren har 
på sin personliga och karriärmässiga utveckling (Hedegaard Hein 2012:223).  
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2.2   Teoretisk  utgångspunkt    
I vår studie har Hertzbergs tvåfaktorsteori används som teoretisk utgångspunkt. Teorin används 
som ett verktyg för att se vad som motiverar och skapar missnöje hos medarbetare på 
konsultföretaget. Det är en beprövad teori som utgör en grund men som behövs kompletteras 
av andra modeller för att ge oss bredare förståelse vad som motiverar medarbetare (Hedegaard 
Hein 2012:137).  

2.2.1   Tvåfaktorteorins  grunder  
Grunden i Herzbergs teori bygger på hygien- och motivationsfaktorerna som är viktiga att skilja 
på. Förhållandena kring arbetets utförande är relaterat till hygienfaktorerna medan 
motivationsfaktorerna rör själva arbetet (Hedegaard Hein 2012:121). Hygienfaktorerna hjälper 
till att förebygga missnöje och mental ohälsa vilket är lika viktigt som att skapa ett friskt mentalt 
tillstånd och arbetstillfredsställelse, med hjälp av motivationsfaktorerna. Teorin bygger vidare 
på ett omfattande empiriskt underlag där Hertzberg med kollegor utförde kvalitativa intervjuer 
med bland annat ett stort antal ingenjörer inom industrisektorn. Det resulterade i FAE-modellen 
som kommer att beskrivas mer ingående nedan (Hedegaard Hein 2012:121-128).  
  
Hertzberg använde sig av FAE-modellen för att studera både subjektiva erfarenheter och 
objektiva händelser. Den står för faktorer, attityder och effekter (Hedegaard Hein 2012:128).  
 

 
Figur 2. Modifierad utifrån Hedegaard Hein, Helle (2012)  
 
På bilden visas faktorer som en kritisk händelse som leder vidare till en psykologisk reaktion 
vilket är en attityd, som har utlöst av den kritiska händelsen. Effekter står för reaktionen hos 
individen som har varit med om en händelse. Effekten av det blir antingen ett tillfredsställt 
behov eller att individen utlöser en drivkraft hos sig själv, alternativt att individens behov 
fortsätter att inte vara tillfredsställt (Hedegaard Hein 2012:128).  

2.2.1.1   Faktorer  
Faktorer bygger på objektiva händelser som medarbetaren själv anser vara viktiga för attityden 
eller arbetstillfredsställelsen. Herzberg identifierade fjorton faktorer som på något sätt har en 
påverkan på inställningen hos individen gällande motivation (Hedegaard Hein 2012:128). 
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2.2.1.2   Attityder  
Skiljer sig från faktorer genom att de subjektiva erfarenheterna hos medarbetarna är i fokus det 
vill säga medarbetarnas känslor kring varför de upplevt en låg eller hög arbetstillfredsställelse. 
Medarbetarens behov under en period påverkar attityden och beroende på om behovet har blivit 
uppfyllt eller inte. Det kan röra sig om en löneökning där medarbetarens upplevelse av 
höjningen kändes behaglig och där hen kände sig bekräftad. Faktorerna i FAE-modellen 
återfinns i attityderna, skillnaden är att i attityderna återspeglar endast de subjektiva 
erfarenheterna som relateras till medarbetarnas känslor (Hedegaard Hein 2012:133). 

2.2.1.3   Effekter  
Medarbetarnas attityder påverkas av förändringar kring faktorerna som i sin tur påverkar 
medarbetarens beteende, vilket blir en mätbar effekt. Hertzberg nämner fem olika former av 
effekter. Den första effekten är en påverkan på resultatet på det arbete medarbetaren har utfört, 
både kvalitén eller arbetstakten kan ha höjts eller sänkts. Den andra effekten rör området 
personalomsättning och innebär att medarbetaren väljer att söka andra arbeten och därmed 
funderar på att säga upp sig eller faktiskt säger upp sig. Det kan även innebära att en 
medarbetare som från en början är missnöjd väljer att stanna kvar inom företaget. Den tredje 
effekten har en påverkan på medarbetarnas hälsa och mentala tillstånd och kan visa sig i 
problem som sömnlöshet, ångest, magsår och andra psykiska och fysiska problem. Effekten 
kan även vara positiv och innebära att medarbetaren får en ökad psykisk och fysisk hälsa genom 
exempelvis minskad stress. Den fjärde effekten påverkar de interpersonella relationerna och 
kan innebära en förändring kring relationen med familj, vänner och kollegor. En ökad 
arbetstillfredsställelse kan innebära att medarbetaren får en bättre relation med sin familj, likväl 
som en negativ effekt kan innebära en minskad lust och energi till att umgås med vänner och 
familj. Den femte effekten handlar om en påverkan på medarbetarnas attityd till arbetet och 
dess effekter som uppkommer av att arbetstillfredsställelsen förändras. Effekten kan påverka 
attityden till både chef, kollega eller medarbetare och kan skifta mellan en negativt och positiv 
effekt (Hedegaard Hein 2012:134-136).  

2.2.1.4   Samverkan  mellan  hygien  och  motivationsfaktorer  

 
Figur 3. Modifierad utifrån Hedegaard Hein, Helle (2012) 
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I figur 3. illustreras fördelningen mellan hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är 
de yttre faktorerna som hjälper till att förhindra att arbetstillfredsställelsen eller trivseln är låg 
hos medarbetaren. Motivationsfaktorerna är de inre faktorerna som har en direkt påverkan på 
motivationsprocessen hos medarbetaren, hygienfaktorerna påverkar indirekt på 
motivationsprocessen. Herzberg menar att motivationsfaktorerna kan påverka att medarbetaren 
känner en hög arbetstillfredsställelse medan hygiensfaktorerna endast kan förhindra en låg 
arbetstillfredsställelse. Viktigaste utgångspunkten i Hertzbergs teori är att arbetsuppgifterna ska 
stå i centrum för att bidra till att människor blir tillfredsställda och motiverade i arbetslivet 
(Wolvén  2000:173-174).  

2.2.1.4.1  Hygienfaktorer  
 
Företagspolitik och administration  
Avser tydlighet kring kommunikation och organisationsstruktur vilket påverkar medarbetarens 
möjlighet att genomföra sina arbetsuppgifter. Vetskapen om till vem medarbetarna kan vända 
sig till vid rapportering eller frågor avser en viktig del för trivseln, samt att värderingar och mål 
går i linje med företagets (Hedegaard Hein 2012:132).  
 
Ledning 
Handlar om chefens förmåga att tillgodose medarbetarnas kompetens och viljan eller oviljan 
att delegera ansvar. Chefens förmåga att behandla medarbetarna rättvist utan att favorisera eller 
att återupprepande kritisera medarbetarnas utförda arbeten (Hedegaard Hein 2012:131).  
 
Lön 
Lön är en kompensation för utfört arbete, det kan handla om pengar, förmåner, löneförhöjningar 
som sker eller inte sker, förväntade eller oväntade löneförhöjningar. Lönens storlek i relation 
till andra som utför samma typ av arbete (Hedegaard Hein 2012:130-131).  
 
Interpersonella relationer 
Innefattar olika typer av relationer inom företaget, överordnade, kollegor och underordnade. 
Relationen till chefen kan vara god eller svag, det kan finnas ett mer eller mindre stöd och 
uppbackning samt ärlighet och oärlighet. Det kan bero på  chefens bristande vilja eller ovilja 
att höra på vad medarbetarna har för olika förslag. Det kan även röra sig om att medarbetarna 
får ta del av äran av sina utförda arbeten eller om chefen tar åt sig äran själv. Relationen med 
medarbetarna avser primärt om de kan samarbeta, känna en gemenskap med sin arbetsgrupp 
eller om de inte känner en tillhörighet till gruppen (Hedegaard Hein 2012:131). 
 
Arbetsförhållanden  
Avser främst den fysiska arbetsmiljön som påverkas av belysning, ventilation, byggnaden och 
dess faciliteter. Arbetsförhållandena avser även den sociala miljön där medarbetarna har för 
mycket eller för lite att utföra i arbetsuppgifter (Hedegaard Hein 2012:132).  
 
Utvecklingsmöjligheter 
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Handlar om medarbetarnas möjligheter till utveckling och ges detta kan det generera i en 
personlig mognad. Genom utvecklingsmöjligheter kan även status situationen för medarbetarna 
förändras. Ett sätt som kan hämma medarbetarnas utveckling kan förekomma i den 
företagspolitik som bedrivs genom att ställa ett krav på formell utbildning (Hedegaard Hein 
2012:130). 
 
Privata faktorer 
När medarbetarens privatliv påverkas av förändringar som sker i arbetslivet kan även 
arbetstillfredsställelsen öka eller minska. Det kan vara om en medarbetares arbete går ut 
över  privatlivet och balansen mellan arbete och fritid suddas ut (Hedegaard Hein 2012:133).  
 
