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Intervjuerna är 
genomförda med hjälp av 
webbenkäter till konsulter 

från de medverkande 
konsultföretagen

Målgruppen för under-
sökningen är de konsulter 

som är anställda av 
medlemsföretag inom 
Kompetensföretagen

Datainsamling Målgrupp Fältperiod Antal svar

Totalt har 2664 svar 
samlats in.

Fältperiod: 
13 mars – 31 mars 2019

För ett företag var 
fältperioden istället: 
8 april – 25 april 2019



• Undersökningen har genomförts i form av en webbenkät som
har skickats till anställda konsulter på de medverkande
medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. I studien ingår 27
företag och totalt har 2664 intervjuer genomförts.

• Respektive medlemsföretag har skickat ut en inbjudan till sina
konsulter där de via en länk har besvarat frågorna.
Respondenterna är anonyma.

• Kompetensföretagen bistod Inizio med en kontaktlista på de
medlemsföretag som deltog i undersökningen. Inizio
programmerade frågeformuläret och levererade en länk till
kontaktpersoner på respektive medlemsföretag, som i sin tur
skickade ut den till sina konsulter via sitt interna
kommunikationsverktyg eller via e-post. Två påminnelser har
genomförts.

• Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer, varav
2664 besvarade enkäten (12,5 % svarsgrad).

• Som belöning för deltagandet fick respondenterna möjlighet att
skänka ett belopp till en av tre valfria organisationer:
Cancerfonden, Rädda barnen och Läkare utan gränser.

Metod Deltagande företag
1. Addecco group
2. Bahusia
3. Bemanningspoolen
4. Centric
5. Clockwork
6. CuraNOrd
7. Hero
8. Instajobs
9. Klara
10. Lernia
11. Logent
12. Made for sale
13. Majola
14. Manpower*
15. Monera
16. Needo
17. Next Position
18. OnePartnerGroup
19. Premier
20. Snillebemanning
21. Temp-Team
22. Uniflex
23. Poolia
24. Unik resurs
25. Wikan
26. Nurse House och Doctor House AB

*Fältperiod 8 april – 25 april 2019



1. Profil



Är du …?

KÖN
Kvinna; 41%

Man; 57%

Vill ej 
uppge; 2%

2019
60%

38%

2%

50%

48%

2%

49%

50%

1%

47%

52%

1%

41%

57%

2%

Kvinna

Man

Vill ej uppge

2009/10 2011/12 2015 2017 2019

De senaste 10 åren har antalet 
kvinnliga konsulter i 

undersökningen minskat, och 
antalet manliga konsulter ökat 

med 19 procentenheter. En 
förklaring kan vara 

sammansättningen av 
deltagande företag. 



Vilket år är du född?

6%

3%

2%

Förändringar 
(2017 och 2019)

ÅLDER

40%

30%

22%

8%

29 år eller yngre

30 och 44 år

45 - 59 år

60 år eller äldre

8%

42%

31%

14%

3%

10%

45%

32%

17%

5%

1%

40%

30%

21%

8%

0%

32%

36%

25%

6%

1%

40%

30%

22%

8%

0%

29 år eller yngre

30-44 år

45-59 år

60 år eller äldre

Vill ej svara

2009/10 2011/12 2015 2017 2019

2019

Den yngre åldersgruppen ökar 
med 8 procentenheter sedan 

förra mätningen, och den äldre 
med två procentenheter. De två 
åldersgrupperna mellan 30 till 

59 år minskar.



Vilken är din 
högsta formella 

utbildning?

UTBILDNING

4%

39%

47%

8%

1%

5%

48%

37%

8%

2%

4%

43%

44%

8%

1%

7%

53%

32%

7%

1%

6%

55%

31%

6%

2%

Grundskola/folkskola

Gymnasium

Universitet/högskola

Annan högre utbildning

Vet ej/ej svar

2009/10 2011/12 2015 2017 2019

När det kommer till utbildning 
har majoriteten börjat arbeta 

efter gymnasiet. Denna siffra har 
ökat de senaste mätningarna.  

Drygt en tredjedel har även läst 
vid universitet/högskola, vilket är 

den lägsta siffran sedan 
mätningens start. Det är en 

större andel kvinnor (39%) än 
män (25%) som har läst vid 

universitetet. 



