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Problemformulering:  Hur hanterar konsultchefer på bemanningsföretag arbetet 
  med personalansvar på distans? 
 
Syfte:   Syftet med studien är att skildra hur personalansvar på 
  distans hanteras av konsultchefer på bemanningsföretag. Vi  
  vill därmed bidra med kunskap kring hantering av fenomenet  
  personalansvar på distans för verksamma inom 
  bemanningsbranschen. 
   
Metod:   En kvalitativ studie med induktiv ansats. Det empiriska 
  materialet består av personliga intervjuer med sju 
  konsultchefer som representerar sex olika 
  bemanningsföretag.  

Slutsats:   Personalansvaret för konsultchefer är omfångsrikt och skapar 
  utmaningar och problematik till följd av att det är på distans. 
  Hantering av personalansvar på distans sker genom tre 
  huvudsakliga copingstrategier; förtroende, struktur och 
  flexibilitet. Slutligen har en modell  skapats som beskriver 
  konsultchefernas arbetssituation som spindeln i ett skört 
  nätverk.  

Nyckelord:   Personalansvar, distans, personalansvar på distans, 
  hantering, möjligheter, utmaningar, förtroende, struktur, 
  flexibilitet, coping, copingstrategier 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet redogörs för fenomenet personalansvar på distans genom en 

översikt av både samhällets utveckling och utvecklingen av begreppet personalansvar. 

Vidare redogör vi för tidigare forskning kring distansaspekten i organisationer, vilket 

sedan mynnar ut i problemformulering samt vårt syfte med studien. 

 

 Bakgrund 1.1

Samhället är under ständig utveckling och svenska organisationer har förändrats mycket 

de senaste hundra åren. Det svenska samhället har gått från att vara ett industrisamhälle 

med enkla och produktionsorienterade verksamheter till ett tjänstesamhälle med en mer 

flexibel verksamhet. I tjänstesamhällets förlängning har nu informationssamhället tagit 

vid och information har blivit en stor maktfaktor, vilket har påverkat 

organisationsstrukturer och sättet att leda organisationer (Nordengren & Olsen, 2006). 

De pyramidliknande, hierarkiska strukturerna med tydliga kommunikationsled har 

övergivits till förmån för mer platta och icke-hierarkiska strukturer med komplicerade 

kommunikationsmönster (Sennett, 1998). Internet har öppnat upp för möjligheten att 

snabbt kommunicera med varandra utan fysisk närvaro och introducerat nya 

kommunikationsteknologier som gjort det möjligt att kommunicera oavsett var man 

befinner sig i världen (Zaccaro & Bader, 2003). Giddens (2010) menar att världen är på 

väg mot en global ordning som ingen riktigt förstår, men som kommer få kännbara 

konsekvenser för alla, inklusive organisationer. Tillsammans har globaliseringen och 

den tekniska utvecklingen gett organisationer förutsättningar att struktureras på andra 

sätt än tidigare och öppnat upp för möjligheten att agera på en global marknad 

(Nordengren & Olsen, 2006: Giddens, 2010). Det har bidragit till att organisationer har 

börjat sprida sig rent geografiskt, vilket medför att det blir allt mer nödvändigt att kunna 

leda verksamheter på distans (Nordengren och Olsen 2006). 

 

Ansvar – ett rymligt begrepp 

Ledarskap är ett brett och omdiskuterat begrepp men beskrivs vara en betydelsefull 

faktor för en organisations framgång (Bolman & Deal, 2015). En ledarskapsbefattning 

kännetecknas ofta av ansvar för verksamheten i olika grad och utformning (Granberg, 

2011). Enligt Grafström, Göthberg och Windell (2010) är ansvar även ett värdeladdat 

begrepp då det både kan vara besvärligt och eftersträvansvärt. Begreppet ansvar 
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används av många företagsekonomiska forskare och har under en lång tid haft en slags 

förgivet tagen innebörd, som om det vore självklart vad som avses (Johansson, 1998). 

Nationalencyklopedin (2018a) beskriver emellertid att betydelsen av begreppet ansvar 

beror på i vilket sammanhang det används, men att det många gånger betyder att man 

står till svars för något. Johansson (1998) menar vidare att ansvar är ett komplext 

begrepp och för att veta vilken egentlig innebörd som begreppet har behöver man 

fokusera på den enskilda individens upplevelser. 

 

I vår studie har vi valt att främst fokusera ansvar i relation till personal. Vi frågar oss 

hur chefer på bemanningsföretag hanterar sitt personalansvar, specifikt med tanke på att 

det utövas på distans. Granskas jobbannonser som är kopplade till personalansvar 

återfinns varierande och vitt skilda arbetsuppgifter beroende på bland annat bransch och 

organisationsstorlek (Arbetsförmedlingen, u.å.). Arbetsuppgifter för en person med 

personalansvar beskrivs vara att sköta rekrytering, delta i fackliga förhandlingar, sköta 

lönehantering, ansvara för medarbetarsamtal, administrera och följa upp 

sjukskrivningar, hantera ledighet, hantera frågor om jämställdhet och diskriminering 

samt säkerställa att den dagliga verksamheten fungerar för personalen (Granberg, 2011).  

 

Personalfrågors förändrade betydelse 

I takt med att personalfrågor har fått en allt mer betydande och förändrad roll hos 

organisationer har benämningen på sådana frågor förändrats från att kallas 

”personaltjänst” över bland annat ”personaladministration” och ”personalutveckling” 

till att under de senaste 30 åren kallas för HR-arbete (Human Resource). Sedan Drucker 

(se Lindmark & Önnevik, 2011) myntade begreppet HR har organisationens personal 

mer och mer kommit att ses som en resurs istället för en kostnadspost och att arbeta 

med personalrelaterade frågor har ökat i betydelse under den senare delen av 1990-talet. 

I det tidigare svenska industrisamhället sågs personalen oftast som en maskin vars 

agerande och beteende kunde styras effektivt men inte ansågs påverka organisationen i 

sin helhet. Under senare tid har en ökad medvetenhet skapats kring att personalen är en 

av organisationens mest betydelsefulla konkurrensfördelar (Lindmark & Önnevik, 

2011). Att organisationer arbetar allt mer kunskapsbaserat, vilket innebär att arbetet är 

av intellektuell karaktär där människors individuella kunskap används och utnyttjas, har 

gjort att personalrelaterade frågor har fått en betydelsefull ställning inom organisationer. 

Således blir organisationer bundna till individer snarare än system, vilket gör att 
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individer och kunskaper måste sättas i fokus (Alvehus & Kärreman, 2012). Granberg 

(2011) menar därför att HR-frågor idag är ett av de viktigaste ansvarsområdena för en 

företagsledning i avsikt att organisationen ska överleva, nå sina mål, vara effektiv och 

utvecklas. Ett mer strategiskt och långsiktigt arbete med personalrelaterade frågor, som 

HR kännetecknas av, har därför blivit vanligare (Bergström & Sandoff, 2000). 

 

Hantering av personalfrågor och ansvar 

Enligt Wahlström (2004) väljer många organisationer att ta hjälp med hanteringen av 

personalrelaterade frågor eftersom arbetet kräver mycket mer, i form av både tid och 

kunskap, än vad det gjorde tidigare. De främsta orsakerna till varför organisationer i 

större utsträckning väljer att lägga över hanteringen av personalrelaterade frågor, på 

bland annat bemanningsföretag, är för att förbättra kvalitet och effektivitet. De 

organisationer som hanterar personalfrågorna är förhoppningsvis även specialister inom 

området (Susomrith & Brown, 2013). Vidare menar Kalleberg (2001) att ökad 

flexibilitet och kostnadsbesparingar är andra faktorer som gör att organisationer allt 

oftare tar hjälp vid personalfrågor. Konjunkturvariationer som leder till att 

organisationens behov av arbetskraft varierar innebär att flexibilitet blir allt viktigare. 

Genom att ta hjälp av hanteringen av personalansvar kan organisationer också göra 

kostnadsbesparingar genom att arbetsgivaransvaret ligger hos en annan part och således 

uteblir kostnader för sjuklön, rekrytering och löneadministration (ibid). Organisationer 

vill i högre utsträckning också kunna fokusera på sin kärnverksamhet och arbeta med 

det de är bäst på vilket utgör ännu ett motiv till att överlåta delar av personalfrågorna till 

bland annat bemanningsföretag (Olofsdotter, 2005). 

 

Antalet bemanningsföretag på arbetsmarknaden har ökat markant det senaste decenniet 

och är den del av den svenska arbetsmarknaden som vuxit mest (Johnson, 2010). 

Anledningen till tillväxten beror till största del på faktorerna som är nämnda ovan och 

att det fram till början av 1990-talet var förbjudet med organisationer som var 

verksamma inom personaluthyrningsområdet. I bemanningsföretag anställs personal för 

att sedan hyras ut till organisationer, vilket betyder att det praktiska arbetet inte utförs 

hos den arbetsgivare där personalen har sin anställning utan hos arbetsgivarens kund. 

För ett bemanningsföretag är därför personalansvar på distans en regel snarare än ett 

undantag (Andersson & Wadensjö, 2004). 
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Distansaspekten 

Det finns olika definitioner av vad begreppet distans betyder och Nationalencyklopedin 

(2018b) beskriver två. Den första definitionen syftar på undvikande av känslomässig 

eller social kontakt (Nationalencyklopedin, 2018b), vilket Nordengren och Olsen (2006) 

menar kan leda till konflikter och missförstånd på grund av skillnader i exempelvis 

ideologi eller egenskaper. Den andra definitionen syftar på en sträcka av en viss längd 

(Nationalencyklopedin, 2018b), eller det som Nordengren och Olsen (2006) beskriver 

som ett geografiskt avstånd mellan ledare och medarbetare på grund av att de 

exempelvis arbetar från olika arbetsplatser. De två definitionerna kan klassificeras som 

psykisk distans respektive fysisk distans. Varför personalansvar och ledning sker på 

distans beror på olika faktorer men har gemensamt att ledaren utsätts för en speciell 

situation där tydlighet, planering och framförhållning beskrivs som betydelsefulla 

aspekter för att distansen ska kunna överbryggas (ibid). För oss väcker det här frågor 

kring om tydlighet, planering och framförhållning räcker för att bemästra distansen. 

 

 Problemredogörelse 1.2

Det ledarskap som utövas i organisationer idag skiljer sig från det ledarskap som 

utövades i klassiskt hierarkiska organisationer (Nordengren & Olsen, 2006). Mycket 

forskning kring ledarskap grundar sig i antagandet om att ledaren befinner sig fysiskt 

nära sina efterföljare, och kan influera dem genom varaktig, nära och personlig kontakt. 

Antagandet om att ledaren befinner sig fysiskt nära sina efterföljare utmanas dock av 

dagens organisatoriska verklighet (Howell, Neufeld & Avolio, 2005; Liao, 2017). 

                                        

Changes in organizational structure, size, complexity, and work arrangements make 

more leaders responsible for managing followers who are at a distance. (Howell et 

al. 2005:273) 

 

Citatet ovan visar på att den utveckling som har skett inom organisationer har gjort att 

ett distansförhållande mellan ledare och medarbetare blivit allt vanligare. Teknologiska 

framsteg och förändringar i den globala ekonomin har motiverat och möjliggjort en 

större geografisk spridning av arbete inom en organisation. Det är således inte ovanligt 

att den som har ansvar för personalen sitter på ett ställe och att personalen befinner sig 

på ett annat ställe, i en annan stad eller i ett annat land (Weisband, 2008). 
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En komplex situation för bemanningsföretag och konsultchefer 

En bransch som kräver ledarskap och personalansvar på distans är 

bemanningsbranschen (Nordengren & Olsen, 2006). Eftersom anställda konsulter på ett 

bemanningsföretag är uthyrda till ett kundföretag, blir det automatiskt en distans mellan 

konsulten, det vill säga den som faktiskt utför det praktiska arbetet, och den chef som 

representerar bemanningsföretaget – konsultchefen - då de inte befinner sig på̊ samma 

plats, varken fysiskt eller psykiskt. När en organisation samarbetar med ett 

bemanningsföretag uppstår således ett trepartsförhållande där bemanningsföretaget 

representeras av en chef för den anställda konsulten och samtidigt är den som håller 

kontakten med kundföretaget. Det trepartsförhållande som uppstår har som konsekvens 

att arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelas mellan konsultchefen på 

bemanningsföretaget och kundföretagets representerade chef (Bergström, 2007). 

Olofsdotter uttrycker (2005) att 

 

Den personalansvarige vid bemanningsföretaget spelar en viktig roll för den inhyrda 

personalen. (Olofsdotter, 2005:172) 
 

Trots att konsultchefen inte är involverad och delaktig i det löpande arbetet på 

kundföretaget har han eller hon alltid det yttersta personalansvaret i form av bland annat 

medarbetarsamtal, lönesättning och personalekonomiska ärenden (Olofsdotter, 2008). 

Konsultchefen ska också fungera som försäljare av konsulternas kompetens samtidigt 

som han eller hon ska vara konsulternas närmsta chef. Parallellt med det här ska 

konsultchefen också både utveckla och upprätthålla goda relationer med både konsulter 

och kundföretag (ibid). Således kan vi förstå att konsultchefer i ett bemanningsföretag 

befinner sig i en ansträngd och utmanande arbetssituation med påtryckningar från tre 

olika håll. Vi ställer därför frågor kring vad som krävs för att hantera arbetssituationen. 

 

Tidigare forskning kring distansaspekten i organisationer 

Frågan kring hur distans påverkar organisationer belystes inom ledarskapsforskningen 

redan på 1920-talet (Popper, 2013). Det var dock inte förrän på slutet 1990-talet som 

ämnet distans kom att ses som ett grundläggande område inom forskning kring 

ledarskap (ibid). Som forskningsämne är distans inom organisationer alltså ett relativt 

nytt fenomen, vilket medför att tidigare forskning är sparsam, speciellt i Sverige, och 

det motiverar oss ytterligare att utföra en studie kring fenomenet. 
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Den forskning som har bedrivits gällande distansaspekten i organisationer har till största 

del fokuserat på att jämföra ledarskap på distans med traditionellt ledarskap och på att 

utröna hur distansen påverkar relationen mellan ledare och medarbetare. Antonakis och 

Atwater (2002) menar att ledarskap på distans inte är att föredra då en mycket viktig del 

av ledarskap handlar om relationsbyggande vilket blir svårt om det inte finns fysisk 

närvaro. Utmaningen består i att följa upp sina medarbetares reaktioner och känslor och 

distansen gör det svårt för ledaren att ha reellt inflytande (Popper, 2013). Distansen 

mellan ledaren och medarbetarna kan också resultera i bristande kommunikation och att 

ledaren kan uppfattas som mindre aktiv vilket kan leda till att medarbetaren känner sig 

ensam, isolerad och osäker på sitt ansvar. Vidare kan distansen ge upphov till både 

missförstånd och frustration vilket kan påverka medarbetarnas prestationer negativt 

(Antonakis & Atwater, 2002; Hertel, Geister & Konradt, 2005). Samtidigt pekar tidigare 

studier på att ledarskap på distans också kan bidra till flexibilitet och att medarbetarna 

får stor autonomi, vilket anses vara positivt (Hertel et al. 2005; Poulsen & Ipsen, 2017). 