Status 
Förknippas med medarbetarnas upplevelse av en förhöj arbetstillfredsställelse kombinerat med 
förmåner som de fått genom sin statussituation (Hedegaard Hein 2012:133).  
 
Anställningstrygghet 
Anställningens form har en betydelse vid hur säkra medarbetarna känner sig på sin anställning 
och upplevelsen av att känna en trygghet påverkar därmed arbetstillfredsställelsen (Hedegaard 
Hein 2012:133).  
 

2.2.1.4.2  Motivationsfaktorer  
Prestation 
Prestationer handlar om att bidra med goda ekonomiska effekter åt företaget, lösa ett problem, 
att resultatet av arbetet blir bra eller att medarbetarna kommer på bra ideér (Hedegaard Hein 
2012:129-130).  
 
Bekräftelse 
Bekräftelsen avser alltifrån acceptans om goda ideér, erkännande, beröm och belöningar. 
Negativa aspekter som att medarbetarnas arbetsinsatser ignoreras, brist på beröm, kritik, 
avvisande av goda ideér och när medarbetarna tas ifrån äran av andra eller att sämre arbete som 
utförts bestraffas. Medarbetarna kan ta emot bekräftelse från alla parter exempelvis från 
ledningen eller en annan medarbetare. En bekräftelse kan ges med eller utan en fysisk belöning 
och detta skiljer Hertzberg på (Hedegaard Hein 2012:129). 
 
Själva arbetet 
Dimensioner som ofta förekommer i själva arbete är att det kan vara för enkelt eller för svårt 
och att arbetsuppgifterna är för styrda av rutiner eller motsatt för kreativa. Det är av vikt att 
arbetet är varierande och inte monotont (Hedegaard Hein 2012:132-133). 
 
Ansvar  
Att utföra sitt eget arbete utan övervakning och med förtroendet att ansvara för andras arbete, 
ges en möjlighet till arbetstillfredsställelse hos medarbetarna. Vid för hårt kontrollerade 
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förhållanden och bristande ansvar kan ett missnöje uppstå hos medarbetarna (Hedegaard Hein 
2012:132).  
 
Befordran 
När behov finns inom organisationen kan möjlighet ges till avancemang och påverka 
medarbetarnas position och status inom företaget. Likaväl kan degraderingar ske som kan 
påverka medarbetarnas position och status (Hedegaard Hein 2012:130).  

3   Metod  

3.1   Val  av  metod    
Vår studie har en kvalitativ ansats för att finna en djupare förståelse kring varför medarbetare 
väljer att avsluta sin anställning på konsultföretaget. Därför har vi inspirerats av de 
fenomenologiska perspektivet som är vanligt inom ledarskap och 
organisationsforskning  (Justesen & Mik-Meyer 2011:123-125). Med inspiration av det 
fenomenologiska perspektivet menar vi som författare att det finns mer än en verklighet och att 
begreppet verklighet kommer till sin rätt, när den framstår som en tolkad och upplevd subjektiv 
verklighet. Vår studie bygger på empiri från respondenterna som arbetar på konsultföretaget 
det är därmed deras upplevda verklighet som har tolkats (Justesen & Mik-Meyer 2011:125).   Vi 
vill skapa oss en djupare förståelse av respondenternas upplevelser och strävan som kan ge ett 
mer inkännande perspektiv, istället för en förklaring av beteenden hos respondenterna 
(Sohlberg & Sohlberg 2013:168-169). Vi vill veta hur medarbetarna på konsultföretaget 
resonerar och upplever valet av att lämna eller stanna kvar. Vi anser att kvalitativa intervjuer är 
ett bra sätt att lyfta fram respondenternas erfarenheter och resonemang kring fenomenet och ge 
oss en djupare förståelse.    
 
Vi har valt i vår studie att använda oss av en deduktiv ansats och skapat en semistrukturerad 
intervjuguide där vi på förhand har skapat oss tydliga och fastställda frågor. Intervjuguiden ger 
utrymme för följdfrågor och möjligheter till att gräva i intressanta aspekter som uppkommer 
  under intervjutillfällena. Det skapar mer frihet för både respondenterna i form av att kunna 
prata fritt om ämnen och för oss som författare att kunna fånga upp och ställa följdfrågor 
(Aspers 2011:142-143). Vi har haft fokus på att ge vår beskrivning till respondenterna om hur 
företaget upplever den aktuella situationen gällande att medarbetarna väljer att avsluta sina 
anställningar runt två års tid. Materialet vi samlat in har tolkats med fokus på upplevelsen hos 
respondenterna och dess sociala verklighet (Bryman 2011:363-364). För att skapa reflektioner 
hos respondenterna och bredda vår kunskap som författare, kan den semistrukturerade 
intervjumallen hjälpa till att leda in respondenterna inom de tema som är valts för studien. 
Intervjufrågorna är uppbyggda med vad- och hur-frågor vilket  Justesen och Mik-Meyer (2011) 
beskriver att semistrukturerade intervjufrågor oftast har båda typen av frågor (Justesen & Mik-
Meyer2011:47).   
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3.2   Respondenter    
Vi har gjort ett målstyrt val gällande respondenterna och riktat in oss på medarbetare som är 
lämpliga för vår forskningsfråga (Bryman 2011:250). Respondenterna som valdes ut var fyra 
män och tre kvinnor i åldrarna 24-62 år. Deras anställningstid varierade mellan 1-4 år och de 
hade olika befattningar exempelvis konstruktörer, projektledare och produktutvecklare. 
Samtliga respondenter har minst en högskoleingenjörsutbildning. Vid val av respondenterna till 
studien hade vi ambitionen att gruppen skulle vara heterogen med beaktning av ålder, kön och 
olika befattningar. Vi har valt ut ett globalt ingenjörs- och designföretag som bedriver en 
konsultverksamhet. Företaget valdes efter att vi blev tilldelade information och material om 
problem i att behålla sin medarbetare. Vi fick tillgång till informationen genom att en av oss 
arbetar på företaget. Det väcktes ett intresse hos oss att studera varför medarbetare på 
konsultföretaget väljer att lämna och om vi kunde hjälpa företaget med att kartlägga hur de kan 
behålla fler av sina medarbetare.Vi genomförde möten med konsultföretaget och skapade en 
gemensam bild av vad som skulle undersökas samt vilka personer som skulle delta i 
undersökningen. Vårt intresse och företagets behov av att hitta en förståelse och eventuell 
lösning på deras problem mynnade ut i ett gemensamt syfte. Företaget var inte delaktiga i valet 
av respondenter, studiens design eller sättet vi genomförde studien på. Då vi var intresserade 
av varför konsulter valde att byta arbetsplats eller säga upp sig efter runt två års tid ville vi 
intervjua medarbetare som befann sig kvar på konsultföretaget och om de fanns några 
funderingar om att frivilligt avsluta sin anställning.   
 

3.3   Undersökningens  genomförande  
Den första delen av genomförandeprocessen var att utforma en intervjuguide. Den är av 
semistrukturerad karaktär med utrymme för oss som författare att ställa följdfrågor för att skapa 
en flexibilitet. Intervjuguiden består av kategorier som är inspirerade av Herzbergs 
tvåfaktorteori. Vi började med att ställa bakgrundsfrågor för att skapa en trygg stämning 
därefter använde vi oss av följande kategorier: anställning, arbetsmiljö, befordran, involvering 
och prestationer (Bryman 2011: 419-420).  
 
Intervjuerna genomfördes med medarbetare på konsultföretag. En vecka innan informerades 
respondenterna genom ett missivbrev, som innehöll information om   undersökningens syfte och 
vår förförståelse av företagets problematik att behålla medarbetare efter cirka två år. I 
missivbrevet beskrevs vilka frågeområden som skulle komma under själva intervjun och 
studiens konfidentiella krav. Därefter utfördes intervjuerna, varje intervju tog mellan 50-60 
minuter. Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna men med skilda roller. En av oss ställde 
frågorna och den andre observerade och tog stödanteckningar. Intervjuerna ljudinspelades för 
att möjliggöra en detaljerad analys av allt som framkom under intervjuerna. Miljön där 
intervjuerna utfördes var lugn och ostörd, dels för att få ett bra inspelningsljud men även för att 
respondenterna skulle känna sig trygga och koncentrerade (Bryman 2011:421). Samtliga 
respondenter godkännande att intervjuerna spelades in. Efter intervjun gjorde vi en kortare 
sammanställning kring vår upplevelse av hur intervjun gick, ämnen som diskuterades var hur 
vi upplevde respondenterna exempelvis om de var nervösa, samarbetsvilliga eller frånvarande 
och så vidare. Vi antecknade även våra nya tankar och idéer som vi fick under intervjun samt 
en kortare beskrivning av miljön där intervjuerna genomfördes (Bryman 2011:422).  
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Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Den av oss som observerade skrev även ned 
exempelvis skratt, ironi och pauser för att kunna genomföra en djupare analys av materialet. 
Det gjordes för att det finns en risk att stämningen i en viss fråga glöms av och eventuellt 
feltolkas vid kodning av materialet. Transkriberingen underlättade även för nästa steg som var 
bearbetning och analys av materialet vilket kommer att redovisas nedan (Aspers 2011:155).  