Högsta formella 
utbildning, 

fördelat på ålder

UTBILDNING

3%

63%

29%

2%

2%

5%

48%

37%

8%

2%

9%

52%

27%

9%

3%

14%

48%

27%

9%

1%

Grundskola/folkskola

Gymnasium

Universitet/högskola

Annan högre utbildning

Vet ej/ej svar

29 år eller yngre 30 till 44 år 45 till 60 år 60 år eller äldre

Inom alla ålderskategorier är 
gymnasieutbildning det som 

dem flesta har som sin högsta 
formella utbildning. Den största 

skillnaden finner man mellan 
den yngre generationen jämfört 
med de övriga generationerna.



URSPRUNG

Mellanöstern

Sverige Europa utom Norden Asien

Afrika Sydamerika

73% 2% 6%8%

1% 0%

Vill inte uppge: 0%

Övriga Norden

Nordamerika

4%5%

Var är du född?

De flesta konsulter har ett 
ursprung från Sverige. 

Ser man till skillnaden mellan 
kvinnor och män så är det 

något fler kvinnor än män som 
är födda i Sverige. Fler män än 

kvinnor kommer från 
Mellanöstern och Afrika. 



Inom vilket område 
arbetar du?

37%

19%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

Industri, tillverkning

Lager, logistik

Administration, service

Ekonomi, finans, försäkring, juridik

Försäljning, kundtjänst, inköp

IT

Bygg och energi

Hotell, restaurang, turism

Teknik, naturvetenskap

Hälsa, sjukvård, omsorg

Telefoni, callcenter

Marknadsföring, information, reklam, PR, media

Skola, utbildning, pedagogik

HR

Annat

Industri och tillverkning är det 
område som flest konsulter i 
denna undersökning arbetar 
inom. Därefter kommer lager 

och logistik. 



Inom vilket område arbetar du?
Öppen fråga för de som valde alternativet ”Annat”: 



Inom vilket område 
arbetar du?

Skillnad kvinnor och 
män

24%

13%

15%

12%

8%

2%

1%

3%

3%

3%

4%

2%

2%

3%

5%

46%

24%

1%

3%

2%

5%

4%

3%

4%

1%

1%

0%

1%

0%

5%

Industri, tillverkning

Lager, logistik

Administration, service

Ekonomi, finans, försäkring, juridik

Försäljning, kundtjänst, inköp

IT

Bygg och energi

Hotell, restaurang, turism

Teknik, naturvetenskap

Hälsa, sjukvård, omsorg

Telefoni, callcenter

Marknadsföring, information, reklam, PR, media

Skola, utbildning, pedagogik

HR

Annat

Kvinnor Män

Ser man till skillnaderna 
mellan kvinnor och män så 
domineras yrkesområdet 

industri och tillverkning av en 
klar majoritet män jämfört 

med kvinnor. Även 
yrkesområdet lager och logistik 

är mansdominerat. Större 
andelen kvinnor än män 

återfinns inom 
administrationsyrken samt 

ekonomi. 



Vad gjorde du 
innan du började 

arbeta som 
konsult? 

32%

24%

19%

14%

2%

1%

7%

1%

Tillsvidareanställd

Arbetslös

Student

Visstidsanställd

Föräldraledig

Sjukskriven

Annat

Vet ej

Fler kvinnor (4%) än män (1%) i 
undersökningen var 

föräldralediga innan de 
började arbeta som konsult. 

Något fler män (25%) än 
kvinnor (22%) var arbetslösa.



Vad gjorde du innan du började arbeta som konsult? 
Öppen fråga för de som valde alternativet ”Annat”: 



Hur blev du 
intresserad av att 

arbeta som konsult?

Flera svar är möjliga

28%

26%

21%

20%

14%

5%

4%

8%

3%

Genom vänner eller andra kontakter

Jag såg en annons på nätet eller i en tidning

Jag såg en annons i Platsbanken

Jag gjorde en spontanansökan

Jag blev kontaktad av kompetensföretaget

Arbetsförmedlingen rekommenderade det

Genom skola/utbildning

Annat

Vet ej

2019

Intresset för konsultyrket kommer 
till största delen från vänner eller 

andra kontakter, samt från 
annonser på nätet eller i tidningar. 

Minst andel har sökt sig till 
konsultyrket genom skola eller 
utbildning. Fler män (31%) än 

kvinnor (25%) blev intresserad av 
konsultyrket via vänner/kontakter. 
Fler kvinnor (29%) än män (25%) 
såg en annons på nätet/tidning.



Hur blev du intresserad av att arbeta som konsult?
Öppen fråga för de som valde alternativet ”Annat”: 



Hur blev du 
intresserad av att 

arbeta som 
konsult?