                                                                                                                       

Vi kan konstatera att tidigare forskning fokuserat på hur ledarskap på distans kan 

medföra både möjligheter och svårigheter för både medarbetare och ledare och att 

svårigheterna verkar vara det som överväger. Ledarskap och personalansvar går hand i 

hand inom en organisation, men bedrivs kanske inte alltid av samma person (Granberg, 

2011). Ledarskap ses ofta vara en informell position eftersom det är en funktion som 

skapas i form av att en person utövar ledarskap medan personalansvar snarare är en 

funktion som erhålls i organisationen och på så vis medför det vissa befogenheter (ibid). 

Några studier som särskilt fokuserar på hur personalansvar på distans uppfattas, 

beskrivs och hanteras har vi emellertid haft svårt att hitta. Eftersom det finns ett tomrum 

i forskningen gällande personalansvar på distans ser vi det därför som intressant att 

studera fenomenet vidare vilket har lett oss fram till följande problemformulering och 

syfte.   

                                                                              

 Problemformulering 1.3

• Hur hanterar konsultchefer på bemanningsföretag arbetet med 

personalansvar på distans?	
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 Syfte 1.4

Syftet med studien är att skildra hur personalansvar på distans hanteras av konsultchefer 

på bemanningsföretag. Vi vill därmed bidra med kunskap kring hantering av fenomenet 

personalansvar på distans för verksamma inom bemanningsbranschen. 
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2 Metod 
I metoden beskrivs vårt val av en induktiv forskningsansats. Vidare beskrivs hur vi 

genomfört intervjuer samt tolkat och analyserat informanternas beskrivningar kring 

personalansvar på distans. Vi reflekterar också kritiskt över våra val och etiska 

överväganden.  

 

 Kvalitativ forskningsstrategi 2.1

Det förväntade resultatet med vår studie har varit att skildra hur personalansvar på 

distans beskrivs och hanteras vilket därför har varit utgångspunkten för vårt val av 

forskningsstrategi. Vilken forskningsstrategi som ska användas är avhängigt studiens 

förväntade resultat enligt Jamshed (2014). För att belysa, beskriva och analysera ett valt 

forskningsproblem finns det två olika forskningsstrategier att tillämpa, vilka är 

kvalitativ respektive kvantitativ forskningsstrategi (Olsson & Sörensen, 2011). Vår 

studie har utgått från den kvalitativa forskningsstrategin. I en kvalitativ 

forskningsstrategi betonas vikten av ord, tolkning samt förståelse och den används när 

ett forskningsproblem inte är mätbart utan mer komplext. Därför används den 

kvalitativa forskningsmetoden när forskaren vill få en fördjupad förståelse av hur 

någonting upplevs utifrån en informants synvinkel (Jamshed, 2014). Fördjupad 

förståelse och kunskap har vi sett som avgörande för vårt förväntade resultat vilket har 

gjort att den kvalitativa forskningsstrategin har varit utgångspunkten för vår studie. 

                                  

 Induktiv forskningsansats 2.2

Eftersom personalansvar på distans, efter vad våra sökningar visat, verkade vara ett 

ganska outforskat område, antog vi en induktiv ansats. Genomgången av tidigare studier 

gav ingen särskild förförståelse kring fenomenet personalansvar på distans utan snarare 

ett slags ramverk av tidigare forskning kring ledarskap på distans, mer allmänt. Det har 

gjort att vi har kunnat tolka materialet någorlunda förutsättningslöst. Induktion handlar 

om att härleda slutsatser ur empiri och begreppet kan översättas till ”teorigenererande” 

(Jakobsson, 2011: 67) på så sätt att en induktiv forskningsansats utgår från empiri med 

syfte att formulera hypoteser som i slutänden kan bilda en teori. Vid en induktiv 

forskningsansats lägger man också stor betoning på att empiriinsamlingen ska ske helt 

förutsättningslöst, om nu det skulle vara möjligt, det vill säga att det inte finns någon 
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förförståelse som styr (Wallén, 1996). Således har vi försökt inta ett explorativt 

förhållningssätt (Jakobsson, 2011) genom att ha varit genuint nyfikna.   

 

 Fallstudie 2.3

Vår studie har utgått från en del av samhället genom att vi har studerat en viss bransch, 

bemanningsbranschen, och vi har också utgått från fenomenet personalansvar på 

distans. När ett fall, en person, en grupp eller en del av samhället studeras är fallstudie 

den gemensamma undersökningsdesign för de metoder som används (Olsen & 

Sörensen, 2011).  Fallet – gruppen eller företeelsen – förutsätts här vara ett fall av något 

vilket gör förklaringsvärdet något större. Olsen och Sörensen (2011) menar att forskaren 

genom fallstudier får inblick i fenomen eller förhållanden som tidigare varit oklara, 

vilket fenomenet för vår studie har varit. Vid användning av fallstudie som 

undersökningsdesign finns det olika metoder för att generera data, bland annat genom 

intervjuer, observationer och fokusgrupper (Jakobsson, 2011). Grunden för vår studie 

har varit öppna intervjuer. 

 

 Intervjuer 2.4

Trots att öppna, eller kvalitativa, intervjuer som insamlingsteknik är resurskrävande 

eftersom det kräver både mycket för-, under- och efterarbete ansåg vi att intervjuer 

utgjorde den enda möjligheten för utvecklade och personliga svar från informanterna, 

vilket vi var ute efter. Bell (2016) och Wallén (1996) menar att för att få kännedom om 

upplevelser så är det primära sättet att använda öppna frågor som sedan kan följas upp. 

 

Det finns två huvudkategorier, strukturerade intervjuer och kvalitativa intervjuer, som 

intervjuer generellt sätt kan kategoriseras under (Yin, 2013). Intervjuerna för vår studie 

kan alltså kategoriseras under det sist nämnda. Kvalitativa intervjuer kännetecknas, i 

motsats till strukturerade intervjuer, av att det inte finns något strikt manus, vilket 

betyder att anpassade följdfrågor kan ställas till varje enskild informant. Kvalitativa 

intervjuer syftar därför till att förstå informanten på ett djupare plan där de får tala fritt 

och utförligt utifrån öppna frågor som både är planerade sedan tidigare men också de 

som uppkommer under intervjun (ibid). Eftersom vi har valt ett explorativt 

förhållningssätt utgick varje intervju från en beskrivande fråga och sedan ställdes 

följdfrågor utifrån varje informants svar. Den fråga som ställdes till samtliga 

informanter var “Beskriv hur du ser på, och hanterar, ditt personalansvar”. 
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DiCiccio-Bloom och Crabtree (2006) beskriver att öppna frågor gör det möjligt för fria 

tolkningar och svar från informanten men även för forskaren att lägga till anpassade och 

individuella följdfrågor under intervjuernas gång, vilket vi ansåg vara fördelaktigt för 

vår studie eftersom vi ville ha öppna, utförliga och personliga svar från informanterna. 

Följdfrågorna som ställdes tillhörde inte någon speciell intervjuguide utan anpassades 

istället efterhand under intervjun utifrån de svar som informanterna gav. Trots att 

intervjuerna inleddes med en beskrivande fråga där följdfrågorna anpassades efter varje 

informants svar försökte vi ha studiens problemformulering i åtanke under intervjuerna i 

avsikt att inte hamna för långt ifrån det fenomen vi var intresserade av att studera, vilket 

förespråkas av Bryman och Bell (2017). En av oss författare hade därför ansvar för att 

anteckna och följa upp centrala spår under intervjuerna vilket gjorde att främst denna 

författare hade problemformuleringen i åtanke under intervjuerna. Vid en senare 

tolkning av intervjuerna märkte vi att tolkningsarbetet påverkades positivt av att vi hade 

problemformuleringen i åtanke, eftersom samtliga samtal kom att handla om 

upplevelser av personalansvar på distans men också dess utmaningar och möjligheter. 

 

 Intervjuernas genomförande 2.5

Vi har genomfört sammanlagt sju intervjuer där sex av intervjuerna ägde rum på 

respektive informants arbetsplats vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar 

gör att informanten känner sig mer bekväm med den annars ofta ovana situationen. Den 

sjunde intervjun genomfördes i universitetets lokaler då möte på arbetsplatsen inte var 

möjligt. Samtliga intervjuer pågick i genomsnitt en timme och informanterna 

tillfrågades innan intervjun började om intervjun kunde spelas in. Bell (2016) menar att 

genom att spela in en intervju så kan full uppmärksamhet ägnas åt informanten och det 

underlättar att tolka och analysera intervjun i ett senare skede av forskningsprocessen. 

Vi valde därför att spela in intervjuerna samtidigt som vi var medvetna om att en 

inspelning kan medföra att informanten inte vill dela med sig av lika innehållsrika svar 

(ibid). För att minimera risken med mindre innehållsrika svar erbjöd vi informanterna 

anonymitet. Då några av informanterna ville vara anonyma valde vi att nämna samtliga 

informanter med pseudonymer. Pseudonymerna är valda utifrån hur många år 

informanterna har varit i positionen som konsultchef.  

 

Båda författarna var med under samtliga intervjuer. Trost (2010) menar att informanten 

kan känna sig underlägsen om det är fler än en person som intervjuar. Vår upplevelse 
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var att dock att informanterna inte kände sig underlägsna när båda författarna var med. 

Vi ville vara fler än en person för att kunna analysera intervjun ur flera synvinklar men 

också för att en av oss skulle kunna fokusera på att ta anteckningar och följa upp 

centrala spår under intervjun, medan den andra var ansvarig för att hålla i intervjun, 

vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förespråkar. Att en av oss fokuserade på 

att ta anteckningar och den andra höll intervjun tror vi också minimerade risken för att 

informanten skulle känna sig underlägsen. 

                                                                                      

 Urval av informanter 2.6

Studiens empiriska urval har bestått av sju konsultchefer från sex olika 

bemanningsföretag, vilka hyr ut personal till olika branscher och sektorer. De sex olika 

bemanningsföretagen är bland de tio största totalt i Sverige och tillsammans står de sex 

valda bemanningsföretagen för cirka 50 % av omsättningen i branschen 

(Bemanningsföretagen, 2018). Konsultcheferna som intervjuades är verksamma i 

Småland och kontaktades via telefon eller mail i början av studien för att höra efter om 

de var intresserade att delta. Innan intervju bokades förklarade vi syftet med vår studie 

delvis för att motivera konsultchefen att ställa upp och delvis för att säkerställa att den 

tillfrågade konsultchefen kunde bidra med relevant information. Att informera om syftet 

är något som förespråkas av Trost (2010). 

 

Då syftet med vår studie har varit att skildra hur personalansvar på distans beskrivs och 

hanteras valde vi att enbart intervjua konsultchefer på bemanningsföretag, eftersom de 

har det yttersta personalansvaret. Alvehus (2013) beskriver att det inom kvalitativa 

intervjuer ofta görs ett strategiskt urval av informanter, vilket vi också har gjort. Ett 

strategiskt urval innebär att forskaren själv väljer ut de informanter som anses vara mest 

relevanta för studien och som kan svara på de frågor som forskaren vill studera (ibid). 

Yin (2013) skriver vidare att det är viktigt att urvalet speglar ett brett spektrum av 

synpunkter och information kring studiens ämne. Konsultcheferna som har intervjuats 

hyr ut personal till olika sektorer och branscher vilket vi anser ger ett bredare spektrum 

av både information och synpunkter. De intervjuade konsultcheferna har också olika 

många år i branschen samt olika erfarenhet och utbildning, vilket vi tycker breddar 

spektrumet ytterligare. I bilaga I återfinns tabell 1 som presenterar information om 

studiens informanter samt tid och plats för intervjuerna vi genomförde. 

 



  
 

12 

 Databearbetning, tolkning och analys 2.7

Trots att båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer valde vi att transkribera 

det insamlade materialet, vilket Ahrne och Svensson (2015) menar kan underlätta 

bearbetning av data. Ur transkriberingen identifierade och färgkodade vi sedan två 

områden, ansvar och hantering. Utifrån områdena skapade vi kategorier som var 

gemensamma beståndsdelar i informanternas svar, vilka sedan utgjorde material för vår 

tolkning och analys. Tillvägagångssättet förespråkas av Alvesson och Sköldberg (2017) 

vid användning av en kvalitativ forskningsstrategi. Genom en process i flera steg skapas 

kategorier eftersom den insamlade empirin har sorterats vilket gör att man kan urskilja 

likheter och olikheter mellan den insamlade empirin som sedan utgör material i studien 

(Yin 2013). Trots att det finns kritik gällande kodning av kvalitativ data, eftersom 

information kan gå förlorad genom att den under kodningsprocessen förflyttas från sitt 

sammanhang, ansåg vi att det var värdefullt att koda materialet med färger, områden 

och kategorier för att få klarhet i informanternas gemensamma och olika tyckanden, 

något som Alvesson och Sköldberg (2017) instämmer i. Som författare är det 

betydelsefullt att veta hur man ska förhålla sig till teori när kvalitativ data ska 

analyseras (Fejes & Thornberg, 2015). Efter genomförda intervjuer och den kodning vi 

gjorde av intervjuerna granskade vi teori för att kunna tolka och analysera vårt 

insamlade empiriska material. Vårt teoretiska urval består av vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Användbara sökord har främst varit distans/distance, 

personalansvar/personnel, ansvar/responsibility, hantering/coping samt 

organisationer/organizations. 

 

 Kvalitet och etik i forskningen 2.8

Vi har under forskningsprocessen reflekterat över vilka svagheter det finns med vår 

studie och försökt vara kritiska. Svensson och Ahrne (2015) menar att man som 

forskare bör vara medveten om vilka svagheter studien kan ha samt kunna redogöra för 

vilka eventuella brister som har uppstått under forskningsprocessen. För att granska 

forskningskvalitén i en kvalitativ studie menar Bryman och Bell (2017) att begreppen 

giltighet och tillförlitlighet används. 

 

Giltighet innebär att studien ska ge en rättvisande bild av det som studeras (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Vi försökte öka giltigheten i vår studie genom att informanterna 

själva fick beskriva hur de uppfattar de begrepp som är primära för vår studie då vi 
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ansåg det som betydelsefullt för studiens kvalitet att veta informanternas uppfattning. Vi 

försökte också öka giltigheten genom att erbjuda informanterna anonymitet. 