3.4   Bearbetning  och  analys  av  material    
För att skapa ett sammanhang i materialet från intervjuerna har vi använt oss av abduktiva 
slutledningar. Vi har med andra ord försökt fastställa olika sakförhållanden som ligger bakom 
vårt utfall. Här har vi försökt finna de villkor som gäller för att våra observationer ska bli 
begripliga. Denna process är av kreativ karaktär snarare än logisk. Herzbergs tvåfaktorsteori 
har endast används som grund i vår studie, detta för att ge utrymmer för kreativiteten som ger 
möjlighet för ny information som vi inte väntade oss (Sohlberg & Sohlberg 2013:145).  
  
Transkriberingarna från intervjuerna har kodats. Först gjordes en öppen kodning där vi bröt ned 
materialet för att sedan studera och jämföra det. Här har vi kategoriserat datan och skapat 
huvudteman exempelvis; tillgodose utvecklingsbehov med följande underteman; personlig 
utveckling och ledarskap som var återkommande begrepp när respondenterna pratade om sina 
utvecklingsbehov. Vi har således plockat ut varje minsta meningsbärande enhet i texten och 
markerat den, för att sedan se vilka enheter som säger samma sak som placerades in i olika 
teman med underteman. Vi skapade oss en mind-map karta för varje tema som vi hittade för 
lättare kunna analysera materialet och skapa våra underteman. Efter vår öppna kodning började 
vi vår axiala kodning, vilket innebär att vi skapade kopplingar mellan våra teman. Här var vi 
intresserade av hur våra teman samspelade och hur de påverkade varandra, till vår hjälp har vi 
använt relevant litteratur samt Herzbergs tvåfaktorteori (Bryman 2011:513-514).  

3.5   Etiska  överväganden    
Utifrån vetenskapsrådet har vi följt etiska principer rörande respondenterna i studien 
(Vetenskapsrådet uå:5-14). Respondenterna som medverkade i studien informerades i början 
av intervjun om att deras deltagande var frivilligt, anonymt, konfidentiellt samt att deras 
integritet skulle skyddas (Bryman 2011:131). I beaktning av informationskravet  informerades 
respondenterna om studiens upplägg, samtliga moment och att de har möjlighet att avbryta sin 
medverkan. Med hänsyn till nyttjandekravet har den empirin som samlats in endast nyttjats av 
författarna och vår handledare. Respondenternas personuppgifter hanterades med sekretess för 
att inga utomstående skulle få tillgång till materialet, med hänsyn till konfidentialitetskravet. 
Samtyckeskravet efterlevs genom att missivbrev har skickats ut till respondenterna där frågan 
har ställts om de vill medverka eller inte (Bryman 2011:131-132). I vår studie är respondenterna 
anonyma och konsultföretaget nämns heller inte vid namn samt att anonymitet finns mellan 
respondenterna.  

3.6   Förförståelse/värderingar    
Människor har alltid en förförståelse kring ämnen vi studerar. Det är genom vår förförståelse vi 
gör våra tolkningar, därmed behöver förförståelsen ha ett förklaringsvärde (Sohlberg & 
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Sohlberg 2013:81). Våra förståelser har under arbetets gång förfinats genom förstahands 
kunskaper då en av författarna arbetar på konsultföretaget och en arbetar inom 
konsultbranschen. Vår förförståelse har även förfinats genom statistik som vi tagit del av från 
företaget som visar på vid vilken anställningstid medarbetarna tenderar att byta arbetsgivare 
(Becker 2008:23-30). Vi som författare är medvetna om att vi går in i studien med egna 
värderingar och förutfattade meningar om hur vi tror att konsulterna upplever deras roll och vad 
som får dem att vilja lämna konsultföretaget (Bryman 2008:43-44). 

3.7   Tillförlitlighet  och  äkthet    
Vi har gjort en kvalitativ studie och för att säkerställa en god kvalité på vårt arbete har vi valt 
att utgå från kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet har fyra underkategorier 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet 
bygger på hur väl författaren lyckas beskriva och tolka den sociala verklighet som 
respondenterna befinner sig i. Det finns ofta många olika tolkningar kring den sociala 
verkligheten, trovärdigheten är ett mått på hur accepterad tolkningen är av omgivningen. Vi har 
i vår studie skapat trovärdighet genom att bland annat följa de etiska principerna som finns. 
Överförbarhet handlar om i vilken mån det resultat som vi i vår studie kommit fram till är 
överförbart till en annan typ av kontext än den specifika kontexten som vi har studerat. 
Huruvida den är det är upp till läsaren själv att avgöra, vi har genomgående under hela studien 
en transparens och beskriver alla faser hur vi gått tillväga för att andra sedan ska kunna använda 
sig av materialet. Pålitlighet skapar vi genom att vara tydliga med hur hela processen har sett 
ut och redogör för samtliga delar för att läsaren sen ska kunna avgöra om våra slutsatser är 
berättigade och kunna bedöma kvalitén på vårt arbete. Möjlighet att styrka och konfirmera det 
vi kommit fram till gör vi genom vår medvetenhet kring våra egna förförståelser och 
värderingar som vi på ett tydligt sätt redogör för. Vi visar på en medvetenhet om att vi själva 
inte kan vara helt objektiva i vår bedömning (Bryman 2011: 352-356). 
  
Den andra delen för att säkerställa kvalité är äkthet och består av underkategorierna rättvis bild, 
ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 
Rättvis bild handlar om att studien ska ge en rättvis bild av respondenternas åsikter och 
uppfattningar. I vår studie har vi spelat in samtliga intervjuer och transkriberat dem vilket ger 
goda möjligheter till att redovisa en rättvis bild av vad som sagts under intervjuerna. Genom att 
göra detta låter vi respondenterna komma till tals vilket visar sig med motstridigheter i vårt 
resultat. Ontologisk autenticitet berör området huruvida studien kan ge respondenterna en 
djupare förståelse om deras egna situation. Vår upplevelse utifrån feedback efter genomförda 
intervjuer är att många av respondenterna fick nya perspektiv på deras tillvaro. Vi anser att det 
är ett bra resultat där deras kunskap har ökat. Pedagogisk autenticitet, handlar om 
respondenternas upplevelse av en ökad förståelse hur andra personer inom den sociala miljön 
upplever situationen. Katalytisk autenticitet är om respondenterna genom studien har fått 
möjlighet att förändra sin situation. Som tidigare nämnt har vi fått feedback efter intervjuerna 
där vissa av respondenterna nämner hur de efter intervjun kan se sin situation ur ett nytt 
perspektiv och därmed får en möjlighet att kunna förbättra sin situation. Taktisk autenticitet 
syftar till om respondenterna med hjälp av studien har fått ökade möjligheter att ta till de 
åtgärder som krävs för att förändra sin situation (Bryman 2011: 356-357). 
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4   Resultat  
Kodningen av materialet  har resulterat i sju huvudteman med fjorton underteman som kommer 
att presenteras nedan. Resultatet är motsägelsefullt i flertalet frågor exempelvis säger 
respondenterna att konsultföretaget är generösa med utbildningar till en början av intervjuerna. 
Men allt eftersom nämner de att cheferna inte tillgodoser dem med utbildningar och säger nej 
på ett snällt sätt och lovar dem utbildningar i framtiden. Ytterligare en motsägelse är att 
respondenterna först nämner ett ledarskap där chefer visar intresse och frågar hur 
respondenterna vill utvecklas men å andra sidan så säger respondenterna att det själva måste 
fråga om utbildningarna.  
 

4.1   Tillgodose  utvecklingsbehov  

4.1.1   Personlig  utveckling  
Respondenterna har en samsyn om att konsultföretaget är generösa med utbildningar som går i 
linje med deras egna personliga utvecklingsmål. De upplever att de både fått gå enklare 
utbildningar som är kopplade till specifika uppdrag till att få diplom och certifikat. 
 