Skillnaden i åldrar

33%

28%

21%

23%

10%

6%

4%

5%

3%

27%

25%

23%

19%

14%

9%

5%

4%

2%

22%

26%

20%

20%

17%

7%

5%

2%

3%

20%

29%

18%

16%

23%

11%

2%

1%

1%

Genom vänner eller andra kontakter

Jag såg en annons på nätet eller i en tidning

Jag såg en annons i Platsbanken

Jag gjorde en spontanansökan

Jag blev kontaktad av kompetensföretaget

Annat

Arbetsförmedlingen rekommenderade det

Genom skola/utbildning

Vet ej

29 år eller yngre

Mellan 30 och 44 år

Mellan 45 och 59 år

60 år eller äldre

Den yngre generationens intresse 
för konsultyrket kommer från 

vänner/kontakter eller annonser 
på nätet/tidning. Samma gäller för 
åldersgrupperna 30-44 år och 45-
59 år. Den äldre generationen såg 

antingen en annons på 
nätet/tidning eller blev kontaktade 

av kompetensföretaget.  



Är du medlem i 
någon 

fackförening? Ja; 61%
Nej ; 31%

Vill inte svara; 5%
Vet ej; 3%

Mer än sex av tio konsulter är 
medlem i en fackförening. Drygt 

en tredjedel är inte det. Det finns i 
princip ingen skillnad mellan 

kvinnor och män i frågan. Det är 
framförallt i åldersgruppen 45 till 
59 år där flest är medlemmar i en 

fackförening (73%). Och i 
åldersgruppen 29 år eller yngre är 

det minst antal (48%).

48%

39%

7%

6%

68%

25%

5%

2%

73%

23%

3%

1%

67%

31%

2%

0%

Ja

Nej

Vill inte
svara

Vet ej

29 år eller yngre

Mellan 30 och 44 år

Mellan 45 och 59 år

60 år eller äldre

2019



2.  Jobbet som konsult



Hur sannolikt skulle 
det vara att du skulle 
rekommendera ditt 

arbete som konsult till 
en vän eller bekant?

6% 2% 3% 3% 3% 9% 7% 12% 13% 7% 35%

0 - Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mycket sannolikt

Promoters: 
42%

Detractors: 
33%

Passives: 
25%

Mer än 4 av 10 konsulter är 
Promoters för arbetet som 

konsult. En tredjedel är Detractors. 
Det innebär att det är 9 procent 
fler Promoters än Detractors. En 

fjärdedel är Passives i frågan.

Ser man till utbildning är det fler 
med gymnasieutbildning som sin 

högsta utbildning som uppger 
”mycket sannolikt” i frågan, 

jämfört med andra utbildningar. I 
princip ingen skillnad mellan 

kvinnor och män.  



Hur sannolikt skulle 
det vara att du skulle 
rekommendera ditt 
arbete som konsult 

till en vän eller 
bekant?

8% 2% 3% 3% 3% 10% 5% 11% 10% 4% 36%

0 - Nej, absolut inte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Ja, absolut

Promoters: 
40%

Detractors: 
34%

Passives: 
21%

6% 2% 3% 3% 3% 9% 7% 12% 13% 7% 35%

0 - Mycket osannolikt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Mycket sannolikt

Detractors: 
33%

Passives: 
25%

Promoters: 
42%

2019

2017*

Jämför man med mätningen för 
två år sedan så är det något färre 

Detractors samt något fler 
Promoters i denna undersökning. 

*Alternativet ”Tveksam, vet ej” fanns med 2017, men inte 2019

Tveksam, vet ej 5%



Varför började du 
arbeta som 

konsult?

Fler svar är möjliga 

62%

27%

25%

23%

11%

10%

7%

4%

Det var ett sätt att få jobb

Jag vill utveckla min kompetens

Jag vill prova olika arbetsplatser och uppdrag

Det var ett sätt att få bättre eller mer intressanta jobb

Jag får högre lön eller andra förmåner som jag inte skulle få

annars

Jag får mer inflytande över när och var jag arbetar

Jag vill ibland vara ledig i längre perioder

Vet ej

Alla 2019

Majoriteten av de som börjar 
arbeta som konsult gör det med 

anledning av att det var ett sätt att 
få jobb. Jämför man vad de olika 
åldersgrupperna har svarat så är 
det, oavsett ålder, den vanligaste 

anledningen för alla. I princip ingen 
skillnad mellan kvinnor och män.



Är jobbet som 
konsult din 

huvudsysselsättning 
eller gör du något på 

sidan om? 