 

Svensson och Ahrne (2015) beskriver att den tillförlitlighet som forskning har kan 

förknippas med möjligheterna att generalisera medan Bryman och Bell (2017) nämner 

att tillförlitlighet handlar om studiens pålitlighet. Generaliserbarhet handlar om att som 

forskare kunna dra slutsatser om en större population än just den som har valt att 

studeras (Jakobsson, 2011). Att endast rikta in oss på en bransch kan göra att 

generaliseringsgraden av vår studie är låg. I avsikt att skapa en högre 

generaliseringsgrad hade vi kunnat rikta in oss på flera marknader och branscher där 

personalansvar på distans används. Svensson och Ahrne (2015) beskriver att kvalitativa 

studiers svaghet är bristande generaliserbarhet vilket också gäller vår studie. Vi såg 

dock det som intressant att undersöka en bransch som är på stark frammarsch och som 

verkligen utmärks av personalansvar på distans, vilket gjorde att det inte var 

eftersträvansvärt för oss med en hög generaliserbarhet. Att forskning om specifika 

förutsättningar i branschen är viktiga och något för framtiden låg också till grund till 

varför vi endast valde en bransch till vår studie. 

 

En hög pålitlighet karakteriseras av att studien går att upprepa och då framkallar samma 

resultat (Bryman & Bell, 2017). Däremot menar Bryman och Bell (2017) att det är 

vanligt att kvalitativa studier inte uppnår kriterier för hög pålitlighet. Att replikera vår 

studie och då få exakt samma svar ser vi som problematiskt och därför har vi försökt att 

noggrant återge hur vi har gått tillväga under forskningsprocessen, vilket Yin (2013) 

anser kan höja pålitligheten och således tillförlitligheten i en kvalitativ studie. Hade vi 

inte spelat in intervjuerna hade kanske informanterna svarat annorlunda då Bell (2016) 

menar att inspelning av intervjuer kan hämma ärliga svar, och därför hade kanske 

svaren varit annorlunda om vi gjort om studien utan att spela in intervjun. För möjlighet 

till en trovärdig analys ansåg vi dock att inspelning av intervjuerna var fördelaktigt för 

vår studie. 

 

För forskare är det betydelsefullt att använda en god forskningsetik där samtycke samt 

förklaring till vilket sammanhang informationen används är essentiellt (Thornberg & 

Fejes, 2015). Vi försökte vara öppna och ärliga mot informanterna kring vår studie, 

något som Alvehus (2013) menar är betydelsefullt. Vi var noga med att poängtera vilket 



  
 

14 

syfte studien hade och i vilket sammanhang vi gjorde studien både vid den första 

kontakten och innan intervjun påbörjades. Vi poängterade också att resultatet kommer 

behandlas konfidentiellt och erbjöd alla informanter möjligheten att få vara anonyma, 

något som DiCiccio-Bloom och Crabtree (2006) anser är viktigt. Anonymitet har vi inte 

sett som något hinder för studien, utan snarare en möjlighet för informanterna att våga 

vara mer ärliga och öppna i sina svar. 

 

 Disposition  2.9

Resterande del av arbetet baseras på̊ våra två områden, ansvar och hantering, med 

tillhörande kategorier. Områdena och kategorierna är valda efter informanternas 

beskrivningar kring hur de hanterar sitt personalansvar. Varje område avslutas med en 

delslutsats. Uppsatsen avslutas sedan med en övergripande slutsats där också förslag till 

framtida forskning presenteras.  
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3 Ett mer omfångsrikt ansvar 
I följande avsnitt presenteras hur informanterna beskriver sitt personalansvar på 

distans. Deras upplevelser ligger till grund för hur personalansvaret på distans 

hanteras och därför ser vi det som betydelsefullt att ägna ett avsnitt åt deras 

beskrivningar kring vad personalansvaret inkluderar samt vilka möjligheter och 

utmaningar som finns med personalansvar på distans.  

 

Sex av sju informanter har tidigare erfarenhet av personalansvar där chef och 

medarbetare befinner sig på samma fysiska plats. De är överens om att det 

personalansvar de för närvarande har är annorlunda på flera sätt, vilket förtydligas av 

vad två av informanterna som befunnit sig relativt kort tid på positionen beskriver: 

 

Tidigare i min karriär har jag haft ett personalansvar där medarbetarna har befunnit 

sig på samma plats som mig och jag kan konstatera att personalansvar på distans 

kräver helt andra saker av mig. (Tre år på positionen) 
 

Jag tycker ju att det här personalansvaret som jag har idag skiljer sig väldigt mycket 

eftersom jag tidigare har varit ledare på plats. (Ett och ett halvt år på positionen) 
 

Även en informant som varit fyra år på positionen uttrycker att det är stora skillnader 

och beskriver att distansen medför vissa svårigheter som inte finns när man befinner sig 

på samma plats som sina medarbetare. 

 

Det är jättestor skillnad mellan att vara personalansvarig på plats och 

personalansvarig på distans […] När jag var chef och hade personalansvar på mitt 

förra arbete jobbade vi väldigt tätt ihop och då blev vissa saker lättare eftersom man 

träffades varje dag. (Fyra år på positionen) 
 

Utifrån Nationalencyklopedins (2018b) två definitioner av distans, fysisk distans 

respektive psykisk distans, är det således den fysiska distansen, alltså det geografiska 

avståndet mellan personalansvarig och medarbetare, som vi kan se är avgörande för att 

personalansvar på distans upplevs som annorlunda. Samtidigt tolkar vi det som att den 

fysiska distansen ger upphov till en psykisk distans, i form av mindre social eller 

känslomässig kontakt, eftersom personalansvarig och medarbetare träffas mer sällan. Vi 
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ser att distansen innebär att kontakten inte sker lika naturligt som när man är på samma 

fysiska plats och således blir det en skillnad i hur personalansvaret upplevs. 

 

Delar av det informanterna beskriver att personalansvaret på distans innefattar är 

arbetsuppgifter som Granberg (2011) menar är traditionella delar av personalansvar, 

exempelvis anställningsintervju, avtalsskrivning, medarbetarsamtal, kontakt och 

uppföljning med medarbetare, rehabansvar och administrativt arbete kring exempelvis 

sjukfrånvaro eller ledigheter. Samtidigt beskriver informanterna ett vidgat ansvar då det 

i deras ansvar också ingår att tillfredsställa en tredje part, nämligen kundföretaget. 

Informanterna beskriver att det vidgade ansvaret gentemot kundföretaget bland annat 

innebär presentation av konsult samt kontakt med kundföretaget i olika ärenden. 

Ansvaret formas således i ett spänningsfält mellan konsultchef, konsulter och 

kundföretag vilket tydliggörs av uttalandena nedan.  

 

Vi kan ju inte alltid agera efter hur vi tycker, vi behöver ju alltid anpassa oss efter 

våra kunder och deras riktlinjer. Varje företag har sin kultur, sina regler och sina 

processer kring hur saker och ting ska hanteras och det behöver man ju anpassa sig 

efter. (Fyra år på positionen) 
 

Det handlar om att alltid sätta på sig både kunden och konsultens hatt, och finna den 

lösningen som anses bäst ur bådas perspektiv. (Tre år på positionen) 
 

Vidare beskriver informanterna att en stor del av personalansvaret handlar om “att 

matcha rätt person till rätt kund” (tre år på positionen) vilket gör att vi kan tolka att 

personalansvaret är bredare än att bara inkludera ansvar för medarbetare. Även Legge 

(2005) menar att personalansvar på distans inte endast kan kopplas till medarbetarna 

utan ansvaret också inkluderar att anpassa medarbetarnas kompetens så att 

kundtillfredsställelse uppnås. Varför personalansvaret upplevs som mer vidgat och 

inkluderar mer än endast ansvar för medarbetare tror vi beror på bemanningsbranschens 

särart då själva idén med bemanning är att ha ansvar över en person som är uthyrd till 

en annan organisation. Därför ser vi det som naturligt att ansvaret är vidgat till följd av 

att kundföretaget också ska tillfredsställas. Samtidigt menar Olofsdotter (2008) att 

arbetet med att matcha rätt person till rätt kund skapar en konfliktfylld och pressad 

arbetssituation där man ska tillmötesgå̊ konsulternas behov av arbete och bra 

arbetsvillkor, kundföretagens krav på̊ arbetskraft samt bemanningsföretagets krav på̊ 



  
 

17 

lönsamhet. Vi tolkar det som att det i olika situationer finns motstridiga krav och 

intressen som en konsultchef måste balansera för att tillgodose andra parter, vilket ger 

upphov till att personalansvaret är såväl vidgat som konfliktfyllt då det inkluderar mer 

ansvar än endast för konsulter. Vi kan alltså konstatera att det både finns likheter och 

skillnader mellan personalansvar på plats och personalansvar på distans. Likheterna 

ligger i själva arbetsuppgifterna medan skillnaderna ligger i den personalansvariges 

reella och upplevda ansvarsomfång. 

 

 … i gränslandet mellan olika organisationer 3.1

 

Jag blir ju mycket av ett bollplank. Jag märker att många av mina medarbetare tycker 

att det är lättare att komma till mig när det händer stora saker på plats just för att jag 

inte är där och på så sätt blir jag en form av ett bollplank. (Ett och ett halvt år på 

positionen) 
 

När konsulterna behöver någon att prata eller bolla med så ringer de oftast mig då 

fungerar jag lite som en mentor för konsulterna. De har sin platsansvariga som de 

träffar dagligen, men den personen kanske de inte vill prata om allting med. De 

kanske inte vill att den personen ska veta alla deras personliga problem eftersom det 

ibland kan påverka deras arbete. Då kan de vända sig till mig och jag kan prata eller 

bolla lite. Jag är inte en utomstående, utan jag är insatt i deras arbete, men jag träffar 

dem inte dagligen och då kan de tycka det känns lättare att prata med mig och att se 

ett bollplank i mig. (Ett år på positionen) 
 

Informanterna beskriver att en del av personalansvaret i bemanningsföretag handlar om 

att vara “bollplank” till konsulterna genom att visa att man finns för dem och lyssnar på 

dem. Det framkommer även att man ibland kan vara ett “bollplank” till kunden i 

personalrelaterade frågor. Vidare nämner en av informanterna att “Personalansvar på 

distans handlar om att finnas i periferin” (Ett och ett halvt år på positionen) och att det 

vid konflikter på arbetsplatsen eller vid frågor som konsulterna upplever som jobbiga så 

kontaktar konsulten hellre konsultchefen än chefen på kundföretaget. Eftersom 

konsultchefer har ansvar för medarbetare vars dagliga arbete utförs inom ett annat 

företags väggar tolkar vi det som att både konsultchefer och konsulter är verksamma i 

vad Olofsdotter (2008:13) beskriver som ett interorganisatoriskt sammanhang. Det 

interorganisatoriska sammanhanget innebär att sociala relationer överskrider 
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organisatoriska gränser, vilket konsultchefernas samt konsulternas arbete gör eftersom 

de arbetar i gränslandet mellan olika organisationer (ibid). Informanternas beskrivningar 

av att vara ett “bollplank” och att finnas i periferin pekar på att konsulterna känner sig 

frågande till vem de egentligen känner tillhörighet till – är det till arbetsledaren på 

kundföretaget eller är det till konsultchefen? Detta kan kopplas till det 

interorganisatoriska sammanhang som skapas i och med att konsulternas arbete inte sker 

på plats hos den formella arbetsgivaren utan i en annan organisation. Att informanterna 

själva därför benämner sig som konsulternas “bollplank” och “personalansvariga i 

periferin” menar vi har att göra med att konsulterna inte upplever konsultchefen som sin 

“riktiga” chef utan snarare som en stödfunktion. Vi menar att den “riktiga” chefen 

istället anses vara chefen på kundföretaget då samtliga informanter beskriver det är 

kunden som står för arbetsledningen och den dagliga kontakten med konsulterna. 

 

 … som en balansgång mellan parter  3.2

Informanterna beskriver att själva arbetsledningsansvaret har överflyttats till kunden, 

vilket innebär att de saknar inflytande över det arbete som utförs dagligen ute på 

kundföretagen. En av de tillfrågade beskriver det som att konsulterna har ”en chef på 

arbetsplatsen” (Ett och ett halvt år på positionen) trots att konsultchefen är chef på 

pappret och en annan informant förklarar att om konsulten har frågor gällande det 

dagliga arbetet är det kunden som ska svara på de frågorna. 

 

Det som ska tas med mig som konsultchef är de frågor som handlar om trivsel, 

anställning eller lönehantering. Är det frågor om själva arbetet så ska de frågorna tas 

med arbetsledningen som befinner sig på samma plats. (Fyra år på positionen) 

 

Eftersom arbetsledningen hanteras av kunden uttrycker informanterna att 

konsultchefens främsta roll inkluderar att motivera och utveckla konsulterna. Tengblad 

och Hällsten (2002) särskiljer begreppet personalansvar i två komponenter; 

personalledning och personalarbete där personalledningen avser organisering och 

ledning av arbetet, det vill säga det som kunden gör, medan personalarbetet är särskilda 

aktiviteter som riktar sig till medarbetarna. Utbildning, lönesättning, rekrytering och 

medarbetarsamtal är exempel på aktiviteter som kan kopplas till komponenten 

personalarbete (ibid). Vi kan här utläsa att eftersom det finns ett trepartsförhållande för 
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konsultcheferna att förhålla sig till så karaktäriseras deras ansvar av komponenten 

personalarbete medan komponenten personalledningen utövas av kunden.  

 
         Figur 3:1: egen illustration av trepartsförhållandet 

 

I beskrivningarna framkommer att informanternas personalansvar begränsas av 

trepartsförhållandet eftersom ansvaret för personalledningen utövas av kunden. Som 

konsultchef har man således inte ett eget personalansvar över konsulten utan delar det 

med kunden. En av informanterna uttrycker att detta medför att man som konsultchef i 

vissa situationer känner sig som en medlare. Samtidigt kommer Larsson och Persson 

(2002) i sin studie fram till att personalansvariga upplever det som fördelaktigt att ha ett 

delat personalansvar när personalansvaret gäller ett större antal medarbetare, vilket vi 

kan konstatera att det gör för informanterna. Anledningen till varför informanterna inte 

har samma uppfattning som den som speglas i studien av Larsson och Persson (2002) 

tror vi beror på att våra informanter upplever att det blir en slags balansgång mellan att 

företräda konsulten, kundföretaget och det egna bemanningsföretaget där man har 

samtliga parters krav riktade mot sig och har ansvar för att arbetet fungerar för parterna. 

Den balansgång vi beskriver förtydligas i följande citat: 

 

Jag fungerar som kittet mellan arbetsgivaren och konsulten […] det är jätteviktigt att 

man ser till konsulten och dennes bästa, men man måste också sätta sig in i 

arbetsgivarens situation, man ska ju hjälpa dem också. (Två år på positionen) 
 

Augustsson, Olofsdotter och Wolvén (2010) skriver att konsultchefer i 

bemanningsföretag ska fungera som så kallade boundary spanners, det vill säga 

gränsöverbryggare, mellan kundföretag, bemanningsföretag och enskilda konsulter. 