“Jag hade ett eget personligt önskemål att certifiera mig som projektledare, det gick min chef med på 
och betalade för det. Jag hoppas att de fortsätter så, det finns en ny certifiering som jag försöker tjata 
på min chef att få gå, den är lite dyr men han sa att han skulle tänka på saken. Jag försöker hela tiden 
pusha honom, den ligger i Stockholm och kostar 20 000 kr, plus resan dit och tillbaka. Han sa att vi får 
se, han kanske sa nej fast på ett snällt sätt” 
 
Ett mönster hos respondenterna är att de blivit lovade utbildningar i framtiden som de har höga 
förväntningar om att få för att nå sina karriärsmål. Att få chansen till att gå utbildningar menar 
majoriteten handlar om att fråga själv, ansvaret ligger hos medarbetaren. Tillfällena som ges 
för att prata om utvecklingsplaner anser respondenterna sker för sällan, men när de väl får 
chansen att prata känner de sig hörda. Tillgodoses inte behoven inom en rimlig tid, finns en 
chans att medarbetarna tröttnar och väljer att sluta. Inom arbetet anser en respondent att det 
handlar om att ta egna initiativ för att utvecklas, vilket görs genom att skugga en mer erfaren 
kollega. Majoriteten av respondenterna känner inte till möjligheten till avancemang inom 
konsultföretaget. Finns möjligheterna menar respondenterna att de inte hade varit helt 
ointresserade.  

4.1.2   Ledarskap  
Respondenterna har en önskan om att chefen på konsultföretaget ska vara stöttande och ha en 
förståelse för uppdrag som inte går i linje med deras utvecklingsplan. Respondenterna uttrycker 
att chefer på konsultföretaget aktivt ska leta efter nya uppdrag om uppdraget inte känns rätt för 
dem.  
 
“Men det känns som att det är först när uppdraget börja ta slut som chefen får en spark i röven, jag 
förstår att det är många konsulter och mycket att rodda. Men jag tror att det är där det är många som 
inte känner sig sedda som konsult” 
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“Att man får möjligheten att inte vara kvar på något som man inte trivs på. ligger ju mycket på mig att 
meddela det, men om ingen lyssnar på mig skulle det vara den största risken att jag skulle byta jobb. 
största anledning till att jag skulle sluta är om att det känns att chefen inte lyssnar på mig” 
 
De utvecklingsmöjligheter som erbjuds visar på skilda meningar om hur behoven tillgodoses. 
Chefer på konsultföretaget beskrivs som närvarande, stöttande och att de för en rak och tydlig 
kommunikation. De visar på ett intresse av att fråga hur respondenterna vill utvecklas. Det 
beskrivs även som att de inte lever upp till respondenternas förväntningar att utvecklas.  
 
“Jag tycker att jag har hamnat på lite fel uppdrag det senaste. Lite hela tiden. Sådär tycker jag väl inte 
att det lever upp till hur jag hade velat utvecklas på dom här senaste åren. Samtidigt så har jag fått gå 
kurser och certifierat mig.  Jag har fått utvecklas på det planet vilket jag verkligen uppskattar så jag 
har lite att ta med mig lixom i andra jobb eller uppdrag”. 
  
Respondenterna önskar fler uppföljningsmöten för att uttrycka sina tankar om framtiden och 
ser problematiken i att chefen har för stor grupp medarbetare att tillgodose. En av 
respondenterna befinner sig i en mindre grupp och upplever en trygghet i att chefen är 
närvarande och att de har kontinuerliga samtal.  

4.2   Uppskattning  för  prestationer    

4.2.1   Individuell  uppskattning  
Respondenter ser uppskattning på olika sätt, det är individuellt vad som definieras som en 
uppskattning exempelvis en go klapp på axeln kan gott räcka som belöning. Att få lämna in ett 
färdigt projekt som är väl utfört kan vara en belöning nog, då behövs ingen fysisk eller verbal 
belöning. När respondenten får höra att kunden uppskattar det utförda arbetet och att även få 
berätta det för någon annan, känner respondenterna att deras prestation uppskattats. Belöning 
och uppskattning visas genom att konsultföretaget eller chefens chef tänker på än när nya 
uppdrag ska tillsättas eller om ett problem behöver lösas. Respondenterna upplever att de får 
för lite eller ingen alls uppskattning av deras prestationer, men har en förståelse för att cheferna 
på konsultföretaget har svårt att förstå vad de faktiskt gör ute hos kund. De menar däremot att 
det är ganska lite som krävs, ett mail skulle kunna vara ett bevis på en uppskattning. 
Respondenterna har inte vetskapen om att deras prestationer uppskattas för att den inte når fram 
till dem själva. Uppskattningen från kundföretaget når endast chefen på konsultföretaget och 
framförs inte alltid till respondenterna själva.  
 
“jag pratade med min konsultchef igår och kunden var tydligen jätte nöjd med mig och jag menar det 
räcker ju där att bara säga att, jo men det känns bra” 

4.2.2   Kollektiv  belöning  
Prestationer anser respondenterna belönas genom konferenser, resor och middagar som 
konsultföretaget tillgodoser dem med.  
 
“Vi brukar som grupp äta ute. För några veckor sedan bowlade vi, så vi gör aktiviteter väldigt ofta och 
det kan man ju kalla för belöning då konsultföretaget betalar allt”.  
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Respondenterna värdesätter team känslan av att tillsammans leverera i ett projekt, det ger en 
belöning genom känslan av att lyckas. Konsultföretaget ger i kombination med detta möjlighet 
till att fira gemensamma framgångar.   

4.2.3   Lön  
Det framkommer att lön är en belöning och en viktig del av arbetet samt att det finns en 
trygghet  avseende att de alltid får lön oavsett om de är med eller utan uppdrag. Respondenterna 
upplever sin lön som låg i jämförelse med ingenjörer från andra företag. Det finns en förväntan 
hos samtliga respondenter att deras lön ska höjas men särskilt stark är den hos konsulterna som 
idag anser att de ligger för lågt i jämförelse med andra. En av respondenterna nämner att hen 
ligger lägre i lön än vad tidigare klasskompisar har, men de har andra nackdelar som gör att hen 
inte hade velat byta situation oavsett högre lön. Respondenter nämner att arbetet är viktigare än 
lönen, men lönen ska vara rimlig i jämförelse med vad andra har.  
 
“Men sen kollar man på statistik och ser att medelinkomsten ligger på såhär 1500 över vad jag har. 
Och så tänker jag att jag har ändå väldigt mycket ansvar i jobbet, vi förväntas ändå att vara flexibla, 
resa en del, jag har lärt mig mycket det senaste året så då hade man ju velat komma typ till den nivån” 
 
Det finns en förväntan om att lönen bör utvecklas i den takt som respondenternas kunskap och 
ansvar höjs. Gemensamt för samtliga respondenter är att dem saknar en inblick i hur deras 
löneutveckling ser ut. Ett lönesamtal per år erbjuds och respondenterna önskar att de skulle 
kunna föra en dialog om lönen oftare. En av respondenterna nämner att det enda sättet att få 
upp sin lön idag är att byta företag, men för hen är det inte avgörande vid val av att lämna 
konsultföretaget. Samtidigt uttrycker en annan respondent att ett erbjudande från en annan 
arbetsgivare med högre lön och liknande tjänst skulle vara ett skäl till att lämna. Lönen har olika 
betydelse vid olika tider i livet, timersättningen uttrycks vara viktigare när respondenterna är i 
en tid i livet när inkomsten påverkar möjlighet till att köpa hus, försörja barn och liknande.  
  
 “men nu börjar man komma igång i livet så nu vill man ha lite betalt också “ 
 
Det framkommer att ett erbjudande från en annan arbetsgivare med högre lön och liknande 
tjänst skulle vara ett skäl till att lämna konsultföretaget.  

4.3   Sociala  relationer  

4.3.1   Relationer  inom  konsultföretaget  
Respondenterna upplever att de har goda möjligheter att skapa relationer inom konsultföretaget. 
De som uttrycker detta sitter mycket av sin tid på konsultföretagets kontor, fördelen med det är 
att de har sin chef och andra konsultföretags kollegor nära. Det bidrar till att lättare föra 
diskussioner och hjälpa varandra. Respondenterna upplever att det är svårt att nätverka över 
gränserna inom konsultföretaget, det finns ett flertal olika sektioner och grupper där de inte 
pratar med varandra.  
 



 21 

“ [...] det finns ju väldigt många olika teknikområden och vi som sitter på samma plan, det känns som 
att vissa har man inte koll på alls, och i fikarummet blir det som då sätter man sig inte bredvid dem…” 
 
Nackdelen med att inte veta vad andra på konsultföretaget gör, bidrar till samarbetssvårigheter, 
däremot upplever respondenterna att deras egna sociala behov tillgodoses genom kontakten 
med sin egna grupp. Respondenterna uppskattar att de har härliga kollegor med en positiv 
energi och uttrycker att de har lätt att umgås med sina närmaste kollegor samt att byta 
erfarenheter med varandra. Det finns en avsaknad av att fler kollegor ska vara delaktiga i 
aktiviteter på fritiden. Anledningen till detta nämner en av konsulterna är för att det är 
tidskrävande att vara engagerad på två arbetsplatser.  