70%

15%

9%

1%

5%

71%

10%

9%

3%

6%

76%

6%

6%

1%

10%

76%

12%

6%

3%

2%

1%

Nej, konsultarbete är huvudsysselsättningen

Ja, studerar

Ja, har annat arbete

Ja, är pensionerad

Vet ej

Ja, är föräldraledig*

2011/12 2015 2017 2019

*Alternativet ”Ja, är föräldraledig” fanns 
ej med i tidigare mätningar

Precis som tidigare mätningar, så 
är jobbet som konsult 

huvudsysselsättningen för de flesta 
konsulter. Jämfört med tidigare 

mätning så har antalet som 
studerar samtidigt dubblerats. 

Alternativet ”Ja, är föräldraledig” är 
nytt för denna undersökning och 

visar på att 1% är det på sidan om 
jobbet som konsult. 



Hur länge har du 
arbetat som 

uthyrd konsult?

4%

24%

13%

21%

0%

4%

31%

21%

19%

17%

8%

1%

5%

27%

15%
16%

22%

14%

1%

3%

26%

17%

15%

19%

18%

1%

5%

30%

18%

20%

16%

9%

1%

Mindre än en månad 1–6 månader 7–12 månader 1 - 2 år 2-5 år Mer än 5 år Vet inte

2009/10 2011/12 2015 2017 2019

De flesta har arbetat som konsult i 
1-6 månader. Denna siffra har 

ökat sedan tidigare mätning med 4 
procentenheter. Största skillnaden 
finns inom ökningen i kategorin ”1-

2 år” (5 procentenheter) samt 
minskningen för kategorin ”Mer än 

5 år” som har halverats jämfört 
med mätningen 2017. 



Hur många gånger 
har det hänt dig 

att du bytt 
uppdragsgivare? 

Med uppdragsgivare 
menar vi kundföretag 
som du är konsult hos.

66%

8% 7%
5%

2% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0%

3% 3%
1%

Har inte

bytt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 eller

mer

Vet ej Ej

tillämpligt

Två tredjedelar har inte bytt 
uppdragsgivare. Om man har bytt, 
så har de flesta gjort det en till tre 
gånger. Fler kvinnor (71%) än män 
(63%) har inte bytt uppdragsgivare. 

Generellt sett har män bytt 
uppdragsgivare något fler gånger 

än kvinnor.  



Hur långt är ett 
genomsnittligt 
uppdrag du får 
som konsult?

Ställd till dem som har 
bytt uppdragsgivare 

11%

5%

30%

16%

13%

9%

3%

14%

Mindre än 2
veckor

Mindre än en
månad

1 – 6 månader 7 – 12 
månader

1 – 2 år 2 – 5 år Mer än 5 år Vet ej

1-6 månader är det genomsnittliga 
uppdraget för de flesta konsulter som 

har bytt uppdragsgivare. 
Största skillnaden mellan 

åldersgrupperna finner man inom 
kategorin ”mindre än 2 veckor” där 18% 

av de som är upp till 29 år gamla har 
uppgett att deras genomsnittliga 

uppdrag är mindre än 2 veckor. I övriga 
ålderskategorier är det 7% i respektive 

grupp som uppger att deras 
genomsnittliga uppdrag är mindre än 2 

veckor. 



Har du fått en 
introduktion hos din 

nuvarande 
uppdragsgivare som 

inkluderat arbetsmiljö 
och eventuella 

säkerhetsfrågor? 

Med uppdragsgivare menar vi 
kundföretag som du är 

konsult hos.

Ja; 59%

Delvis; 22%

Nej; 14%

Vet ej; 4%

2019

Majoriteten har fått en introduktion, 
eller delvis en introduktion, som 

inkluderat arbetsmiljö och eventuella 
säkerhetsfrågor hos sin nuvarande 
uppdragsgivare. Fler män (65%) än 
kvinnor (54%) svarar ja på frågan. 



Har något av de 
kundföretag som du 
varit på erbjudit dig 
en anställning som 
du tackat nej till?

Ja; 13%

Nej; 83%

Vet ej; 4%

2019

15%

73%

12%

14%

80%

6%

17%

75%

8%

13%

78%

9%

13%

83%

4%

Ja

Nej

Vet ej

2009/10 2011/12 2015 2017 2019

Precis som tidigare mätningar 
visar, så har majoriteten inte fått 

ett erbjudande om anställning från 
ett kundföretag.