Författarna menar att konsultcheferna verkar vara fångade i ett interaktivt samspel 
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mellan de tre parterna där olika typer av risker måste behandlas (ibid). Att arbetet som 

konsultchef handlar om att vara fången i ett interaktivt samspel är något som våra 

informanter också beskriver, fast annorlunda uttryckt. De menar att deras arbete handlar 

om att tillfredsställa både kund och konsult samtidigt.  

 

Som konsultchef agerar jag alltid efter kunden och konsultens önskemål […] Det är 

betydelsefullt att inte ta parti för någon part vid skiljaktigheter för att båda parterna 

ska vara så nöjda som möjligt.  (Tre år på positionen) 

 

En viktig del av arbetet är att finnas där hela tiden, både i början, i slutet och 

däremellan för både konsulten och kunden. (Ett år på positionen)   

 

Det personalansvar som beskrivs ovan kan kopplas till Johansson (1994) som menar att 

distanseringen innebär att den personalansvarige inte bara kan se arbetsuppgifterna ur 

sitt eget perspektiv utan också måste betrakta konsekvenserna för andra, som till 

exempel kunden. En individ som är ansvarsfull uppmärksammar således 

konsekvenserna av sitt agerande, och korrigerar sitt agerande mot bakgrund av dessa 

med avsikt att reducera negativa konsekvenser för involverade aktörer (ibid). Vår 

tolkning är att informanternas personalansvar utgör en balansgång mellan kunderna och 

konsulterna men också innefattar ett ansvar gentemot det egna bemanningsföretaget 

som vi beskrev ovan.  

 

Det handlar om att alltid sätta sig in i kundens situation och likadant att man har 

förståelse för konsulten och vad han eller hon vill men det handlar också om 

affärsmässighet, lönsamhet och att hitta en balans. (Tre år på positionen) 
 

Vår uppfattning är att svårigheterna med konsultchefernas balansgång ligger i att beakta 

och hantera de olika parternas intresse. Ansvarsbegreppet blir därmed nära kopplat till 

både frihet och begränsningar. Baldvinsdotter och Johansson (2006) menar att ansvar 

medför frihet att själv kunna planera sitt arbete samtidigt som det också är kopplat till 

olika krav och begränsningar. Konsultchefernas balansgång handlar således om att 

parera den frihet som konsultchefernas personalansvar innebär med de begränsningar 

och det hänsynstagande som det krävs att konsultcheferna tar för både konsulter, kunder 

och det egna bemanningsföretaget.  
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 … där hårda och mjuka delar inkluderas 3.3

 

De hårda delarna handlar om de ekonomiska bitarna som är kopplade till 

konsulterna, exempelvis sjukfrånvaro och den problematiken, medan de mjuka 

delarna handlar om trivsel, att man blir sedd och att man bryr sig om sina konsulter. 

(Ett och ett halvt år på positionen) 
 

Informanterna beskriver att personalansvaret innefattar allt från siffror till konsulters 

välmående. En av dem uttrycker att “Det finns mycket som är rena krav som är viktigt 

att man tar seriöst” (Tre år på positionen) och beskriver vidare att avtalsskrivning, 

arbetsrätt och att konsulterna får rätt lön är delar som av ansvaret som förutsätts 

fungera, vilket vi ser hänger samman med det som Granberg (2011) beskriver som de 

hårda delarna av personalansvaret. Samtliga informanter förklarar att trivsel och att 

konsulterna mår bra är andra aktiviteter som är extra viktiga i konsultchefernas 

personalansvar på distans. 

 

Om någon av mina konsulter blir sjuk för att de inte trivs på jobbet, på grund av den 

psykosociala arbetsmiljön, då har jag misslyckats i mitt ansvar skulle jag vilja påstå 

(Ett år på positionen)  
 

Att stämma av hur konsulterna trivs är ett stort ansvar och det görs kontinuerligt genom 

att i början prata om hur introduktionen har fungerat, om konsulten känner att man 

kommit in i gruppen på arbetsplatsen och trivs samt hur det har känts den första tiden av 

anställningen enligt några av informanterna. I våra data kan vi också se att detta innebär 

utmaningar när ansvaret sker på distans. 

 

Man tappar den personliga kontakten och det som man gärna vill ha, speciellt när 

man är en HR människa. Nu drar jag kanske alla HR-människor över en kant här men 

då är man ju väldigt mån om personalen. Det är ju alltid kul att kunna 

uppmärksamma personalen och kommentera saker som ‘åh, du gjorde det här idag, 

bra jobbat!’. (Fyra år på positionen) 
 

Småsaker som personalen gör bra ser man ju inte varje dag. Man kanske har 

uppföljningar och då ser man ju mer generellt hur det går men det är ju svårare att gå 

in på detalj när man är på distans. (Ett och ett halvt år på positionen) 
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I beskrivningar framkommer att man regelbundet under anställningen diskuterar hur 

arbetsuppgifterna fungerar och om konsulten trivs på arbetsplatsen och med 

arbetsuppgifterna. Granberg (2011) beskriver att de mjuka delarna av personalansvaret 

handlar om utbildning och utveckling samt om att skapa delaktighet, motivation och 

engagemang för medarbetarna. Distansen mellan konsultchef och konsulter verkar dock 

medföra att detta blir en utmaning (se vidare kapitel 3.6). 

 

Utifrån informanternas beskrivning av sitt vidgade personalansvar, sitt arbete i balans 

mellan olika parter samt Granbergs (2011) kategorisering mjuka och hårda delar av 

personalansvaret tolkar vi med hjälp av Nationalencyklopedins (2018c, d) beskrivning 

av operativt respektive strategiskt arbete att de hårda delarna av personalansvaret 

kännetecknas av att vara mer operativa och administrativa medan de mjuka delarna av 

personalansvaret är av mer strategisk art. Det operativa arbetet utmärks av att vara en 

del av det löpande och kortsiktiga arbetet medan det strategiska arbetet kännetecknas av 

att vara en långsiktig del i arbetet (ibid). Informanterna beskriver att personalansvaret 

inkluderar alltifrån daglig planering till att regelbunden coachning av konsulterna. 

Vidare uttrycker de att “Jag ansvarar inte bara för konsulter utan det är mycket 

administrativt och annat som ska göras också” (Tolv år på positionen). Utifrån 

ovanstående beskrivning av informanternas personalansvar kan vi konstatera att arbetet 

är av både strategisk och operativ art där det både handlar om ett kontinuerligt ansvar 

över arbetsuppgifter som sker dagligdags men också ett ansvar för arbetsuppgifter som 

präglas mer av långsiktighet. 

 

 … som sträcker sig ut i samhället 3.4

Informanterna menar att deras personalansvar också handlar om att skapa 

förutsättningar för konsulterna att komma in på arbetsmarknaden och om att ge 

konsulterna möjlighet att utvecklas. Sex år på positionen menar att personalansvaret 

sträcker sig längre än till att se till att lönen stämmer och beskriver att 

 

Man får vara medveten om att för väldigt många av dem man anställer så är det en 

inkörsport så jag ser det som ett ansvar för personerna. 95 % av alla du anställer 

använder bemanning för att komma ut i arbetslivet […] Jag tycker därför det är 

viktigt att matcha konsulterna till rätt ställe för att det kan finnas goda chanser till en 
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fast anställning. Jag har anställt 750 personer vilket är ett rätt stort personalansvar 

som man har haft. (Sex år på positionen) 

 

Vidare beskriver andra informanter ett mer övergripande ansvar där det i huvudsak 

handlar om ett ansvar att finnas med och coacha konsulten att utvecklas som 

arbetstagare. Tengblad och Hällsten (2002) skriver att begreppet ansvar har en moralisk 

dimension, vilket vi tycker avspeglas i beskrivningarna. Att ta ansvar innebär att man 

gör det som anses vara det som är ”rätt” enligt professionella normer och det egna 

samvetet (Johansson, 1994; Tengblad & Hällsten, 2002). Vi ser att informanterna tar 

såväl ett individuellt som ett samhälleligt ansvar i sina roller som konsultchefer. För 

informanterna har personalansvaret mer än en affärsmässig grund, det grundar sig också 

i ett samhällsansvar då de ger stöttning, hjälper människor in i arbetslivet och utvecklar 

dem.  

 

 … som ger upphov till möjligheter  3.5

Alla informanter är eniga om att distansen medför både möjligheter och utmaningar. 

Vår data pekar på att de som varit längre på positionen menar att distansen i vissa fall 

gör det lättare för konsultchefer. Det handlar till exempel om att vara sakliga, eftersom 

man sällan har starka personliga relationer till sina konsulter. Det kan också handla om 

att undvika ”onödiga” problem och frågeställningar. Två av dem beskriver: 

 

Fördelen är framförallt när det är lite tuffare ärenden, framförallt disciplinära 

åtgärder exempelvis om någon har misskött sig flera gånger och man behöver 

avsluta en anställning, att man inte har den personliga relationen och det är lättare att 

vara saklig. Är man en chef med personalansvar som träffar sin personal dagligen så 

får man ju vare sig man vill eller inte en personlig relation och det får man ju inte på 

samma sätt på distans eftersom man inte träffas lika regelbundet. (Fyra år på 

positionen) 
 

Om man är för närvarande så kan det vara så att man får alldeles för mycket frågor 

och problem kring allt som dyker upp och på så vis kan det vara lite skönt med 

distans, man slipper liksom de onödiga frågorna. (Sex år på positionen) 
 

En annan av de mer erfarna informanterna beskriver vidare att situationer som hanteras 

på företaget gör konsultchefens arbete lättare. 
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Mycket kan ju tas hos kunden istället. Och det kan ju vara skönt eftersom man 

slipper många ärenden som man ändå inte kunde bidra så jättemycket i. (Tolv år på 

positionen) 

 

Samtidigt skriver Wadsworth och Blanchard (2015) att personliga relationer är 

betydelsefullt för att en chef eller ledare ska kunna ha inflytande över sina medarbetare. 

Författarna skriver att det kan vara svårt med relationer när det finns en distans i 

kombination med strikta deadlines och arbetsuppgifter som måste göras, men att 

relationer ändå bör prioriteras för att man som ledare ska lyckas influera sina 

medarbetare (ibid). Flera av informanterna har idag personalansvar på distans men har 

tidigare haft personalansvar där den personalansvarige och medarbetare befunnit sig på 

samma fysiska plats vilket vi tror påverkar deras beskrivning av värdet av personliga 

relationer. Personliga relationer framstår som en avgörande faktor för reellt inflytande 

men det yttrar sig på ett annorlunda sätt när man är personalansvarig på distans än när 

man är personalansvarig på plats. Med stor sannolikhet upplevs de personliga 

relationerna starkare när man som personalansvarig befinner sig på samma plats som 

sina medarbetare, men samtidigt mera kravfyllda.  

 

En informant uttrycker “Jag kan välja när jag vill vara chef och när jag inte vill vara 

chef” (Ett år på positionen) och menar att en chef som befinner sig på plats inte har 

samma möjlighet till det. Eftersom informanten inte träffar sina medarbetare dagligen 

blir personen således inte ”representativ” på samma sätt som en personalansvarig som 

träffar sina medarbetare varje dag, vilket också en annan av informanterna beskriver 

nedan.  

 

Personalansvar på plats kräver att du hela tiden är så himla representativ. På distans 

är det också viktigt att du är representativ, men du behöver bara vara det där och då i 

de dialogerna. Det gör att jag många gånger kan baka information i mitt huvud vilket 

jag tror gör att jag kan leverera information på ett bättre sätt. Distansen möjliggör 

också att jag många gånger kan bolla informationen med andra för att säkerställa att 

man kommer fram till den bästa lösningen på eventuella problem. (Tre år på 

positionen) 

 

Vidare menar informanten att eftersom man inte är så representativ, möjliggör det för att 

man får mer tid för bearbetning och eftertanke. Svenningsson, Alvesson och Kärreman 
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(2015) beskriver att det är viktigt att en ledare ägnar tid till reflektion och eftertanke när 

problem ska lösas. Snabba eller förhastade beslut kan ofta leda till att man inte ser det 

egentliga problemet eller bakomliggande orsaker till det, vilket kan få negativa 

konsekvenser i framtiden för bland annat relationer och kvalitén på arbetet (ibid). Vi ser 

därmed att distansen kan vara positiv på så sätt att den möjliggör just tid för reflektion, 

bearbetning och eftertanke. Beslut behöver inte tas i lika snabb takt och kanske inte 

heller i omedelbar närhet av de som berörs, vilket leder till genomtänka beslut och 

lösningar.  

 

Att distansen medför möjligheter ur konsultens perspektiv är något som flera av 

informanterna beskriver. De menar att distansen gör att ett visst ansvar många gånger 

delegeras ut till konsulterna, vilket ger konsulterna frihet och möjlighet att växa både i 

sig själva och i sin yrkesroll. 

 

Jag märker också på mina konsulter att de upplever att de får ta mycket ansvar själva 

– och de får dem att växa väldigt mycket. De har ju inte sin chef på plats och det gör 

ju många gånger att de får ta tag i saker och ting själva. (Ett år på positionen) 
 

Poulsen och Ipsen (2017) visar att medarbetare många gånger upplever fysisk distans 

till sin chef som positiv. Distansen medför nämligen att medarbetaren många gånger 

ansvarar för sin egen situation och sina arbetsuppgifter, vilket öppnar upp möjligheter 

för både självförverkligande och personlig utveckling som påverkar medarbetarnas 

välbefinnande i positiv riktning (ibid).  I våra data kan vi se att distansen inte bara 

medför utvecklingsmöjligheter för konsulterna, utan att den medför att man som 

konsultchef också hela tiden utvecklas i och med att man ständigt får ta sig an nya 

utmaningar. 

 

Ansvaret sätts på sin spets och man blir hela tiden prövad. Det tycker jag är roligt för 

det utvecklar mig som både person och ansvarig. (Ett och ett halvt år på positionen) 
 

 … som ger upphov till utmaningar  3.6

Alla informanter är överens om att den största utmaningen med deras personalansvar 

på distans ligger i de mjuka delarna som handlar om att stötta, coacha och motivera sina 

konsulter. De menar att man lätt tappar den personliga kontakten med konsulterna 
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eftersom man inte ser dem i deras vardagliga arbete. Det som beskrivs som hårda delar 

av arbetet i form av exempelvis avtalsskrivning, arbetsrätt och lönearbete, upplevs inte 

som lika utmanande av informanterna eftersom det arbetet inte kräver samma form av 

personlig kontakt. 