4.3.2   Relationer  ute  hos  kund  
Gemensamt för flertal av respondenterna är svårigheten att skapa relationer ute hos kund och 
att relationerna blir mer kortsiktiga. De upplever att de är med i gänget men ändå alltid känner 
sig lite utanför.  
 
“Men det kanske är för att dom har sin lilla ähh stämning där på det företaget också. Då känner man 
att, jag tillhör inte här utan jag tillhör någonting annat” 
 
“Men jag saknar att ha en given plats som är min lixom och mina kollegor som man tillhör på ett annat 
sätt för man är ju alltid lite en del i gänget men ändå inte” 
 
Den otydliga rollen ute hos kund gör det svårare att skapa relationer och kollegorna är inte alla 
gånger medvetna om vad respondenternas roll är ute på kundföretaget. Det är inte alla gånger 
respondenterna blir hälsade välkomna på den nya arbetsplatsen där projektet ska utföras. Det 
finns även respondenter som uttrycker att de har goda relationer ute hos kund. Det kan bero på 
det geografiska läget, ligger kunden närmare och konsulten spenderar mer tid där så ökar 
möjligheten till att skapa goda relationer.  

4.4   Feedback  

4.4.1   Feedback  från  konsultföretaget  och  kund    
Respondenterna nämner en osäkerhet om vad som förväntas av dem och om det arbete som de 
utför är tillräckligt bra, de upplever att de får lita på sin magkänsla. Information av vad som 
förväntas ges på leveransnivå och inte på en generell nivå som hade varit önskvärt av 
respondenterna.  
 
“asså jag har faktiskt gått såhär och fan sköter jag mig inte nu då eller va, sånt är ju lite jobbigt. Gör 
jag någonting vettigt nu egentligen eller ingår det här i min arbetsbeskrivning så”  
 
Upplevelsen av att få feedback skiljer sig, en respondent känner sig tillfreds med den 
feedbacken som ges både hos konsultföretaget och ute hos kund. Till skillnad  från en 
respondent som anser att feedbacken inte är nödvändig, det handlar om att känna sig trygg i sitt 
arbete. Resterande av respondenterna menar på att det är en bristande feedbackkultur på 
konsultföretaget och att de är överens om att de behöver mer feedback både positiv, konstruktiv 
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och från konsultföretaget lika väl som ute hos kund. Respondenterna ger önskemål om en ökad 
feedbackkultur där feedback ska kunna ges på ett naturligt sätt, som kan bidra till att de känner 
sig sedda.  
 
 “kanske ska man ha lite utbildning och genomgång kring hur man ger konstruktiv feedback, för det är 
ju inte lätt heller” 
 
Den konstruktiva feedbacken upplevs vara den svåraste att ge till varandra och ytterligare ett 
förslag är ett standardformulär efter varje avslutat projekt.  

4.4.2   Feedback  från  kollegor    
Respondenterna tycker att det är kul och uppskattar feedback, de värdesätter att höra när de har 
gjort någonting bra.  
 
“Jättemycket jag är nog ganska mycket beroende av den även om jag inte får den (skrattar) [...]För mig 
är det ett sätt att bli sedd då vet jag vad jag kan jobba vidare på”.  
  
Respondenterna har en känsla av det borde vara enkelt att ge varandra feedback, framförallt när 
de arbetar tätt tillsammans men de tycker att det är svårt. Att själv framföra feedback känns 
obehagligt .  

4.5   Externa  alternativ  på  arbetsmarknaden  
Det framkommer att samtliga respondenter upplever att de har goda möjligheter att få andra 
arbeten på arbetsmarknaden. Det nämns att det är brist på ingenjörer vilket gör att dem upplever 
att de relativt enkelt hade fått ett annat arbete och har även blivit erbjudna andra arbeten. De 
nämner samtidigt att dessa erbjudanden inte direkt påverkar att de hade lämnat konsultföretaget, 
då hade det fått vara ett väldigt intressant erbjudande.  
 
“men uppdragsgivarna slänger ju ut lite krokar, men det får dem ju inte göra...man hör ju ibland att 
dem inte hade haft något emot att man sökte en tjänst hos dem. Det får man hela tiden som konsult om 
man gör ett bra jobb” 
 
Det framkommer att respondenter har övervägt att byta jobb, en av respondenterna har räknat 
på vad det skulle innebära att bli egenföretagare och väger det mot att vara anställd. Det 
framkommer att respondenter kollar av marknaden efter andra alternativ, för att ett byte av jobb 
ska ske behöver ett tillräckligt bra erbjudande dyka upp.  
 
“Jag vill inte säga upp mig utan att ha någonting annat. jag kollar ju marknaden men jag är väl inte 
jätteaktiv på att söka något men mitt uppdrag tar snart slut och då måste jag ju hålla den kollen” 

4.6   Flexibilitet  

4.6.1   Konsultrollen  
Pendlingskraven uttrycks vara en självklarhet i konsultrollen för några och att de ställer upp för 
konsultföretaget, medan andra menar att det beror på om uppdraget känns värt det. Gemensamt 
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för respondenterna är att de vill föra en dialog med sin chef på konsultföretaget gällande 
geografisk placering. Det framkommer en rädsla hos respondenterna om att inte känna sig hörda 
vid förfrågan om att få byta uppdrag.   
 
“Ah men det är väl lite det jag är rädd för som ni har förstått, men hittills har det ju funkat bra” [...] 
Men det är också en sån grej som man pratar vid anledning att sluta. Skulle chefen tvinga mig att jobba 
i Stockholm och veckopendla, då hade jag typ sagt upp mig direkt hehe [...] Men jag tror att 
konsultbolaget tycker att det är viktigt att ta hänsyn till individen även om det står i avtalet”. 
 
Konsultrollen ger möjlighet till att tillgodose behovet av att prova på många olika uppdrag och 
jobb istället för att byta företag. Konsultrollen upplevs som trygg trots den flexibla 
arbetsmarknaden och dess låg- och högkonjunktur för att de befinner sig på ett stort 
konsultföretag och kommer inte att påverkas av dessa. En negativ aspekt kring konsultrollen är 
avsaknaden av att känna sig hemma på sin arbetsplats med sitt eget skrivbord och sina egna 
kollegor. Konsultrollen uppfattas även som otroligt styrd och med höga krav på att varje timma 
ska debiteras.  

4.6.2   Flexibilitet  gällande  uppdrag  
Gällande uppdrag framkommer det under intervjuerna att samtliga av respondenterna upplever 
att de kan vara med och påverka vilket uppdrag de får genom att ha en dialog med chefen. 
Återkommande hos samtliga respondenter är den svåra balansen mellan att uttrycka vad de vill 
och inte vill men samtidigt vara en teamplayer och ställa upp för företaget.  
 
“jag kan fortfarande säga vad jag vill men det ska ju dyka upp ett uppdrag som passar, jag försöker 
tänka inför när detta uppdraget tar slut och nya kommer att slängas på mig och att då verkligen känner 
efter mer än vad jag tidigare har gjort och vara tydligare med vad jag vill eller inte. men om jag tackar 
nej åt för många uppdrag får jag göra någonting åt det du lixom men att jag ska försöka att bara inte 
hoppa på någonting”  
 
Citatet som beskrivs ovan känns igen hos flera av respondenterna som även upplever en press 
med att behöva tacka ja till uppdrag som inte känns helt rätt för att underlätta för sin chef och 
företaget. Det finns även en önskan om att få vara mer delaktig i processen att hitta nya uppdrag, 
flertalet av respondenterna vet inte hur de kan bidra.  

4.6.3   Work-life  balance    
Samtliga respondenter upplever att arbetet har en stor betydelse i livet. De upplever att 
konsultföretaget gör det möjligt för dem att ha en balans mellan arbete och fritid. 
Respondenterna upplever flexibilitet åt båda hållen, samtidigt som de är lojala och ställer upp 
för konsultföretaget, erbjuds förtroendetid. Det nämns att det är viktigt att kunna skilja på sin 
yrkesroll och person eftersom att de spenderar mycket tid på arbetet. Kulturen på 
konsultföretaget gör det möjligt för respondenterna att lättare kunna lämna telefonen kvar på 
arbetet och att inte svara på mail efter klockan 17:00.  
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4.7   Arbetets  utformning  

4.7.1   Inflytande  i  arbetet  
Respondenternas sätt att se på inflytande i deras arbetssituation delar sig i två grupper, den ena 
gruppen anser att arbetet planeras av än själv och efter sina egna önskemål. De menar att arbetet 
styrs helt av dem själva, det som krävs av dem i gengäld är att de levererar det resultat som 
önskas. Den andra gruppen tar upp att de har begränsat inflytande gällande kommande uppdrag 
och att det ser olika ut från projekt till projekt. För att påverka deras situation försöker 
respondenter visa intresse och engagemang för de delarna som intresserar dem, i hopp om att 
bli erbjuden uppdrag. Respondenterna har förväntningar om att kunna påverka sitt kommande 
uppdrag genom att bli lyssnad på och känner en brist i att inte veta vad som ska hända när deras 
uppdrag tar slut.  
  