Ta ställning till 
följande 

påståenden om din 
arbetssituation

1%

4%

3%

6%

5%

4%

12%

1%

5%

5%

5%

5%

6%

4%

6%

16%

14%

17%

17%

16%

11%

24%

27%

29%

24%

28%

29%

14%

61%

43%

46%

37%

43%

43%

47%

7%

6%

2%

11%

2%

2%

12%

Mina närmaste arbetskamrater hos kunden
uppskattar mig och mitt arbete

Jag känner att jag är en del av kompetensföretaget
arbetsgemenskap

Min erfarenhet av konsultjobbet har varit positiv

Jag utvecklas tack vare mitt arbete kommer att leda
till andra arbeten i framtiden

Jag upplever mitt som arbete som meningsfullt

Jag är nöjd med arbetsuppgifterna i mitt nuvarande
uppdrag

Jag skulle vilja ha en tillsvidareanställning på den
arbetsplats jag arbetar på idag

1- Instämmer inte alls 2 3 4 5- Instämmer helt Vet ej

De påståenden som flest 
instämmer helt inom gäller för 

frågan om de närmaste kollegorna 
hos kunden uppskattar personen 

och dess arbete, samt om de skulle 
vilja ha en tillsvidareanställning på 

den arbetsplats man arbetar på 
idag. Inom det senare påståendet 
finner man även störst andel som 

inte alls instämmer med 
påståendet. 



Som tack för ditt 
deltagande kommer 

Kompetensföretagen att 
skänka pengar till den av 

nedanstående 
välgörenhetsorganisation 

du väljer. Vilken av 
följande organisationer 
skulle du vilja skänka 10 

kr till?

57%

23%

20%

Cancerfonden Rädda Barnen Läkare utan gränser

Totalt har 26640 kronor samlats in till dessa organisationer

15 185 kr 6127 kr 5328 kr



Sammanfattning

➢ Ser man till konsulternas profiler så har antalet kvinnor minskat, och antalet män ökat med 19 
procentenheter de senaste 10 åren. Ser man till åldersgrupperna så ökar de yngre (upp till 29 år) 
och äldre (60 år och äldre) åldersgrupperna, medan de två åldersgrupperna i mitten minskar i antal. 

➢ Inom alla ålderskategorier och genom alla år är gymnasiet den högsta formella utbildningen.

➢ Industri och tillverkning är det område som flest konsulter arbetar inom. Detta yrkesområde är 
mansdominerat. Även yrkesområdet lager och logistik är mansdominerat. Större andelen kvinnor 
än män återfinns inom administrationsyrken samt inom ekonomi. 

➢ Mer än sex av tio konsulter är medlem i en fackförening. Drygt en tredjedel är inte det.

➢ På frågan om hur sannolikt det skulle vara att rekommendera sitt arbete som konsult till en vän, så 
är mer än 4 av 10 konsulter Promoters för arbetet som konsult. En tredjedel är Detractors. Det är 9 
procent fler Promoters än Detractors i årets mätning. En fjärdedel är Passives i frågan. Jämför man 
med mätningen för två år sedan så är det något färre Detractors samt något fler Promoters i år. 

➢ Precis som tidigare mätningar, så är jobbet som konsult huvudsysselsättningen för de flesta 
konsulter. 

➢ De flesta har fått en introduktion, eller delvis en introduktion, som inkluderat arbetsmiljö och 
eventuella säkerhetsfrågor hos sin nuvarande uppdragsgivare. 

➢ De påståenden som flest instämmer helt inom gäller för frågan om de närmaste kollegorna hos 
kunden uppskattar personen och dess arbete, samt om de skulle vilja ha en tillsvidareanställning på 
den arbetsplats som man arbetar på idag. Inom det senare påståendet finner man även störst 
andel som inte alls instämmer med påståendet. 

➢ Totalt har 26640 kronor samlats in till organisationerna: Cancerfonden, Rädda Barnen och Läkare 
utan gränser.



Om Inizio

Inizio är ett analys- och undersökningsföretag med digitalt fokus. Företaget 
etablerades 2012 av några ledande konsulter inom marknadsundersökningar. 
Inizio erbjuder en spännande produktportfölj och kopplar samman avancerad 
undersökningsmetod med strategiska rådgivningstjänster.

Hos Inizio arbetar några av Sveriges bästa analytiker med erfarenhet från såväl 
undersökningsbranschen som dataanalys och programmering. Vi finns i 
Stockholm och Göteborg. 

Inizio är medlem i branschorganisationerna ESOMAR, SMIF och IAB. Det betyder 
också att Inizio följer de etiska regler och best practice som stipuleras av respektive 
branschorganisation.
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