 

Det är väldigt lätt att fastna i det administrativa arbetet och gömma dig bakom datorn 

– men det är ju superfarligt. Som konsultchef får du aldrig vara den som hamnar 

bakom datorn. Då anser inte jag att man är en komplett konsultchef. (Tre år på 

positionen)  
 

En annan informant är inne på samma spår och menar att man som konsultchef lätt 

glömmer bort de mjuka delarna av personalansvaret om det är mycket av det hårda, det 

vill säga administrativa delar som behöver hanteras samtidigt, och att det kan vara 

problematiskt. En stor del i en konsultchefs arbete och personalansvar handlar om 

mjuka delar i form av att skapa personlig kontakt, om att visa omtanke, coacha, 

motivera och utveckla konsulterna enligt samtliga informanter. Samtidigt beskrivs att 

det ofta är negativ information om konsulten som en konsultchef får ta del av och mer 

sällan positiva händelser som konsulten varit delaktig i. Att då försöka utveckla, coacha 

och motivera konsulter blir mer betydelsefullt för att stärka konsultchefens relation med 

konsulten. 

 

Även det känslomässiga ansvarstagandet försvåras och beskrivs som en utmaning på 

grund av distansen enligt majoriteten av de tillfrågade. De menar att man som 

personalansvarig ansvarar för alla delar kring personalen, även det känslomässiga. 

Distansen gör att det blir svårare att fånga upp saker från medarbetarna. 

 

Jag kan inte se om en konsult mår dåligt eller snappa upp om det finns problem i en 

arbetsgrupp när jag befinner mig på en annan plats än dem. (Ett och ett halvt år på 

positionen) 
 

När man befinner sig på en annan plats är det ju mycket svårare att fånga upp saker 

som händer i det dagliga arbetet och som chef och ansvarig för personalen vill man ju 

gärna kunna göra det. (Fyra år på positionen) 
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Flera informanter beskriver att en stor utmaning med distansen är att man som 

konsultchef inte kan följa upp konsulternas känslor på samma sätt som när man är på 

plats och att distansen försvårar relationsskapande med konsulterna. I beskrivningarna 

framkommer att konsultcheferna får andrahandsinformation från antingen kund eller 

konsult om både positiva och negativa saker som har hänt och det är sällan som man 

som konsultchef själv får uppleva hur konsulten hanterar sitt dagliga arbete. På så sätt 

blir det svårt för konsultcheferna att vara lyhörda och se om en konsult mår dåligt, 

vilket upplevs som problematiskt. 

 

Att skapa personlig kontakt, visa personlig omtanke, utveckla, coacha och inspirera är 

delar av en konsultchefs personalansvar som vi kan koppla till det som beskrivs som 

transformativt ledarskap inom litteraturen. Bass (1998) skriver att det transformativa 

ledarskapet bland annat handlar om att inspirera och motivera samt om att visa 

omtänksamhet gentemot den enskilde medarbetaren genom coachning, stöttning och 

rådgivning. Motsatsen till transformativt ledarskap är enligt litteraturen transaktionellt 

ledarskap. Det transaktionella ledarskapet bygger enligt Bass (1998) på kontroll, krav 

och belöningar. Flera av informanterna beskriver att kontroll och belöning är en del av 

personalansvar generellt, men att dessa uppgifter inom bemanningsbranschen ofta 

förskjuts och utförs av arbetsledningen på kundföretaget. Det visar på att det 

personalansvar som informanterna beskriver snarare handlar om ett transformativt 

ledarskap. Samtidigt skriver Howell, Neufeld och Avolio (2005) om svårigheterna kring 

transformativt ledarskap på distans. Författarnas slutsats är att distans mellan ledare och 

medarbetare gör att det transformativa ledarskapet inte har maximal effekt på grund av 

bristande interaktion mellan de båda parterna (ibid). Vi kan se att det finns likheter 

mellan de slutsatser som Howell et al. (2005) drar och de utmaningar som 

informanterna beskriver då många av utmaningarna går att koppla till transformativt 

ledarskap. 

 

En annan stor utmaning som beskrivs är den tidigare beskrivna balansgången, att man 

som konsultchef hela tiden måste kompromissa med kundföretaget. De menar att det 

många gånger kan finnas delade uppfattningar mellan bemanningsföretaget och 

kundföretaget kring vad som är bra respektive mindre bra gällande exempelvis 

konsulternas arbetssätt, arbetsmiljö eller personalpolitik mer generellt. Eftersom 

ansvaret är delat handlar det om att hela tiden hitta en medelväg där alla parter blir 
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någorlunda nöjda och det innebär att man ibland måste ge efter och släppa sin egen 

vilja. 

 

Det är ju så att varje företag har sin kultur, sina regler och sina processer kring hur 

saker och ting ska hanteras och det behöver man ju anpassa sig efter även om man 

själv kanske inte tycker att de har den bästa lösningen. (Fyra år på positionen) 
 

Vi kan därmed konstatera att distansen som finns mellan konsultchefen och dess 

konsulter kan ge upphov till att konsultchefen inte alltid kan utöva det personalansvar 

som de eftersträvar. Olofsdotter (2006) beskriver att arbetet som konsultchef många 

gånger kännetecknas av en pressad och konfliktfylld arbetssituation där konsultchefen 

hela tiden måste tillmötesgå både kundföretagens, bemanningsföretagets och 

konsulternas krav. För att hantera motstridiga krav och intressen från de olika parterna 

menar Olofdotter (2006) att konsultcheferna ibland tvingas ta beslut som motsäger hur 

de i själva verket vill utöva sitt ledarskap och personalansvar som sker på distans.  Vi 

tolkar det som att det framförallt är de mjuka delarna av personalansvaret som drabbas 

till följd av distansen. Samtidigt är samtliga informanter eniga i att de mjuka delarna av 

personalansvaret måste hanteras och prioriteras då det beskrivs som mycket viktiga 

delar. Därmed är vår tolkning att den arbetssituation som konsultchefer i 

bemanningsföretag befinner sig i är mycket komplex och kan upplevas problematisk. 

Således går det att så här långt konstatera att arbetssituationen kräver hantering som 

gynnar både kund, konsult och bemanningsföretag. 

 

 Delslutsats 3.7

Efter att vi har analyserat vårt empiriska material om vad personalansvar på distans som 

konsultchef innebär kan vi konstatera att personalansvaret upplevs mer omfattande än 

vad litteraturen beskriver som traditionellt personalansvar. Förutom att ansvaret är mer 

omfångsrikt utövas det i gränslandet mellan olika organisationer och som en balansgång 

mellan parter, vilket innebär ständiga kompromisser. Arbetet innefattar också hårda och 

mjuka delar där vi kan se att de mjuka ibland blir svårare att hantera när arbetet sker på 

distans. Informanterna beskriver dessutom ett samhälleligt ansvar. De möjligheter som 

beskrivs handlar om att distansen ger fördelar vad gäller sortering, gallring och 

hantering av problem, möjlighet att ibland träda ur rollen som chef, saklighet och 

objektivitet samt möjlighet till reflektion och eftertanke som saknas i informanternas 
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erfarenheter av traditionellt ledarskap. Vi kan se att personalansvaret påverkas av att 

ansvaret delas med kunden. Konsultchefernas arbete präglas därför av vad som kallas 

personalarbete medan kundens ansvar är personalledning. Eftersom personalledningen 

inte utförs av konsultchefen är vår slutsats att konsultcheferna får en typ av stödfunktion 

till konsulterna där coachning, motivation och utveckling är essentiellt. Samtidigt som 

distansen innebär möjligheter så innebär den också utmaningar. Främst beskrivs dessa i 

förhållande till de nära personliga relationerna men det handlar också om kompromisser 

och anpassning i relation till kundföretag, det egna bemanningsföretaget och enskilda 

konsulter. I grunden upplever vi att det handlar om att kunna hantera balansakten med 

krav från konsult, kundföretag och det egna bemanningsföretaget.  
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4 Hantering av personalansvar på distans 
Utifrån ovanstående avsnitt gällande informanternas beskrivning av sitt personalansvar 

kan vi konstatera att den arbetssituation som konsultchefer på bemanningsföretag 

befinner sig i kräver hantering av det interorganisatoriska sammanhang de ingår i, 

liksom hanteringen av de mjuka delarna av personalansvaret. I avsnittet presenteras 

därför vilka strategier som beskrivs av informanterna.  

 

 … kräver förtroende  4.1

Vår insamlade data visar att samtliga informanter beskriver att förtroende spelar en 

avgörande roll i hanteringen av personalansvar och det finns olika tillvägagångssätt 

kring hur informanterna försöker bygga upp ett sådant förtroende. Genom att skapa 

förtroende ser vi att informanterna aktivt försöker lösa några av de utmaningar som 

personalansvaret på distans ger upphov till. Nedan presenteras vilka olika 

tillvägagångssätt informanterna beskriver att de använder för att skapa förtroende. 

 

Att överbrygga den fysiska distansen 

Samtliga informanter är eniga om att närhet är ett sätt att skapa förtroende. De menar att 

det är viktigt att konsulterna alltid känner att de har sin konsultchef nära sig, trots att det 

faktiskt är distans mellan dem.  

 

Att vara en närvarande chef betyder inte att man är i samma rum. Man kan vara 

närvarande fast man är på en annan plats, i ett annat rum, eller en annan plats på 

jorden. För det handlar om att konsulterna ska känna ett förtroende och att man 

verkligen känner att jag finns där om det är någonting. (Ett och ett halvt år på 

positionen)  
 

Distansen medför att fysiska möten inte sker lika frekvent och därför är den psykiska 

närheten minst lika viktig enligt Nordengren och Olsen (2006), vilket stödjer 

informanternas tankar. Psykisk närhet innebär en social relation (ibid). Att skapa närhet 

när man befinner sig på distans kan vara svårt enligt informanterna och därför belyser 

de vikten av att försöka bygga upp närheten redan vid första mötet med konsulten. De 

menar således att det redan från start är viktigt att poängtera för konsulterna att 

konsultcheferna alltid finns där för dem, vad det än gäller. 
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Redan vid anställningstillfället är det viktigt att vara övertydlig och verkligen trycka 

in i konsulterna att de alltid kan vända sig till mig om det skulle vara något […] 

konsulterna måste få känslan av att de alltid kan höra av sig till mig, stort som 

smått.  (Ett och ett halvt år på positionen) 
 

Vidare menar flera av informanterna att psykisk närhet också skapas genom att man är 

nyfiken och intresserad av konsulterna och visar att man som konsultchef bryr sig om 

dem. En av informanterna förklarar att det är viktigt att visa att man prioriterar sina 

konsulter och deras välbefinnande trots att man inte ser dem hela tiden för att skapa ett 

förtroende. 

 

Jag sätter alltid mina konsulter i första rummet […] De är människor som har ett liv 

och vi ser inte dem som siffror eller pengar, utan vi ser dem som möjligheter och 

unika resurser […] Jag är väldigt mån om att mina konsulter att de ska ta hand om 

sig. Om de är sjuka så säger jag till dem att de ska vara hemma en dag extra och vila 

upp sig. Jag tror det är sådana saker som får dem att veta att jag alltid vill deras bästa 

och därmed skapas ett förtroende. (Ett år på positionen)  
 

Trots att fysisk närvaro blir svårare på grund av distansen mellan konsulten och 

konsultchefen beskriver flera av informanterna att sådan, trots allt, är nödvändigt för att 

hantera personalansvaret på distans. Kan inte konsulten komma till chefen så får chefen 

åka ut till konsulterna. 

 

Jag är inte ofta inne på kontoret utan jag spenderar mycket tid i bilen där jag kör runt 

mellan olika företag. Detta gör jag för att komma så nära som möjligt och för att 

eliminera glappet som distansen kan ge upphov till. (Ett år på positionen) 
 

Jag åker ut och träffar mina konsulter så ofta det går, det är jätteviktigt att träffa dem 

fysiskt också. (Två år på positionen) 
 

Liao (2017) skriver att möten där man träffas ansikte mot ansikte är viktigt för att skapa 

en förtroendefull närhet när det finns en distans mellan medarbetare och chef. 

Författaren menar att fysiska möten bidrar till bättre konflikthantering och skapar 

djupare relationer och andra kommunikationsmönster, som i sin tur spelar roll för 

förtroendet mellan medarbetare och chef (ibid). Engestang (2004) belyser också vikten 

av fysiska möten och menar att det är svårt att bygga in nyanser, tydlighet och gester i 
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kommunikationen, som är viktigt för att skapa en förtroendefull närhet, om man enbart 

väljer att mötas virtuellt genom exempelvis mail, telefon, sms eller liknande. Vår 

tolkning är att våra informanter försöker efterlikna ett personalansvar där det inte finns 

någon distans mellan den personalansvarige och medarbetare genom att träffa sina 

konsulter så ofta det är möjligt. “Jag är nyfiken och intresserad av att lära känna 

personen” (Ett och ett halvt år på positionen) menar en av dem och en annan informant 

uttrycker “Är man en komplett konsultchef så skapar man närhet till sin konsult” (Tre 

år på positionen). Samtidigt menar en informant att det är en balansgång hur ofta det är 

möjligt att vara hos konsulterna.  

 

Om jag fick drömma hade jag varit ute lite oftare hos konsulterna fast det är också 

väldigt skört för det är inte meningen att jag ska det […] Det är inte meningen att jag 

ska vara inne och pilla i det vardagliga men hade jag fått önska i min drömvärld så 

hade jag varit mer i verksamheten fast det skulle inte fungera. På det flesta 

arbetsplatser skulle det inte fungera. Det är något man får känna av lite […] På en 

arbetsplats är jag ute oftare för det fungerar för verksamheten medan det på en annan 

arbetsplats där de har tokmycket att göra, de har varit inne i omorganiseringar och det 

är nya chefer på plats där kan jag inte heller vara så mycket. (Ett och ett halvt år på 

positionen) 
 

Enligt samtliga informanter är det således väsentligt att skapa en fungerande relation till 

sina konsulter vilket de främst försöker göra genom att överbrygga distansen. För oss 

blir det tvetydigt att informanterna tycker det är viktigt att vara fysisk på plats där 

konsulterna är men kärnan med bemanning är samtidigt att personalansvaret sker på 

distans. I tider då personalansvar på distans blir allt vanligare i takt med 

globaliseringens och digitaliseringens frammarsch (Howell et al. 2005; Nordengren & 

Olsen, 2006; Giddens, 2010) prioriteras alltså närvaro hos konsulterna högt bland 

samtliga informanter. Vi tycker detta är intressant och ställer oss frågande till hur 

hanteringen av personalansvaret på distans kommer ske i framtiden när globaliseringen 

och digitaliseringen påverkat organisationer ännu mer - är det fortfarande den fysiska 

närvaron som kommer prioriteras eller kommer det finnas bättre tekniska lösningar som 

möjliggör mer nyanserade relationer? 
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Att skapa och utveckla personliga relationer och ömsesidig tillit  

Relationer är något som samtliga informanter beskriver som avgörande för att lyckas 

hantera personalansvaret på distans. För att skapa och utveckla en organisation krävs det 

enligt Geertshuis, Morrison och Cooper-Thomas (2015) väl fungerande relationer 

mellan medarbetare och de som är ansvariga. Däremot menar fyra år på positionen att 

de verkligt personliga relationerna till konsulterna inte skapas lika enkelt när den 

personalansvarige inte befinner sig på samma fysiska plats som sina medarbetare och 

förklarar 

 

Är man en chef med personalansvar som träffar sin personal dagligen så får man ju 

vare sig man vill eller inte en personlig relation och det får man ju inte på samma sätt 

på distans eftersom man inte träffar som lika regelbundet. (Fyra år på positionen) 
 

Yagil (1998) menar att en fysisk distans mellan en ansvarig och medarbetare bidrar till 

uppfattningen om att motparten är en mindre verklig person, vilket i sin tur bidrar till att 

den ansvarige inte kan påverka en medarbetare och dennes prestation på ett liknande 

sätt som en ansvarig som är fysiskt närvarande. Farrell (2014) förklarar att det är den 

ansvariges uppgift att skapa en tillräckligt god relation med sina medarbetare så att de 

känner förtroende och tillit för varandra. I linje med detta menar informanterna att det 

inte enbart är konsulterna som ska känna förtroende för konsultcheferna, utan att 

konsultcheferna också måste känna ett förtroende för konsulterna. De menar att det är 

viktigt med en ömsesidig öppenhet för att de ska kunna hantera personalansvaret. 