“ man går runt och funderar lite nu för jag behöver ju fylla ut med 50 % i tiden och jag undrar hur den 
dialogen kommer att bli lixom. Det är en osäker punkt som jag funderar lite mer på än vad jag borde” 

4.7.2   Ansvar  i  arbetet  
Meningarna går isär gällande hur mycket ansvar respondenterna får möjlighet att ta i sitt arbete. 
Dels vågar de inte ta ansvar utan vill ha ett godkännande från kunden vid beslut, dels behöver 
respondenterna själva visa på ansvarstagande för att få det samt att möjligheten till ansvar är 
begränsat.  
 
“här i rollen som jag sitter nu jag kan bara ta ansvar för dom få delarna som jag får tilldelat till mig 
då. Så det är inte så stort ansvar som jag är van vid eller som jag vill ha just nu” 
 
Respondenterna upplever att kunden och dess medarbetare litar på deras kompetens och känner 
sig lyssnade på. Det bidrar till att kunden ger respondenterna förtroendet att de ansvarar för sina 
arbetsuppgifter.   

4.8   Identifiering  med  konsultföretaget  
Hur respondenterna identifierar sig med konsultföretaget skiljer sig på ett sätt som delar upp 
dem i två grupper. Den ena halvan menar på att de har dålig koll på mål och visioner trots att 
de har tillgång till olika dokument som fyller upp mailen. En av respondenterna menar att det 
ligger i hens egna intresse i att inte orka ta till sig all information som publiceras.  
 
“Aa.. men det kan vara svårt att ta till sig allt. Det kommer ganska mycket och det är svårt att veta vad 
som är relevant information för mig”.  
 
Den andra halvan menar på att  mål och visioner är tydligt kommunicerat och går i linje med 
deras egna värderingar. Det framkommer att de är stolta över att tillhöra konsultföretaget och 
dess enorma kontaktnät samt att vara en god representant. De som arbetar inhouse upplever att 
de har en stark koppling och förståelse för konsultföretagets riktlinjer, mål och visioner. 
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“Det är kul att säga att man jobbar på konsultföretaget, det är många som känner igen det, det gör mig 
stolt”  

5   Diskussion    

5.1   Betydelsefulla  faktorer  vid  val  av  att  lämna  konsultföretaget  
Utifrån resultat framkommer det att ett flertal faktorer kan påverka medarbetarna att lämna 
företaget. En av de viktigaste incitamenten som nämns  är att utvecklingsbehoven tillgodoses, 
annars nämner medarbetarna att deras motivation på konsultföretaget kommer att avta och det 
kan leda till att de väljer att sluta. Här kan vi se att utvecklingsbehovet som är en av Herzbergs 
hygienfaktorer inte är uppfyllt och därmed inte motverkar en låg arbetstillfredsställelse som den 
är ämnad att göra (Hedegaard Hein 2012:130). Utbildningar är ett av utvecklingsbehoven som 
de förväntar sig att få. Detta kan kopplas till generation Y:s höga förväntningar på arbetsgivaren 
och det missnöje som uppstår när medarbetarnas behov inte blir tillfredsställt (Hedegaard Hein 
2012:223). Lön är en viktig faktor för medarbetarna för att stanna på konsultföretaget, det har 
visats sig i vårt resultat att ett flertal av medarbetarna jämför sin lön med andra ingenjörer och 
att deras lönen är låg förhållandevis. Det finns förväntningar om att lönen ska öka, främst hos 
de medarbetare som idag anser att lönen är låg och att de inte har någon inblick i deras 
löneutveckling. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är det de framtida belöningarna som 
exempelvis lön som skapar motivation hos medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik 2014:235). 
Utifrån resultatet kan konstateras att medarbetarna saknar framtida belöningar och därmed finns 
en risk att de väljer att sluta på konsultföretaget. Utifrån att respondenterna gör en genomtänk 
analys, jämför sin lön med andra och inte har en inblick i löneutvecklingen kan en koppling 
dras till Lee och Mitchels modell. Utifrån detta menar vi att hygienfaktorn lön inte är tillräckligt 
uppfylld för att motverka en låg arbetstillfredsställelse (Hedegaard Hein 2012:130-131). 
Upplevelsen av att skapa relationer ute hos kund och på konsultföretaget visar sig vara svårt 
och en känsla av utanförskap infinner sig hos medarbetarna. Swider, Boswell och Zimmerman 
(2011) anser att det formella och informella bandet och hur mycket medarbetaren har investerat 
i sin roll kan vara avgörande vid ett val av att avsluta sin anställning. Hedegaard Hein (2012) 
nämner även att generation Y värdesätter den sociala miljön och att trivas med sina kollegor, 
kan företaget inte erbjuda detta väljer dem att se sig efter andra alternativ (Hedegaard Hein 
2012:222-224). De flesta av respondenterna tillhör generation Y därför kan vi anta att en 
avsaknad av tillhörighet leder till att risken ökar att medarbetarna kommer att lämna 
konsultföretaget.  
 
Det framkommer att det finns en brist i vetskapen om vad som förväntas av än i sin 
arbetsprestation. Anledningen är avsaknaden av feedback vilket för vissa av medarbetarna gör 
att drivet i arbetet minskas. Enligt Hackman och Oldham (1976) grundar sig medarbetarnas 
motivation i att ha insikt i vad för resultat som förväntas av dem (Jacobsen & Thorsvik 
2014:246). Vi kan med detta påstå att några av medarbetarna på konsultföretaget befinner sig i 
en riskzon att bli omotiverade som kan leda till att dem slutar. En faktor som medarbetarna 
uppger har betydelse för att avsluta sin anställning, är om de upplever sig självsäkra och 
attraktiva på arbetsmarknaden och får jobberbjudanden från andra företag. Här väljer vi att göra 
en hänvisning till generation Y igen som Hedegaard Hein (2012) menar är individer med en 
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vetskap om att deras kompetens är eftertraktade på arbetsmarknaden (Hedegaard Hein 
2012:223). Vilket skulle kunna få medarbetarna att vilja att byta arbetsgivare, är något som 
även Swider, Boswell och Zimmerman (2011) konstaterar att externa möjligheter påverkar 
medarbetare att lämna konsultföretaget .  

5.2   Betydelsefulla  faktorer  vid  val  av  att  stanna  på  konsultföretaget  
Möjlighet till balans mellan arbete och fritid värdesätts hos respondenterna, det är något de 
upplever att företaget lyckas förmedla till dem. Respondenterna menar att det finns en genuin 
vilja från företagets sida att se till att de har en balans mellan arbete och fritid. Hedegaard Hein 
(2012) nämner detta som viktigt i dagens samhälle när tekniken gör det svårare för medarbetare 
att själva skilja på arbete och fritid. Motiverade medarbetare skapas genom att arbetsgivaren 
arbetar förebyggande med work-life-balance (Hedegaard Hein 2012:224-225). Vi tror att 
konsultföretaget bidrar till att medarbetare väljer att stanna kvar genom sitt arbete med work-
life-balance. Det framkommer att ett antal respondenter uppskattar att de själva har möjlighet 
att planera sin arbetsdag. Hackman och Oldham (1976) menar att medarbetare känner mer 
tillfredsställelse i sitt arbete vid ökat ansvar och att självständigt få friheten att planera sitt arbete. 
Vilket vi påstår kan kopplas till det som Swider, Boswell och Zimmerman (2011) förknippar 
med arbetsnöjdhet,  de menar att tillfredsställda medarbetare med större sannolikhet kommer 
att vara mer kritiska mot andra jobberbjudanden. Utifrån resultatet upplever respondenterna en 
trygghet i konsultrollen avseende att de alltid får lön oavsett om de är utan uppdrag och erbjuds 
utbildningar som stärker medarbetarnas kompetens. Likt Wolvén (2000) menar är det viktigt 
att medarbetaren känner trygghet i arbetet (Wolvén 2000:63). Trygghet skapas enligt 
respondenterna även genom konsultföretagets storlek vilket gör att dem inte oroar sig för en 
lågkonjunktur som hade kunnat innebära att de står utan arbete. Vilket vi påstår har att göra 
med vad Alvehus (2012) menar gällande vikten av att företag har ett attraktivt varumärke som 
attraherar och behåller medarbetare (Alvehus 2012:21-27). Respondenterna upplever att 
konsultföretaget är ett framgångsrikt företag, som vi tror skapar en trygghet, vilket gör att 
medarbetare troligtvis väljer att stanna.  
 
