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Förord 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till våra respondenter som har bidragit med sina 

kunskaper och erfarenhet. Utan dem hade inte studien kunnat genomföras. Vi vill även tacka 
”Linda1” som genom sin beskrivning av ledarskapet gav oss inspiration till titeln på denna 

studie. 
 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Annika Schilling som låtit oss forma uppsatsen 
till något eget med hjälp av hennes vägledning. 

Slutligen vill vi tacka Mikael Lundgren för bra och konstruktiv kritik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelina Boström   Anna Sandström 
 
________________                                 _________________ 
 
Kalmar den 26/5- 2014 
 
 

                                                
1 En anonym respondent 
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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med studien var att skapa förståelse för hur konsultchefers ledarskap blir präglat 

a trepartsrelationen som uppstår när det är två parter som är ansvariga för en konsult. Vi ville 

skapa oss en inblick i hur konsultcheferna leder sina konsulter och hur de arbetar för att 

motivera dem. Vidare ville vi skaffa oss en uppfattning över hur konsulterna upplever 

situationen. 

Metodik: Studien har genomförts i form av en fallstudie på två bemanningsföretag med 

utgångspunkt i en induktiv forskningsansats. Data har samlats in genom en kvalitativ metod 

där sju semistrukturerade intervjuer med personer på fallföretagen har genomförts.  

Slutsats och slutdiskussion: Genom studien har det framkommit att trepartsrelationen är ett 

komplext fenomen där chefen inte ses som den traditionella ledaren utan snarare som en 

administratör. Genom trepartsrelationen har det framkommit att problem kan uppstå då 

konsultchefernas roll blir likt medlare istället för chef. Konsulterna reflekterar inte över 

trepartsrelationen utan anser att gränserna är tydliga, däremot kan de inte alltid urskilja vilket 

företag de tillhör. Genom studien har det även kommit fram att konsultchefer och konsulter 

har olika bild över vad motivation är, vilket vi menar tyder på att de har olika förhållningsätt 

till fenomenet. Studien har även visat att motivation till arbetet inte är något som 

konsultcheferna lägger någon större vikt vid. Konsulterna beskriver att de strävar efter en 

heltidsanställning och menar på att de inte nödvändigtvis vill vara anställda som konsulter. 

Konsultcheferna menar på att en konsult som slutar är något positivt för företaget eftersom det 

resulterar i gott rykte för verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Trepartsrelation, bemanningsföretag, konsult, konsultchef, motivation, ledarskap, 

chefskap, delat ledarskap 
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Abstract 
 
Purpose: The purpose of this study was to create an understanding of how the temporary 

employee manager is characterized by the triangular relationship that occurs when there are 

two parties responsible for an employee. We also wanted to create a picture of how temporary 

employee manager manage to lead their temporary employees and how they work to motivate 

them. Further, we wanted to get an idea of how the temporary employees experience the 

situation. 

Methodology: The study was conducted in the form of a case study on two staffing companies 

on the basis of an inductive research approach. Data were collected through a qualitative 

method where seven semi-structured interviews with individuals on the companies that we 

studied. 

Conclusion and final discussion: The study has revealed that triangular relationship is a 

complex phenomenon in where the leader is seen more as an administrator more than a 

traditional manager. Through the study we have concluded that the triangular relationship 

have made that managers are seen as a mediator, this is something that temporary employees 

did not reflect over. But in other hand they have problem to know which company they belong 

to. The study has proved that the managers and employees have different ways to look at 

motivation. We can see that they have different approaches to the phenomenon. The study has 

also shown that motivation to work is not something that a temporary employee manager put 

any greater emphasis on. The temporary employees describe that they are looking for a full 

time job, and that they don’t necessary want to be a consultant. The managers see that an 

employee that quit is something good for the company, because it leads to a good reputation. 

 

Keywords: triangular employment relationship, motivation, leadership, management, 

temporary employee manager, temporary employees, temporary agency work, joint leadership 
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1. Inledning 
Inledningsvis beskriver vi bakgrunden kring bemanningsbranschen och lyfter fram de problem som  

vi anser är aktuella för vår studie genom vår problemdiskussion. Vidare presenteras studiens syfte 

med tillhörande frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Arbetsförmedlingsmonopolet började diskuteras enligt Andersson & Wadensjö (2010) på 

1980-talet. Redan 1991 gjordes den första lagändringen då det utfördes ett antal mindre 

justeringar och 1993 tillkom lagen om den privata arbetsförmedlingen (SFS 1993:440). De 

nya lagstiftningarna gjorde det möjligt att i vinstsyfte bedriva både uthyrning och 

förmedling av arbetskraft enligt Andersson & Wadensjö (2004) vilket gjorde att branschen 

ökade snabbt under 90-talet. Bemanningsbranschen växte från en tydlig koncentration på 

storstäderna till en etablering runt om i Sverige. Arbetsmarknaden har under den senaste 

tiden utvecklats i Sverige skriver författarna, vilket har lett till att arbetsformerna har ändrats 

med åren. Det har idag blivit allt vanligare att ha olika arbetsformer2 vilket har lett till att en 

heltidsanställning på en fast arbetsplats inte längre är självklart. Många människor arbetar 

fortfarande i en fast heltidsanställning men allt fler människor har under perioder av sina 

arbetsliv varit tillfälligt anställda av ett bemanningsföretag.  