Vidare förklarar de att man som konsultchef måste våga släppa på kontrollen ibland och 

lita på att konsulterna utför sitt arbete på rätt sätt och att de hör av sig till sin 

konsultchef om det skulle vara något eller uppstå problem. En av informanterna 

uttrycker 

 

Personalansvar på distans handlar om att veta lite om mycket. Jag vet lite om många 

personer […] och för att klara av att hantera det tror jag att man behöver vara en 

person som kan släppa på taget lite och inte alltid behöva ha kontroll. Jag behöver 

inte ringa 90 personer varje dag. Det gäller att lita på sina konsulter och släppa lite 

på tyglarna. Jag har ju satt ramarna för deras uppdrag och sen får jag släppa dem lite 

fria. (Ett år på positionen) 
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Samtidigt beskriver de att det ibland är svårt att lita på att verkligen alla konsulter hör 

av sig om det skulle vara något. De menar att vissa inte gillar att prata och att det 

påverkar i vilken grad konsulterna hör av sig. 

 

Många av mina konsulter hör av sig ofta och vill prata om både det ena och det andra 

men vissa av konsulterna är mer tillbakadragna än andra och det är liksom deras 

personlighet. De hör inte alls av sig lika ofta, eller kanske till och med inte alls och 

då ligger det på mig att försöka fånga upp dem vilket blir extra svårt eftersom det är 

distans mellan oss. (Tolv år på positionen) 
 

Informanten menar i det här fallet att det är konsulternas personlighet som ligger bakom 

den bristfälliga kontakten. En tillbakadragen personlighet hos en konsult kan ligga 

bakom bristande kontakt mellan konsult och konsultchef men vi tror också att det kan 

handla om ett bristande förtroende mellan konsultchef och konsult som gör att konsulten 

inte känner att han eller hon vill höra av sig. Enligt informanterna är det också viktigt att 

konsulterna känner att de kan lita på konsultcheferna för att vinna deras förtroende. De 

påpekar vikten av att alltid kunna hålla det man lovar och att det som sägs inte bara ska 

vara lösa ord. 

 

Tillit är jätteviktigt för att kunna hantera distansen, mina konsulter ska känna att de 

kan lita på att jag alltid ställer upp och hjälper dem, oavsett vad det är. (Två år på 

positionen)  
 

Vidare menar Erskine (2012) att relationer mellan ansvarig och medarbetare bidrar till 

en ökad grad av engagemang och lojalitet hos medarbetarna samtidigt som det förbättrar 

medarbetarnas känsla av kompetens, identitet samt effektivitet i sin yrkesroll.  Blir den 

ansvarige däremot en för nära vän med sina medarbetare kan det medföra att 

medarbetarna mister respekten för den ansvarige, vilket enligt Farrell (2014) inte är 

önskvärt. Vi ser att relationen till konsulterna är betydelsefull för informanterna och de 

menar att för att utveckla relationen så fordras det inte så stora saker. Ibland kan det 

handla om små saker som gör att konsulterna känner sig sedda. 

 

För att skapa närhet gör vi också småsaker, som kanske är skitsaker egentligen, men 

som gör jättemycket. I julas hade vi julfika där vi drack glögg och lyssnade på 

julmusik ute på en industris skyddsrum. Jättetrevligt blev det och supermysigt. 
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Sådana småsaker spelar också roll och jag jobbar jättemycket med det. (Ett år på 

positionen) 

 

Enligt Poulsen och Ipsen (2017) krävs det att den som är ansvarig för medarbetarna 

uppmärksammar sina medarbetare på olika sätt för att kunna utveckla relationen. Även 

Keyworth och Leidner (2000) lyfter fram att det är värdefullt att ledaren skapar sociala 

sammanhang där goda relationer kan uppstå för att på så sätt lättare bygga upp ett 

förtroende i arbetsgruppen. Samtidigt menar Farrell (2014) att ledarens relation till 

medarbetarna inte får vara för tight och vänskaplig. För att inneha respekt mot sina 

konsulter, särskilt i svåra situationer som exempelvis omplacering eller rehabärenden, 

ser vi det som grundläggande att ha utvecklat en relation till sina medarbetare men att 

den, som Farrell (2014) menar, inte är för tight.  

 

Förutom att skapa en tillitsfull relation med konsulterna så har konsultcheferna som 

uppgift att skapa en varaktig relation med kundföretaget. 

 

Sen är det också viktigt att ha en nära relation till företagen vi arbetar med. Kan vi 

inte samarbeta med dem får vi kanske heller inte veta hur det går för konsulterna och 

sådär. Vi ber dem flagga tidigt om något skulle hända. Det är mycket telefonsamtal 

och möten för att bygga relationer. (Ett år på positionen) 
 

Även här måste man bygga upp ett förtroende. 

 

Det är viktigt att sätta sig in i kunders situation och prioritera utifrån detta. Det är 

också viktigt att skapa det förtroendet och den relationen så att kunden vet att vi 

alltid ser till deras bästa. […] Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kunden 

och jag kan göra bra och lönsamma affärer för min egen del men är det inte en bra 

affär för kunden så blir det inte i lönsamt i längden. (Tre år på positionen) 
 

Vi kan se att informanterna i sin hantering av personalansvaret försöker inta en slags 

“mellanroll” där de strävar efter att skapa och upprätthålla goda relationer med 

ömsesidig tillit till både deras konsulter och kundföretag. På så sätt strävar de mot att 

lyckas tillgodose både enskilda konsulters behov och kundföretagens önskemål.  
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Tillgänglighet, återkoppling och tydlig kommunikation 

Tillgänglighet via telefon och mail är något som samtliga informanter beskriver som 

centralt för att överbrygga distansen till sina medarbetare och skapa tillit.  

 

Man måste vara tillgänglig på mail, sms eller telefon för får du frågor så måste du 

försöka svara så snabbt som möjligt. Det tycker jag är väldigt viktigt för kan man inte 

vara där så måste man försöka vara bra på mail och telefon. Kunderna tycker också 

det är viktigt för de vill ju inte att deras arbetsledare ska få lönefrågor eller konstiga 

frågor utan allt sånt ska ju gå via mig. (Sex år på positionen) 
 

Tillgänglighet ser vi således vara ett medel för att utveckla de avgörande relationerna. 

Många konsulter jobbar oregelbundna arbetstider som inte överensstämmer med 

informanternas egna arbetstider, vilket vi ser som ytterligare en anledning till varför 

informanterna upplever tillgängligheten som betydelsefullt.  

 

Sitter jag och säger vid anställningstillfället att tveka inte att hör av dig till mig om 

det är något oavsett vad det är så är det ju också viktigt att jag alltid finns tillgänglig. 

(Ett och ett halvt år på positionen) 
 

Citatet visar att tillgänglighet är ett hanteringssätt för att överbrygga distansen. Att vara 

tillgänglig via olika kommunikationskanaler verkar väsentligt men det skulle också 

kunna bli problematiskt för informanterna. Att ständigt vara tillgänglig är enligt Belkin, 

Becker och Conroy (2016) ett problem i den värld vi lever i idag. Tillgängligheten och 

att det finns förväntningar från andra att man ska vara tillgänglig skapar enligt 

författarna stress. Dessutom menar författarna att ständigt vara tillgänglig skapar lägre 

produktivitet och sämre livskvalitet (ibid). Däremot nämner ingen informant 

tillgängligheten som negativ utan vi tolkar att tillgängligheten snarare är något som 

krävs för att bemästra rollen som konsultchef.  

 

Vi uppfattar att tillgängligheten handlar om att ständigt vara kontaktbar vid frågor från 

konsulterna och att det innefattar oplanerad kontakt. Att ha planerad kontakt genom 

återkoppling och uppföljning med konsulterna ser informanterna som väsentligt utöver 

att ständigt vara tillgänglig. 
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Det handlar om att visa att man bryr sig. Det kan vara att man ringer till dem första 

dagen på jobbet, att man kommer ut och träffar konsulten på plats ute hos kunden 

första veckan eller första dagen och verkligen stämmer av och frågar: Hur har du det? 

Har du blivit välkomnad? Hur känns det med kollegorna på plats? Och sen efter det 

fortsätter att ha kontinuerlig kontakt antingen genom fysiska möten eller telefon, sms 

och mail. (Ett år på positionen)  
 

Ytterligare en informant beskriver att planerad kontakt och återkoppling är en viktig del 

i jobbet. 

 

Jag följer upp konsulterna varje vecka. Dels att det går bra och att närvaron har varit 

bra. Sen pratar jag med chefen att det fungerar så jag har egentligen två möten med 

dem varje vecka. Har det rullat på ett tag så tar jag det på telefon eller mailar men 

någon gång i månaden åker jag alltid ut för att stämma av läget. (Två år på 

positionen) 
 

Vi tolkar informanternas användning av återkoppling utifrån Kayworth och Leider 

(2000) uttalande då författarna menar att behovet av återkoppling och uppföljning är 

större när medarbetare inte är på samma fysiska plats som ledare. Vidare menar 

Cracknell (1993) är det i relationer där det finns en fysisk distans problematiskt att 

använda sig av informell och oplanerad återkoppling, vilket vi tror är anledningen till 

varför informanterna upplever planerad kontakt och återkoppling som västenligt. 

Koncentration måste läggas på̊ formella strategier för återkoppling så som 

avstämningar, möten och medarbetarsamtal enligt Cracknell (1993), vilket vi ser att 

informanterna prioriterar i deras beskrivningar.  

 

Vi konstaterar att den oplanerade kontakten, genom att ständigt vara tillgänglig, samt 

den planerade kontakten, genom återkoppling och uppföljning, har en gemensam 

nämnare i form av kommunikation mellan konsultchef och konsult. Kommunikation 

innebär inte endast informationsutbyte utan består även av utbyte och förmedling av 

attityder, känslor och idéer (Jacobsen & Thorsvik, 2014) och enligt flera av 

informanterna är det svårt att uppmärksamma konsulternas känslor när de inte är på 

samma fysiska plats.  
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Kommunikation är alltid viktigt men det blir ännu mer viktigt när det är på distans. 

Är man ledare på plats är det mycket lättare att känna av situationer – exempelvis hur 

mina medarbetare mår eller om det finns individuella problem. På distans behöver 

man vara otroligt tydlig och ha en väldigt välfungerande kommunikation dialog med 

konsulterna. (Ett och ett halvt år på positionen) 
 

Kayworth och Leidner (2000) samt Nordengren och Olsen (2006)  menar att 

kommunikationen försvåras vid fysisk distans då effektiv kommunikation till stor del 

utgörs av kroppsspråk och mimik. 70 % av det budskap som vill förmedlas utgörs av 

kroppsspråk vilket betyder att missförstånd lätt kan uppstå om kommunikationen sker 

mellan parter som inte ser varandra (Nordengren och Olsen, 2006). Samtliga 

informanter är överens om att tydlighet gentemot konsulter är grundläggande för att 

hantera personalansvaret på distans vilket vi förknippar med att kunna hantera 

kommunikationen och eliminera missförstånd. Med flera chefer som delar på ansvaret, 

som det är inom bemanningsbranschen, menar Döös, Wilhelmson och Backström 

(2013) att kommunikationen kan bli oklar och bristfällig gentemot medarbetare, vilket 

kan ge upphov till missförstånd och frustration.  Våra informanter menar att det är 

viktigt att man som konsultchef är tydlig mot konsulter att det är bemanningsföretaget 

de ska kontakta eftersom kunderna tar hjälp av bemanningsföretaget per timme och de 

förväntar sig att det ska fungera. De menar att kundföretagen många gånger inte är 

intresserade av konsulternas personliga problem, utan att sådant ska gå via 

konsultchefen på bemanningsföretaget. Redan vid det första anställningstillfället är 

viktigt att vara tydlig mot konsulten dels hur kommunikationen kommer se ut mellan 

parterna men också vilka förväntningar konsulten kan ha på de uppföljningar som 

kommer ske under anställningen för. Likt informanterna, menar Cummings (2008) att 

det är mycket viktigt att ledare uttrycker vilka förväntningar som finns i relationen när 

det är ett distansförhållande. Vi tolkar att den oplanerade kontakten i form av 

tillgängligheten och den planerade kontakten med återkoppling och uppföljning behöver 

hanteras på ett framgångsrikt sätt för att lyckas skapa förtroende och för att 

personalansvaret således ska kunna bemästras. För oss blir det därför tydligt att det är 

tydlighet i kommunikationen och klargörande av förväntningar gentemot kund och 

konsult som är betydelsefullt för att skapa själva förtroendet som krävs för att hantera 

personalansvar på distans.   
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 … kräver struktur tillsammans med flexibilitet 4.2

Utöver förtroende har vi, ur beskrivningarna från informanterna, utläst att det också är 

betydelsefullt med struktur, men också flexibilitet, för att hantera personalansvar på 

distans. Att medvetet skapa en struktur där det också finns möjlighet att vara flexibel 

krävs för att kunna balansera mellan de krav och intressen som konsultchefer ställs 

inför.  En av de tillfrågade uttrycker 

 

Det är jätteviktigt med struktur eftersom man är ju på ett sätt deras chef men 

samtidigt inte. (Fyra år på positionen)  
 

Informanten beskriver att struktur betyder att ha koll på vilka aktiviteter som är kopplat 

till personalansvaret, det vill säga vad som ska göras och vid vilken tidpunkt det ska 

ske. Aktiviteterna kan vara uppföljningssamtal, medarbetarsamtal, eventuella 

rehabsamtal och förlängning av konsulters anställning. Enligt informanten skapas 

struktur konkret genom att ha flera personalark med information kring konsulternas 

anställning och historik. Enligt en annan informant skapas struktur genom att det finns 

tydliga processer kring hur organisationen men också hur den enskilda konsultchefen 

ska arbeta.  