Hertzberg ser ledarskapet som en viktig hygienfaktor och kommunikation nämns som en viktig 
del vid val av stanna på konsultföretaget. Flertal av respondenterna är nöjda med den 
kommunikation som sker med sin chef när de väl behöver föra en konversation och upplever 
ett engagemang i den egna utvecklingen. Vilket känns igen från de som Hedegaard Hein (2012) 
tar upp gällande ledarskapet att det är viktigt att tillgodose medarbetare med ett gott mentorskap 
och förverkliga de förväntningar som medarbetaren har (Hedegaard Hein 2012:223). 

5.3   Vad  konsultföretaget  kan  göra  för  att  behålla  anställda  
Vi har identifierat vad konsultföretaget med fördel kan arbeta vidare på i förebyggande syfte 
för att motivera sina medarbetare som vi presenterar nedan.  
 
Granberg (2011) menar att det är viktigt att bygga in feedback i företagskulturen, det krävs rätt 
verktyg för att kunna ge och ta emot den (Granberg 2011:507). Vilket går i linje med vad 
respondenterna uttrycker sig att sakna. Upplevelsen är att det sker alltför sällan och en del menar 
på att de aldrig fått eller gett feedback. Respondenterna ger önskemål om att få ett 
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standardformulär där feedback ges på ett naturligt sätt efter avslutat projekt. För att lyckas med 
detta menar Granberg (2011) utifrån studier att det krävs normer som förespråkar en öppen 
feedbackkultur. Det ger medarbetare på alla nivåer inom konsultföretaget förutsättningar för att 
på ett naturligt sätt ge och ta emot feedback. Respondenterna ser olika på belöningar och 
värderar skilda saker, vissa menar att en klapp på axeln, eller att ens prestation uppmärksammas 
av chefen är en belöning, medan en annan menar att lönen är viktig. Vilket Jacobsen och 
Thorsvik (2014) skiljer på genom att dela upp dem i materiella och symboliska belöningar. 
Fokus ligger på att kunna tillgodose medarbetarna med den individuella belöning som de själva 
vill uppnå. Genom att individanpassa belöningar kommer dem att skapa motivation hos 
medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik 2014:231-236). Om konsultföretaget tar sig an att ge mer 
individanpassade belöningar bidrar det till en direkt påverkan på motivationsprocessen då 
belöningar faller under Hertzbergs motivationsfaktorer (Hedegaard Hein 2012:129). 
 
Det finns en besvikelse hos vissa av respondenterna som befinner sig i uppdrag ute hos kund 
som inte går i linje med deras utvecklingsplan. Respondenter som befinner sig på uppdrag där 
arbetsuppgifterna är för styrda eller monotona kopplar vi till Hertzberg motivationsfaktor; 
själva arbetet som har en direkt påverkan på respondenternas motivation (Hedegaard Hein 
2012:132-133). Besvikelsen har sin grund i att medarbetarna inte känner sig hörda om att vilja 
byta uppdrag då cheferna på konsultföretaget inte aktivt letar efter nya, förens uppdraget är slut. 
Besvikelsen som uppstår kopplar vi till det psykologiska kontrakt som Jacobsen och Thorsvik 
(2014) menar på är viktigt att det följs av arbetsgivaren. Från respondenternas synpunkter har 
kontrakten brutits när löftet om möjligheten till ett annat uppdrag fördröjs (Jacobsen & Thorsvik 
2014:250). Vår upplevelse är att det krävs av konsultföretaget att de tar medarbetarnas 
önskemål på allvar genom att visa på en förståelse och handling för att förbättra deras situation. 
Förslagsvis kan cheferna ha mindre grupper av medarbetare för att lättare ha kontinuerliga 
samtal, som även kommer fram av respondenterna själva som önskemål. Avancemang inom 
konsultföretaget är för medarbetarna helt okänt. Bolman och Deal (2012) menar att 
internrekrytering är viktigt för att skapa ett långsiktigt tänk hos medarbetarna för att behålla 
kompetens inom företaget. De menar att internrekrytering ökar medarbetarnas lojalitet, 
prestationer och tillit till konsultföretaget (Bolman & Deal 2012:179-183). Vi anser att 
rekryterande chef bör upplysa sina medarbetare om möjligheten att avancera internt inom 
konsultföretaget och att då förhindra att de byter arbete. Resonemanget stärks av att befordran 
är en av Hertzbergs motivationsfaktorer och har en direkt påverkan på respondenternas 
motivation (Hedegaard Hein 2012:130). 

5.4   Metoddiskussion  
Den urvalsmetod som används vid kvalitativa studier gör att vårt resultat inte med självklarhet 
kan generaliseras till andra företag. Vår ambition har varit att söka en djupare förståelse kring 
området, vilket vi upplever att vi har lyckats med genom den kvalitativa metoden (Bryman 
2011:369). För att kunna generalisera och enklare replikera undersökningen på andra områden 
hade vi kunnat göra en triangulering vilket innebär att forskaren använder flera olika metoder 
för att styrka slutsatserna. Intressant hade varit att göra en enkätundersökning på hela 
konsultföretaget (Bryman 2011:354). Under hela studien har vi varit medvetna om de 
svårigheter som finns med den kvalitativa metoden. Vi har funnit en utmaning i att ge läsaren 
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en rättvis bild av vad respondenterna har uttryckt under intervjuerna. Vi har spelat in 
intervjuerna och transkriberat dem. Men att en av oss arbetar på konsultföretaget kan ha 
påverkat vår tolkning av deras svar. Bryman (2011) menar att just detta kan vara en svårighet 
gällande kvalitativa studier då de innefattar subjektiva tolkningar av forskaren (Bryman 2011: 
368).  
 
Dessa subjektiva tolkningar påverkas av vår förförståelse. Det är genom vår förförståelse som 
vi tolkar världen (Sohlberg & Sohlberg 2013:81). Utifrån att en av oss arbetar på 
konsultföretaget och därmed har en förförståelse som delvis är objektiv i form av statistik 
gällande när konsulter väljer att sluta, anser vi att de tolkningar vi gör har ett förklaringsvärde. 
Vi tror även att vår förförståelse har hjälpt oss i intervjusituationen, den har gett oss möjligheten 
att kunna gräva djupare under intervjuerna och ställa relevanta följdfrågor. Något annat som 
kan ha påverkats är respondenternas ärlighet i deras svar, vi upplevde under intervjuerna att 
vissa av respondenterna pratade runt vissa frågor och ville försköna sin situation. Det kan dels 
bero på att de var medvetna om att studien var i samarbete med konsultföretaget och att en av 
oss arbetar på samma företag. Tack vare att vi hade en semistrukturerad intervjuguide fanns det 
utrymme för att gräva djupare i dessa intressanta delar och allt eftersom respondenterna fick 
förtroende för oss började de att öppna upp sig. Våra egna värderingar och förutfattade 
meningar om respondenterna och själva företaget kan ha påverkat vår analys av materialet. En 
utmaning som vi upplevde under vissa av intervjuerna var att vi ibland hade svårt att inte lägga 
in våra egna värderingar och att vi kunde känna för mycket empati med respondenterna 
(Bryman 2011:44). 
 
Vi tror att resultatet i vår studie har påverkats av att den har gjorts på uppdrag åt 
konsultföretaget. Fördelarna har varit att företaget har haft ett intresse i att underlätta för oss i 
genomförandet av studien, men även att vårt intresse och engagemang har ökat i att vilja hjälpa 
företaget. Vi har även funnit svårigheter med att utföra studien på uppdrag åt konsultföretaget. 
Att resultatet delvis är motsägelsefullt kan ha påverkats av att studien kommer att presenteras 
inför delar av företaget, vilket kan ha skapat det motsägelsefulla resultatet. Det visar sig tydligt 
exempelvis när respondenterna först nämner utvecklingsmöjligheter som något som positivt 
men senare nämner att de inte får de önskvärda utvecklingsmöjligheterna. Ytterligare en 
påverkan som uppdraget har medfört är vår utformning av tidigare forskning som mestadels 
berör delar om hur företag bör arbeta och inte hur andra företag arbetar. Detta var inget medvetet 
val vi gjorde, vi tror snarare att det handlar om vår vilja att ge företaget vad dem efterfrågade. 
Trots detta upplever vi att företaget har gett oss en stor frihet i utformningen av studien genom 
att vi själva har fått välja vilka medarbetare vi ville intervjua samt hur många. Vi gjorde heller 
inget medvetet val gällande att intervjua medarbetare från generation Y, utan det var först 
någonting som visade sig efter intervjuerna. Det skiljde sig tydligt mellan de respondenterna 
som tillhör generation Y och de som inte gjorde det. Vi valde att inte lägga större vikt vid att 
förklara detta för att inte riskera att anonymiteten skulle brytas. Vi upplever även att 
konsultföretaget har förstått vikten av frihet i vårt arbete för att uppnå ett  bra resultat som de 
kan använda sig av.  
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5.5   Framtida  forskning  
Vidare forskning som hade varit av intresse för konsultföretaget skulle vara att göra en 
kvantitativ enkätundersökning. Syfte skulle vara att ta reda på om det vi funnit som bidragande 
faktorer till att medarbetare skulle välja att lämna företaget, återfinns hos övriga medarbetare 
på konsultföretaget. För att bidra ytterligare till kunskapsområdet hade det varit intressant att 
genomföra kvalitativa intervjuer med chefer som har personalansvar inom organisationen. 
Syftet skulle vara att få chefernas perspektiv gällande problemområdet för att sedan jämföra 
med medarbetarnas upplevelse. Genom att göra det finns det en förhoppning om att kunna skapa 
en gemensam bild av problemet för att tillsammans kunna arbeta vidare med att skapa en 
trivsammare arbetsplats.  
 