 
Enligt Ciett3 (u.å) finns det över 137 300 bemanningsföretag runt om i världen idag. 

Branschen sysselsätter idag över 624 500 personer som dagligen arbetar med att matcha rätt 

kompetens till klientföretagen genom bemanning, rekrytering och omställning. Hela 74 

procent av kunderna uppger att de inte är intresserade av att anställa, vilket leder till att de 

väljer att anlita bemanningsföretag istället. Bemanningsföretagen4 (u.å) upplyser om att det 

idag är 1.5 procent av den svenska sysselsatta befolkningen som är anställda genom ett 

bemanningsföretag, vilket är en ökning från 1.3 procent under 2013. Ökningen av 

bemanningsföretag som skett under åren förklarar Andersson & Wadensjö (2004) kan vara 

att organisationer blir allt mer “slimmade”, vilket innebär att verksamheter har en 

personalstyrka anpassad efter en lägsta produktionsnivå. När efterfrågan ökar hyr 

organisationer in personal via bemanningsföretag för att täcka upp för det behovet som 

uppkommer. En annan förklaring till att bemanningsbranschen expanderar är att frånvaron 

ökar eftersom sjukskrivningar har blivit allt vanligare, detta leder till en större efterfrågan på 

                                                
2	  Arbetsfromer kan ses som bland annat heltid, deltid och timvikarie.	  
3	  Ciett.org Internationella förbundet för bemanningsföretag.	  
4	  Bemanningsforetage.se är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom uthyrning	  
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inhyrd personal. Ökningen visar även på att människor som vill kombinera sitt arbete med 

en annan sysselsättning har ökat, de som till exempel vill arbeta under tiden då de studerar. 

Det finns även de som visar på att människor som är arbetslösa ser bemanningsföretagen 

som ett tillfälle att visa upp sina kunskaper, för att förhoppningsvis senare få ett 

heltidsarbete enligt Andersson & Wadensjö (2004). 

 

Användandet av tillfälliga tjänster är inte längre kopplat till en viss bransch eller till att 

människor som arbetar inom bemanningsföretag har en “svagare” yrkesprofil enligt De 

Cuyper & De Witte (2011). Den förutfattade bilden över hur hyrd personal i 

klientorganisationen trivs är att det är ett osäkert arbete som är förknippat med dåliga 

arbetsförhållanden. Författarna förklarar att en anledning till att hyrd personal inte upplevs 

att trivas grundar sig på de dagliga erfarenheterna de fastanställda upplever. Forskningen har 

dock visat på att det inte alltid finns någon större skillnad i välmåendet mellan 

heltidsanställda och de tillfälligt anställda. Forskningen visar snarare att välmåendet är större 

hos de som är tillfälligt anställda eftersom de själva har valt vilka tider de vill arbeta och 

under vilka omständigheter. Fler och fler studier pekar på att osäkerheten främst är tankar 

som finns bland de fastanställda och att otryggheten är mindre problematiskt när det 

kommer till de som faktiskt är uthyrda. Allan & Sienko (1998) hävdar dock att konsulter 

förlorar vissa fördelar, som till exempel känslan av att tillhöra ett team vilket till viss grad 

kan minska motivationen hos de uthyrda konsulterna. Författarna skriver att konsulter som 

tar ansvar för arbetes gång från början till slut samt får feedback från sina chefer mår bättre. 

Detta leder oss in på att det är viktigt att se till helheten gällande bemanningskonsulterna och 

att alla parterna spelar en viktig roll för att den uthyrda personalen ska trivas. Nedan 

presenteras det fenomen som vi upplever som problematiskt inom bemanningsbranschen.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Bemanningsbranschen har utvecklats från att bara fylla en funktion genom att agera som 

vikarier åt de fastanställda som är sjuka, till att idag användas på en frekvent basis vilket har 

blivit en viktig del av arbetsmarknaden både inom den privata och offentliga sektorn. Det 

finns tre parter som är involverade i en uthyrningsprocess beskriver Burgess & Connell 

(2005), författarna menar att det leder till att det skapas en komplex trepartsrelation där 

anställningsförhållandet sker mellan bemanningskonsulten, bemanningsföretaget och 

klientorganisationen. Trepartsrelationen är något som även Chung-Tzer et.al (2010) tar upp. 
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Författarna skriver ett triangulärt arbetsförhållande mellan uthyrningsfirman, konsulten och 

klientorganisationen vilket komplicerar ledningen av konsulterna. Det beskrivs som ett 

utmanade arbete att kunna skapa goda förhållanden genom engagemang och tillfredsställelse 

hos de uthyrda konsulterna. En viktig faktor är att uthyrningsföretagen bör behandla sina 

uthyrningskonsulter som interna kunder för att på så sätt skapa en högre trivsel hos de 

uthyrda konsulterna och även skapa en nöjdhet hos klientorganisationerna som hyr 

personalen menar författarna. 
 