 

Man behöver ha en struktur för sitt arbete […] att man jobbar med återkommande 

månadsmöten - jag har ju stående bokningar med många av kunderna där jag har 

möten både med kunden och med konsulten […] Struktur kan också vara att ha viss 

avsatt tid för intervjuer varje vecka och avsatt tid för telefon och 

nykundsbearbetning. Att skapa en struktur för sig själv i den här rollen är jätteviktigt. 

(Tre år på positionen)  
 

Att strukturen är viktig beror enligt informanterna på att man som konsultchef annars 

kan arbeta alldeles för mycket med administration, vilket de upplever inte är 

fördelaktigt. Vidare beskriver de att processerna för att skapa struktur består av 

hållpunkter där det bland annat ingår attestering av konsulternas arbetstider, 

medarbetarsamtal, lönesamtal, samt arbetsmiljökontroll av konsulternas arbetsplatser 

samt avsatt tid för nykundsbearbetning och intervjuer med potentiella kunder.  

 

Nordengren och Olsen (2006) menar att för att en ledare ska kunna leda sina 

medarbetare krävs det struktur och det blir än viktigare om ledningen sker på distans, 
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vilket vi kan konstatera även gäller för konsultchefer som har personalansvar på distans. 

För att överbrygga distansen kan vi således se att använder struktur för att hantera och 

kontrollera upprätthållandet av kontakten och relationen med konsulten. Resonemanget 

stärks av Cummings (2008) som menar att det är betydelsefullt att ledare sätter upp 

tidsscheman för kontinuerliga möten och regelbunden kontakt med medarbetarna. Vi 

kan därmed se att informanterna med hjälp av struktur skapar möjligheter för att 

upprätthålla och kontrollera kontakten med medarbetarna. 

 

Det är viktigt med en tydlig struktur. För min del handlar det ju om så många 

konsulter […] och då är det viktigt att ha struktur för att hinna det man ska och för att 

man ska kunna hålla det man har sagt. (Fyra år på positionen) 

 

Samtidigt som det är viktigt med struktur beskriver informanterna att det i rollen som 

konsultchef är minst lika betydelsefullt att vara flexibel. De menar att 

bemanningsbranschen är en föränderlig bransch där mycket händer på en och samma 

gång och det gör att man som konsultchef måste vara beredd på att oförutsedda 

arbetsuppgifter kan dyka upp. 

 

Eftersom som man jobbar med människor så vet man ju aldrig vad man ställs inför 

för det uppkommer nya saker hela tiden. Det är väldigt vanligt att oväntade 

situationer eller problem uppstår och då gäller det ju att vara flexibel och snabbt 

finna utvägar eller lösningar. (Tolv år på positionen) 
 

Johansson (1994) kopplar samman begreppen ansvar och kreativitet och menar 

kreativitet är en förutsättning för att kunna hantera svåra ansvarssituationer där 

människors behov och synpunkter kan krocka med regler, principer och normer. 

Informanterna nämner att flexibilitet är oerhört viktigt i rollen som konsultchef då det 

kan uppkomma händelser som kräver snabba insatser, vilket är något som vi anser 

hänför sig till att vara kreativ i arbetet och kunna hantera oförutsedda situationer. 

Informanterna menar att det är viktigt att låta vissa timmar vara flexibla för att klara av 

allt som händer i bemanningsbranschen, just för att allt kan förändras så fort. Några av 

informanterna beskriver vidare att de har viss avsatt tid varje arbetsvecka som de låter 

vara oplanerade för att de under denna tid ska kunna ta tag i oförutsedda 

arbetsuppgifter. Samtidigt beskrivs att det inte alltid spelar roll att det finns tid avsatt, 

utan att vissa saker som uppkommer måste lösas direkt.  
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Jag måste hela tiden hålla koll på vad jag ska göra mer av och vad jag behöver göra 

mindre av i mitt arbete […] Man försöker ju planera det finns ju alltid saker som kan 

dyka upp och förstöra planeringen och då måste man ju vara flexibel kunna fördela 

om sitt arbete eftersom vissa av sakerna som dyker upp måste redas ut på en gång. 

(Fyra år på positionen) 
 

Beskrivningarna visar också att flexibilitet är viktigt för att stundtals klara av 

arbetsbelastningen. Jobbet som konsultchef innefattar både lugnare och mer stressiga 

perioder, och under de stressigare perioderna blir det allt viktigare med flexibilitet. En 

av informanterna beskriver att arbetsbelastningen för tillfället är väldigt hög och menar 

att flexibilitet och prioriteringsförmåga blir viktigt. 

 

Jag har inte tillräckligt många arbetstimmar i veckan för att hinna det som jag 

egentligen vill utan då får man prioritera och prioritera bort. (Ett år på positionen) 
 

Vidare visar beskrivningarna från informanterna att krav på flexibilitet också är ett 

resultat av att man som konsultchef hela tiden måste anpassa sig efter både mot sina 

konsulter och mot kundföretaget, vilket stundtals kan vara svårt enligt de tillfrågade. 

Således blir förmågan att vara flexibel mycket viktigt del i hanteringen. Informanternas 

resonemang stärks av Olofdotter (2005) som menar att konsultchefer behöver vara 

flexibla och kunna prioritera mellan strikt planering och plötsligt uppkomna situationer 

som kräver omgående hantering för att kunna hantera den unika arbetssituation de 

befinner sig i. Vidare beskriver Camps, Oltra, Aldás-Manzano, Buenaventura och 

Torres-Carballo (2016) att flexibilitet hos medarbetare i väsentlig grad bidrar till en 

organisations dynamiska kapabilitet. Dynamisk kapabilitet handlar om en organisations 

förmåga att svara på ett lämpligt sätt på förändringar som sker på arbetsmarknaden i 

form av att snabbt kunna göra anpassningar (ibid). Vi kan således se att flexibilitet hos 

medarbetare inte bara underlättar för den enskilda konsultchefen utan spelar även en 

avgörande roll för hela organisationens framgång och konkurrenskraft. 

 

Det blir för oss tydligt att flexibilitet är en viktig ingrediens i hanteringen av 

personalansvaret på distans och därmed också förmågan att kunna prioritera mellan 

olika arbetsuppgifter. Vi menar att strukturen i sin tur möjliggör för att kunna vara 

flexibel samt för regelbunden kontakt med konsulter vilket i sin tur kan skapa inflytande 

till konsulterna som enligt Popper (2013) är betydelsefullt för att lyckas att ha 
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medarbetare som arbetar på distans. Eftersom personalansvaret beskrivs vara omfattande 

och brett tror vi därmed att strukturen tillsammans med ett flexibelt arbetssätt möjliggör 

för enklare hantering av personalansvaret. Vi tolkar att om man som konsultchef inte är 

flexibel och har en struktur i sitt arbete och klarar av att göra prioriteringar när kraven 

från olika håll blir för stora kommer det med stor sannolikhet resultera i en 

arbetssituation som är outhärdlig.  

 

 … kan ske genom coping och copingstrategier 4.3

Vi kan utifrån informanternas beskrivningar kring hur de hanterar personalansvar på 

distans koppla det till vad som inom teorin beskrivs som coping och copingstrategier. 

Brattberg (2008) beskriver att coping sker genom att individen antingen förändrar, 

påverkar eller anpassar omgivningen och sitt eget sätt att reagera och tolka på det som 

har inträffat. Informanterna beskriver att de stundtals upplever sitt personalansvar som 

utmanande och problematiskt, vilket gör att vi ser att coping blir aktuellt för 

informanterna att använda i deras roll som konsultchefer. Lazarus och Folkman (1984) 

beskriver följande definition av coping:  

 

Ständigt föränderliga, kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara 

specifika yttre och/eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens 

resurser. (citerad i Währborg 2009:88) 
 

Brattberg (2008) beskriver att en copingstrategi betecknar de åtgärder som en individ 

använder sig av för att hantera situationer som upplevs svåra. Copingstrategierna syftar 

till att antingen förändra själva situationen, förändra uppfattningen av situationen eller 

att kontrollera känslor som stressar individen (Brattberg, 2008). Ahmadi (2008) menar 

att individen utformar sin egen copingstrategi beroende på vilka kulturella preferenser 

han eller hon har. Det innebär således att det som ligger till grund för valet av 

copingstrategi i en stressfull situation är individens syn på politik, arbetsliv, ekonomi, 

moral, religion och sexual- och familjeliv. Våra informanter är inne på samma spår och 

beskriver 

 

Hur man hanterar utmaningar tror jag delvis handlar om erfarenhet men jag tror 

också att det handlar mycket om sunt förnuft – det är nog något som skapas redan i 

uppfostran och är en del av ens egna grundvärderingar. (Tre år på positionen) 
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Lazarus och Folkman (1984) delar upp copingstrategier i två huvudområden: 

emotionsfokuserade copingstrategier och problemfokuserade copingstrategier. 

Emotionsfokuserade copingstrategier innebär försök att begränsa känslomässiga följder 

genom exempelvis positiva jämförelser eller undvikande för att minska stress som 

uppkommer vid svåra situationer. Problemfokuserade copingstrategier är konkreta och 

målorienterade används när individer finner möjligheter att hantera eller lösa hotande 

situationer och därmed aktivt försöker göra detta genom att analysera fram tänkbara 

lösningar (ibid). Vi kan utläsa att våra informanter inte beskriver några 

emotionsfokuserade copingstrategier under intervjuerna utan snarare problemfokuserade 

copingstrategier. De beskriver hur de försöker ta tag i de upplevda svårigheterna och 

lösa dem på det sätt som de finner som mest optimalt. Samtidigt är vi medvetna om att 

känslofokuserade copingstrategier säkerligen används i situationer som exempelvis inte 

går att förändra vilket vi anser kan vara när kunder har tagit beslut som berör både 

konsult och det egna bemanningsföretaget där konsultcheferna inte kan påverka den 

uppkomna situationen. Det är dock inget som har framkommit i vår empiriska data.  

 

Utifrån både teori och informanternas beskrivningar kan vi se att konsultcheferna rör sig 

i en balansakt där krav från både kund, konsult och det egna bemanningsföretaget måste 

hanteras. 

 

Kunden och jag kanske inte alltid har samma uppfattning om hur bra personalpolitik 

ska bedrivas eller om vad bra arbetsmiljö är och där finns ju utmaningar i min 

chefsroll. (Tre år på positionen) 
 

I rollen som konsultchef kan vi därmed konstatera att stressfulla förhållanden kan 

uppstå till följd av den komplexa arbetssituationen. I dessa situationer blir det viktigt att 

kunna hantera kompromisser: 

 

Man måste kompromissa. Det handlar ju om att sätta sig in i arbetsgivarens situation 

också man kan inte bara se till konsulten, det funkar inte så. (Två år på positionen) 
 

Ur vår data framkommer det att informanterna har en önskan om att kunna minska 

distansen, att vara ”mera på plats” och att de försöker lösa detta genom att dels 

verkligen försöka vara det rent fysiskt, genom att besöka kundföretagen och de enskilda 

konsulterna regelbundet. Detta leder emellertid till en känsla av otillräcklighet: 
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Om jag fick drömma skulle det finnas ett kontor på varje företag där jag kan vara 

samtidigt. Jag vill gärna klona mig och min önskan är att kunna vara ute hela tiden. 

(Ett år på positionen) 
 

För att lösa problemet med att de inte alltid kan vara fysiskt nära försöker det vara 

ständigt tillgängliga: 

 

Jag är extremt tillgänglig på telefon. Jag svarar på helger och på kvällar och jag 

försöker alltid finnas tillgänglig. (Sex år på positionen) 
 

De försöker också, på varierande sätt, bygga upp förtroende och tillit. Redan vid 

anställningstillfället klargörs att de ständigt kommer att ”finnas där” för sina anställda: 

 

Redan vid anställningstillfället är det viktigt att vara övertydlig och verkligen trycka 

in i konsulterna att de alltid kan vända sig till mig om det skulle vara något […] 

konsulterna måste få känslan av att de alltid kan höra av sig till mig, stort som smått. 

(Ett och ett halvt år på positionen) 

 

Men de måste också skapa och upprätthålla förtroendet från kundföretagen. Genom 

strukturerade sammankomster och tydlig kommunikation försöker man bygga en stabil 

relation med såväl konsulter som kundföretag: 

 

Man behöver ha en struktur för sitt arbete […] att man jobbar med återkommande 

månadsmöten - jag har ju stående bokningar med många av kunderna där jag har 

möten både med kunden och med konsulten […] Struktur kan också vara att ha viss 

avsatt tid för intervjuer varje vecka och avsatt tid för telefon och 

nykundsbearbetning. Att skapa en struktur för sig själv i den här rollen är jätteviktigt. 

(Tre år på positionen)  
 

Utifrån informanternas upplevda utmaningar (se ex. kapitel 3 avsnitt 3.6) kan vi 

konstatera att de använder sig av tre huvudsakliga problemfokuserade copingstrategier, 

nämligen att de försöker bygga upp och upprätthålla förtroende, struktur och flexibilitet. 

Vi tolkar det som att informanterna aktivt bygger upp ett förtroende för att kunna 

hantera de mjuka delarna av personalansvaret, som annars försvåras på grund av 

distansen. Genom förtroende menar informanterna att de klarar av att stötta, coacha och 

motivera sina konsulter trots att de finns en distans mellan dem. De menar också att 
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förtroendet gör att de kan behålla en tillitsfull relation med kundföretagen, vilket 

uttrycks som betydelsefullt. Vidare ser vi att konsulterna också aktivt försöker utmana 

de strikta strukturerna för att inte fastna i det administrativa arbetet. Det är viktigt att 

orka behålla sin flexibilitet i en ständigt föränderlig omgivning. 

 

Det är ändå jätteviktigt att kunna vara flexibel. Det är en föränderlig värld och då är 

det viktigt att kunna göra omprioriteringar. (Tre år på positionen) 
 

 Delslutsats 4.4

För att hantera personalansvar på distans använder sig informanterna av tre 

huvudsakliga strategier vilka är förtroende, struktur och flexibilitet. Vi kan se att 

förtroendet är en viktig byggsten i hanteringen av framförallt de mjuka delarna av 

personalansvaret på distans, som också beskrivs vara den största utmaningen i 

konsultchefernas arbete. Förtroendet bygger konsultcheferna upp genom fysisk och 

psykisk närhet, genom att utveckla personliga relationer till sina konsulter med 

ömsesidig tillit samt genom tillgänglighet, återkoppling och tydlig kommunikation. 