5.6   Slutsats  
I vår studie kommer vi fram till att respondenterna befinner sig i ett stadie där de pendlar mellan 
att vilja stanna kvar och att lämna konsultföretaget. De faktorer som vi främst ser som 
bidragande vid val av att lämna är, att respondenterna periodvis inte känner sig hörda av 
cheferna på konsultföretaget. Det gäller framförallt när de befinner sig på uppdrag som inte går 
i linje med deras individuella utvecklingsplan. Andra faktorer vid val av att lämna ser vi skulle 
kunna vara; att lönen är låg i jämförelse med andra i liknande roller och upplevelsen av att inte 
bli bekräftade eller belönande för deras prestationer. De främsta faktorerna som vi har 
identifierat hos respondenterna vid val av att stanna är flexibiliteten i rollen som konsult. 
Möjligheten till balans mellan arbete och fritid samt att de känner sig trygga i att 
konsultföretaget är attraktivt och stort, som bidrar till många karriärmöjligheter. Slutligen skulle 
konsultföretaget med fördel kunna implementera en tydligare företagskultur med tätare 
uppföljningar av konsulternas utvecklingsplan och mål. I företagskulturen skulle även en 
feedbackkultur gynna konsultföretaget genom att lättare kunna dela erfarenheter och kunskaper 
som bidrar till en ökad kompetens inom hela organisationen.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Presentera oss själva: 

•   Vi är studenter som gör vårt examensarbete inom arbetsvetenskap 
•   Vi har tagit del av statistik från företag X där vi kan se tenderar medarbetare att välja 

att frivilligt avsluta sin anställning mellan 1,5-4 år. Därför vill vi ta reda på vad 
konsultföretag X kan göra för att motverka detta.  

•   Syftet med studien är att se vilka faktorer som påverkar vid val av att stanna på 
företaget, lämna företaget och vad företag X kan göra för att behålla medarbetare 

 
(Fråga om tillåtelse att spela in ) 

          
Bakgrundsfrågor:   

•   Berätta lite om dig själv. (Öppna upp dialog)  
•   Berätta lite om din arbetsbakgrund. (Vad har du gjort tidigare?)  
•   Har du tidigare arbetat på ett konsultbolag?  
•   Hur länge har du varit anställd på nuvarande konsultbolag?   
•   Hur kommer det sig att du arbetar på konsultbolaget idag? 

 
Byte av Jobb 

•   Hur trivs du på företaget idag?  
•   Hur anser du att dina möjligheter till att finna ett nytt arbete ser ut? 
•   Vilken påverkan har i ett beslut avseende att lämna företaget? 
•   Har du övervägt att byta jobb? JA/Nej - varför?  
•   Hur kan företaget bidra till att du stannar inom företaget? 
•   Vad skulle kunna få dig att lämna företaget? (Tankeställare för respondenten)  

 
Hygienfaktorer    
 
Anställning och arbetsuppgifter: 

•   Vad har du för tjänst idag? (beskriv kortfattat vad den innebär) 
•   Hur upplevde du introduktionen på företaget? 

         -Var det något som du saknade? 
•   Hur väl känner du till din rollbeskrivning? 
•   Hur väl känner du till vad för resultat som förväntas av dig?  
•   Vilken betydelsen har arbetet i ditt liv?  
•   Hur tror du att andra ser på din roll inom företaget? (tror du andra anser att den är 

viktig för företaget) , status.   
•   Hur upplever du din anställningsform som konsult? (trygghet)  

              - Hur påverkar det ditt val att stanna inom företaget? 
                  -  Vad är din upplevelse av att bli tilldelad ett uppdrag?  
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                  - Hur hade du velat ha det som du fick bestämma? 
•   Hur lever din nuvarande lön upp till dina förväntningar?  

              - Hur påverkar det ditt val att stanna inom företaget? 
 
Arbetsmiljö: 

•   Hur upplever du möjligheten att skapa relationer inom konsultföretaget? 
             - Hur påverkar det ditt val att stanna inom företaget? 

•   Hur upplever du möjligheten att skapa relationer ute hos kund? 
•   Vad är din upplevelse av att kunna identifiera dig med företaget? 
•    Vad är din upplevelse av att kunna identifiera dig med företagets värderingar? 
•   Hur ser du på pendlings kraven som finns i konsultrollen? (fysisk arbetsmiljö, 

flexibiliteten) 
           - Hur påverkar det ditt val att stanna inom företaget? 
 
Motivationsfaktorer: 
 

•   Hur upplever du att företaget lyckas med att tillgodose dina egna utvecklingsbehov? 
        -Hur påverkar det ditt val att stanna på företaget? 
           -Har du blivit erbjuden några utbildningar från företaget? 

•   Hur upplever du möjligheten till avancemang inom företaget? 
•   Vilken möjlighet ges till att påverka ditt nästkommande uppdrag? (involvering) 

             -Hur påverkar det ditt val att stanna på företaget? 
•   Hur anser du möjligheten till inflytande över din arbetssituation? 

            -Hur påverkar det ditt val att stanna på företaget? 
•   Hur upplever du möjligheten till ansvarstagande i ditt arbete? 

               -Vilken påverkan har det vid val av att stanna på företaget? 
•   Vilken betydelse har feedback för dig i ditt arbete? 
•   Hur anser du att dina prestationer uppmärksammas inom konsultbolaget? 
•   Vilken typ av belöning uppskattar du att få? 

 

•   Finns det något mer som du vill tillägga? 
 
Tack för din medverkan ! 
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Bilaga 2 – missivbrev  
 
Hej XXXX, 
  
Mitt namn är Amanda Hultin och jag arbetar extra med rekrytering på Konsultföretag X. Just 
nu håller jag tillsammans med min kurskamrat Louise Gustafsson på att skriva vårt 
examensarbete. Ämnet är inom arbetsvetenskap (HR) och syftet med uppsatsen är undersöka 
vad som motiverar medarbetare att stanna och utvecklas inom konsultföretag X respektive att 
söka sig till en ny arbetsplats. 
  
Vi har sett tendenser på konsultföretag X att personer väljer att söka sig vidare efter 1,5-4 år 
och vi vill därför ta reda på vad konsultföretag X kan göra bättre för att motverka detta. Det är 
här vi tror att dina erfarenheter och tankar kan bidra till en större förståelse och 
förhoppningsvis göra konsultföretag X till en ännu attraktivare arbetsplats. För att få svar på 
våra frågor kommer vi att genomföra sju stycken intervjuer där vi bedömer att en intervju 
kommer att ta ca 50-60 minuter. Samtliga som deltar i studien kommer att vara anonyma och 
konsultföretag X kommer inte att nämnas vid namn. Det är också helt frivilligt att delta i 
studien och du har även rätt att avbryta din medverkan när du vill. Resultatet från intervjuerna 
kommer att offentliggöras i vår kandidatuppsats samt att HR chef på konsultföretag X 
kommer att ta del av materialet(efter avanonymisering). 
  
Intervjuns frågeställningar kommer främst behandla följande ämnen: arbetsmiljö, belöningar, 
karriär, din anställningsform som konsult. Men framförallt är dina erfarenheter och åsikter det 
viktigaste därför hoppas vi att du vill medverka i denna studien.  Intervjuerna kommer att äga 
rum i konsultföretag X:s lokaler eller på en plats som passar dig. Om du är intresserad av att 
delta i denna studie har jag nedan ett förslag på intervjudatum: Torsdag 5/4 eller tisdag 10/4, 
kom gärna med förslag på vilken dag och tid som hade passat dig bäst. Vi kan anpassa oss 
med tiderna under dessa två dagar. 
  
  
Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar, Louise och Amanda 
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