Strukturen visar sig också vara viktigt och informanterna menar att den är ett viktigt 

hjälpmedel i att hinna med det som ska göras, eftersom arbetet som konsultchef 

innefattar så många olika delar. Samtidigt beskrivs också förmågan till flexibilitet som 

avgörande i hanteringen då bemanningsbranschen är en föränderlig bransch där 

förmågan till anpassning och omprioriteringar är mycket viktig. Genom att skapa 

förtroende, struktur och flexibilitet kan vi se att informanterna använder sig av 

problemfokuserade copingstrategier där de aktivt försöker hantera sin komplexa 

arbetssituation, som stundtals upplevs både stressande och problematisk.   
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5 Slutsats 
I följande avsnitt presenteras studiens slutsatser gällande hantering av personalansvar 

på distans för konsultchefer på bemanningsföretag. Vi presenterar också förslag till 

vidare forskning. 

 

 Hantering av personalansvar på distans 5.1

Sex av våra sju informanter har tidigare i sina karriärer haft personalansvar där 

medarbetare och chef befinner sig på samma fysiska plats, och dessa informanter är 

eniga om att personalansvar på distans är mer omfångsrikt. Deras ansvar sträcker sig 

nämligen till gränslandet mellan olika organisationer men också ut i samhället. Vi kan 

konstatera att personalansvar på distans, likt personalansvar där den personalansvarige 

och medarbetare befinner sig på samma plats, innefattar både hårda och mjuka delar. 

Själva personalansvaret skiljer sig inte åt oavsett om det finns en distans eller inte utan 

skillnaden ligger i hanteringen av personalansvaret. Det som utmärker personalansvar 

på distans är att de mjuka delarna blir svårare att hantera och hur konsultcheferna 

hanterar sitt personalansvar är avhängigt av att vissa delar av ansvaret delas eller läggs 

över på kundföretaget. Vi kan konstatera att den faktiska personalledningen inte utförs 

av konsultchefen utan av kundföretaget vilket gör att vi ser att konsultcheferna får en 

typ av stödfunktion till konsulterna där de mjuka delarna i form av coachning, 

motivation och utveckling är essentiella men också svåra att hantera.  

 

För att återkoppla till studiens inledning kan vi påstå att de aspekter som Nordengren 

och Olsen (2006) beskriver är betydelsefulla för att bemästra distansen inte är 

tillräckliga för konsultchefer på bemanningsföretag. Nordengren och Olsen (2006) 

nämner tydlighet, planering och framförhållning som betydelsefulla aspekter men vi 

hävdar att detta inte är tillräckligt för att överbrygga distansen. I vår empiri 

framkommer det nämligen att förtroende, struktur och flexibilitet är viktiga byggstenar i 

hanteringen av personalansvaret. Beskrivningarna av vikten av struktur anser vi går att 

koppla till Nordengren och Olsens (2006) aspekter tydlighet, planering och 

framförhållning men utöver det menar vi att det också krävs förtroende och flexibilitet 

för att skapa möjligheter för att hantera personalansvar på distans då rollen som 

konsultchef är mångfacetterad. Nedan redogör vi vad som anses symbolisera förtroende, 

struktur och flexibilitet i rollen som konsultchef.  
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 Förtroende  5.2

För att skapa förtroende har vi inledningsvis utrett att psykisk och fysisk närhet till sina 

konsulter är väsentligt för konsultcheferna. Närheten är betydelsefull trots att det ofta är 

en geografisk distans till konsultchefen. Genom att ha en både fysisk och psykisk närhet 

så ofta som möjligt till sina konsulter menar konsultcheferna att relationer utvecklas 

vilket i sin tur medför att förtroende skapas mellan konsult och konsultchef. För att 

konsulterna ska känna förtroende kan vi konstatera att det är angeläget för 

konsultcheferna att skapa och utveckla relationer med tillit. Att skapa och utveckla 

relationer är dock svårare när det finns en fysisk distans mellan parterna vilket gör att 

relationsskapandet och relationsutvecklandet kräver mer från konsultchefen i 

förhållande till en personalansvarig som befinner sig på samma plats som sina 

medarbetare. Därför försöker konsultcheferna besöka konsulternas arbetsplatser 

regelbundet samt alltid hålla vad de lovar då tilliten både kan skapa lojalitet och 

engagemang och senare också ett förtroende för konsultchefen. Tillgänglighet och 

återkoppling är andra betydelsefulla byggstenar för konsultcheferna för att skapa 

förtroende. Att vara tillgänglig via telefon eller mail är centralt eftersom fysiska möten 

inte alltid är möjliga till följd av distansen. Tillgänglighet kan således vara ett medel för 

att utveckla den psykiska närheten till konsulterna och överbrygga distansen. Vår 

uppfattning är att tillgängligheten innefattar oplanerad kontakt men att ha planerad 

kontakt genom återkoppling och uppföljning med konsulterna ses som lika väsentligt 

utöver att ständigt vara tillgänglig. Den planerade kontakten genom återkoppling 

innefattar bland annat avstämningar, möten och medarbetarsamtal. Både den oplanerade 

och planerade kontakten ses som betydelsefullt för att skapa ett ömsesidigt förtroende 

mellan konsult och konsultchef.   

 

 Struktur  5.3

Strukturen är betydelsefull för konsultcheferna då det gör det möjligt att hålla ordning 

på de aktiviteter som personalansvaret inkluderar och innebär genom att skapa 

medvetenhet kring vad som ska göras och vid vilken tidpunkt det ska ske. Med hjälp av 

struktur skapas möjlighet för att upprätthålla och kontrollera kontakten med 

medarbetarna eftersom det blir enklare för konsultcheferna att hantera personalärenden 

som inte upplevs ske lika naturligt som när man har personalansvar där medarbetare är 

på samma fysiska plats.  
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 Flexibilitet 5.4

Tillsammans med struktur krävs det samtidigt flexibilitet då arbetet präglas av att 

oväntade, och för chefen osynliga, situationer kan uppstå. Att arbetet sker i en 

föränderlig värld gör också att flexibiliteten är en betydelsefull aspekt för att hantera 

personalansvar på distans. För informanterna innebär flexibilitet att kunna göra snabba 

insatser och kunna prioritera bland arbetsuppgifterna om något oförutsett inträffar. 

Arbetet som konsultchef beskrivs innefatta både lugnare och mer hektiska perioder, och 

vid de mer hektiska perioderna blir det allt viktigare med flexibilitet och 

prioriteringsförmåga för att klara av arbetsbelastningen och hantera personalansvaret på 

distans. 

 

 Copingstrategierna blir extra betydelsefulla  5.5

Aspekterna som vi har identifierat konstaterar vi är konsultchefernas copingstrategier då 

personalansvaret på distans stundtals upplevs som problematiskt och utmanande. 

Samtidigt reflekterar vi över att de copingstrategier som vi har identifierat att 

konsultcheferna använder sig av kanske inte är unika för en person som innehar 

personalansvar på distans, utan att de också används av personer med personalansvar 

där medarbetarna befinner sig på samma plats. Vi menar däremot att copingstrategierna 

blir mer angelägna att använda för konsultcheferna till följd av att personalansvaret sker 

på distans. Anledningen till det anser vi beror på att det finns en tredje part, 

kundföretaget, att förhålla sig till och att ansvaret delas med denna part samtidigt som 

konsultchefen formellt har det yttersta arbetsgivaransvaret. Således blir det 

betydelsefullt att använda copingstrategierna för att hantera den komplexa 

arbetssituationen som uppstår. Ytterligare en anledning till angelägenheten att använda 

copingstrategierna ser vi är komponenten distans. Distansen försvårar att hantera vissa 

arbetsuppgifter, som kan kopplas till de mjuka delarna av personalansvaret, vilket gör 

att copingstrategierna blir extra betydelsefulla. Som verksam inom 

bemanningsbranschen ser vi det som betydelsefullt att vara medveten om hur 

omfångsrikt ansvaret som konsultchef är men också hur det hanteras till följd av att det 

är på distans. Vår studie visar att konsultchefernas arbetssituation är komplex och kan 

ge upphov till utmanande och problematiska situationer, vilket innebär att de 

copingstrategier, i form av förtroende, struktur och flexibilitet, vi har identifierat är 

betydelsefulla att reflektera över samt använda. Genom att använda copingstrategierna 

menar vi att stressen och problematiken som konsultcheferna upplever vid olika 
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situationer kan minimeras och arbetet skulle också kunna bli mer effektivt och 

hanterbart för konsultcheferna.  

 

 Gör erfarenheten någon skillnad? 5.6

I studien har vi valt att beteckna informanterna efter det antal år de varit verksamma 

som konsultchefer. Kan man se någon skillnad mellan den som har arbetat länge och 

den som har arbetat kortare tid? Några tydliga skillnader har vi inte kunnat upptäcka 

(vårt empiriska material är heller inte tillräckligt stort för att kunna göra sådana 

jämförelser). Vi menar dock att det finns en tendens i data. De som arbetat längre som 

konsultchefer verkar ha en mer ”tillbakalutad” inställning till de generella problem som 

distansen medför. Istället beskriver de mera konkreta problem, som de menar måste 

åtgärdas för att de ska kunna uppleva sig nöjda med sitt arbete. 

 

Jag har vant mig vid distansen, men det finns såklart fortfarande utmaningar i form 

av att exempelvis fånga upp vad mina medarbetare tänker och tycker. (Tolv år på 

positionen) 
 

Jag har inga problem att det är på distans utan det är lönen alltså […] som jag tycker 

är det svåra. Jag förstår att det påverkar mycket med pengar och det kan inte jag 

påverka ett smack. (Sex år på positionen)  
 

De som har arbetat kortare tid på positionen ger också uttryck för att mer erfarenhet 

antagligen kommer att bidra till en mer hanterbar arbetssituation. En uppföljande studie 

med mer tydligt fokus mot antal år i positionen skulle kunna stödja eller förkasta våra 

antaganden.  

 

 Som spindlar i sköra nätverk 5.7

Sammanfattningsvis kan vi se att personalansvar på distans kännetecknas av flera 

balansakter. Dels är konsultcheferna ansvariga gentemot det egna bemanningsföretaget, 

med krav på lönsamhet och effektivitet, dels är de ansvariga mot flera olika kundföretag 

där såväl arbetsmiljö som kultur kan skilja sig åt dels mellan själva företagen men också 

mot hur konsultchefen själv uppfattar en god arbetsmiljö eller bra personalpolitik. Sist 

men inte minst är konsultchefen ansvarig gentemot de enskilda konsulterna - att de trivs 

och har det bra på sina respektive arbetsplatser. Här beskrivs både utmaningar i form av 
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det problematiska i att upprätta och upprätthålla en förtroendefull relation samt att både 

vara ständigt närvarande och samtidigt långt ifrån.  

 
              Figur 5:1: Egen illustration av konsultchefen som spindeln i ett skört nätverk.  

 

Konsultchefernas situation skulle kunna beskrivas som att de är spindlar i sköra nätverk. 

Nätverket består av olika trepartsförhållanden där konsultchefen är en så kallad 

förhandlare mellan de andra två parterna; kundföretaget och konsulten. Samtidigt måste 

konsultchefen uppfylla bemanningsföretagets olika krav. Konsultchefen har alltså press 

på sig från många olika håll. De måste se till att rätt kompetens hamnar på rätt ställe, att 

kundföretaget blir nöjda, att lönsamheten för det egna bemanningsföretaget är god 

samtidigt som de ska se till att konsulterna får tillfälle att utvecklas och trivas. Vi menar 

också att konsultchefen måste upprätta och upprätthålla kontakter mellan de olika 

kundföretagen liksom mellan konsulterna, eftersom villkoren mellan dessa inte kan 

skilja sig åt alltför mycket. Som spindeln i ett skört nätverk försöker konsultchefen 

ständigt hålla samman och stärka sitt nät men flera faror hotar stabiliteten. 

Konsultchefen får inte alltid reda på hur situationen ter sig ute i nätverken och tvingas 

ibland att med kort varsel ingripa och lösa situationer. Metaforen kring att 

konsultchefen är som spindeln i nätet kan vidare exemplifieras med att det fastnar en 
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fluga, ett problem uppstår, i ett av nätverken som konsultchefen tvingas rycka ut på och 

hantera. Samtidigt fastnar det en annan fluga, ett annat problem uppstår, på ett annat 

nätverk som också behöver hanteras av konsultchefen. Att behöva, men inte ha 

möjlighet, att möta konsulternas och kundernas behov samtidigt blir således en 

utmaning för konsultchefen. Vi kan också dra parallellen att det är arbetsamt för 

spindlar om vädret varierar vilket det också är för konsultchefer om 

omvärldsförhållandena förändras. Konjunkturförändringar är ett sådant exempel som 

kan göra att konsulter antingen behöver sägas upp eller så behöver ett stort antal 

konsulter tillsättas för att tillfredsställa kundföretaget, vilket påverkar konsultchefernas 

arbete och hur de hanterar det. Att beskriva konsultchefernas arbetssituation som 

spindeln i ett skört nätverk anser vi visar på att konsultchefernas personalansvar är 

komplext och kräver varsam hantering för att nätverken inte ska skadas. 

 

 Förslag till vidare forskning 5.8

Vi ser med fördel att fenomenet personalansvar på distans kan studeras vidare utifrån 

konsultchefers perspektiv och upplevelser. En kritik mot vår egen studie är att vi har 

närmat oss fältet som studerande vilket säkert har bidragit till att resultatet mer 

fokuserar på problemlösande copingstrategier än emotionsbaserade copingstrategier. 

Våra informanter har säkert uppfattat intervjusituationen lite som ett 

undervisningstillfälle och då fokuserat på att beskriva hur de löser problem snarare än 

att berätta om sina känslor runt problematiska situationer. Att studera den emotionella 

sidan av personalansvar på distans skulle därför kunna ge en mer heltäckande bild av 

konsultchefernas situation.  

 

Ett annat perspektiv som helt saknas i vår studie är de enskilda konsulternas. Att studera 

konsulternas motivation samt kommunikation gentemot sina chefer påverkas av att 

personalansvaret sker på distans anser vi skulle vara intressant då de aspekterna ofta 

anses vara väsentligt för en organisations framgång enligt organisationsteorin (se ex. 

Bolman & Deal, 2015; Alvesson & Kärreman, 2012). Vi rekommenderar också̊ 

forskning av fenomenet i andra branscher då distansaspekten har blivit mer utbredd i 

organisationer det senaste decenniet (Howell et al. 2005). Vi anser att det skulle vara 

intressant att se om vår studies resultat gällande hantering av personalansvar på distans 

stämmer även i andra branscher. 
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