Eftersom bemanningsbranschen har expanderat genom åren medför det att fler och fler 

människor arbetar med så kallade distansrelationer till sina chefer. Nordgren & Olsen (2006) 

anger att chefskapet handlar både om kommunikation och motivation eftersom samhället idag 

har lett till att dessa frågor har blivit viktiga. Geografiskt sett breddar organisationer och 

verksamheter ut sig och cheferna finns mer sällan bland sin personal. Cheferna bör därför 

utifrån sitt ledarskap kunna motivera och nå sin personal oavsett varifrån och när de arbetar. 

Feldman, Doerpinghaus & Turnley (1994) diskuterar dilemmat om att trivseln minskas hos 

bemanningskonsulterna. Författarna menar på att den hyrda personalen upplever att arbetet 

som de utför inte känns meningsfullt eller uppskattat alla gånger.  

 

Det finns vissa skillnader mellan de hyrda konsulterna och den fastanställda personalen menar 

Wheeler & Buckley (2000), de förklarar att en faktor som skiljer dem åt är motivationen. 

Även Bozionelos & Nikolaou (2010) menar att de hyrda konsulterna är svårare att motivera 

och de har svårare än de heltidsanställda att engagera sig. Detta bör dock inte vara någon 

överraskning eftersom förhållandet mellan dem snarare är ekonomiskt än socialt då de inte är 

anställda av organisationen där de arbetar vilket gör att det är en tredje part involverad. En 

annan faktor som kan bidra till minskad motivation skriver Feldman, Doerpinghaus & 

Turnley (1994) är att bemanningskonsulter ofta benämns som “bara vikarier” i en 

klientorganisation. Författarna menar att uthyrd personal upplever att de blir behandlade som 

saker istället för människor vilket leder till att det skapas en lägre grad av engagemangen. 

Forskningen har visat att konsulterna tilldelas arbetsuppgifter som kräver mindre utbildning, 

skicklighet eller tidigare erfarenhet, det mynnar ut i att arbetet upplevs tråkigt och 

ostimulerande. Vidare beskriver författarna att bemanningskonsulterna ofta känner sig osäkra 

och de är pessimistiska över framtiden. Bemanningsarbete ses ofta som en återvändsgränd, 

speciellt för de människor som söker en fastanställning. Av resonemanget kan vi utläsa att 

utvecklingen har lett till att det idag är en hög omsättning inom bemanningsföretagen och att 
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det finns problematik inom branschen. Vi ställer oss frågande till om det är möjligt för 

konsultchefer, genom sitt ledarskap, att motivera en arbetsstyrka som verkar växa sig större 

för varje år. Vi tror att svårigheter uppstår när chef och medarbetare inte befinner sig på 

samma plats, vilket blir fallet då bemanningsföretagen står mellan två parter. Vi menar att 

ledarskap är viktigt att reflektera över eftersom trepartsrelationen innebär att chefen relaterar 

till två parter samtidigt. Vi har funnit att ledarskap utifrån en konsultchef är ett relativt 

outforskat problem, och att de flesta studier är gjorda utifrån konsultens perspektiv vilket fick 

oss att vilja undersöka fenomenet. Dessa funderingar och resonemang leder till vårt 

problemområde som presenteras i syftet och mynnar ut i frågeställningen nedan. 

 
1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur konsultchefers ledarskap blir präglat av 

trepartsrelationen som uppstår när det är två parter som är ansvariga för en konsult. Vi vill 

skapa oss en inblick i hur konsultcheferna leder sina konsulter och hur de arbetar för att 

motivera dem. Vidare vill vi även skaffa oss en uppfattning över hur konsulterna upplever 

situationen. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
För att underlätta bevarandet av frågeställningen och för att öka förståelsen för problemet 

har vi formulerat en huvudfråga som efterföljs av två underfråga. 

 

- Hur hanterar konsultcheferna sin ledarskapsroll inom bemanningsföretag som präglas 

av trepartsrelationen? 

-  Hur arbetar konsultcheferna för att få sina konsulter att känna samhörighet och bli 

motiverade till arbetet? 

- Hur upplever konsulterna trepartsrelationen? 
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1.5 Disposition 
Dispositionen är till för att skapa en tydlig överblick över uppsatsen. Vi ska med 

hjälp av detta avsnitt på ett enkelt sätt se hur uppsatsen är uppbyggd och vad 

uppsatsen innehåller. 

Kapitel 1 

Det här kapitlet beskriver bakgrunden till problemdiskussionen som 

mynnar ut i ett syfte och vidare till studiens frågeställningen. 

Kapitel 2 

Det här kapitlet beskriver tillvägagångssättet vi har valt att använda oss av 

under forskningen, det beskrivs även varför vi har valt att använda de 

metoder vi valt för att besvara våra frågeställningar. 

Kapitel 3 

Det här kapitlet börjar med en organisationspresentation för att sedan gå in 

på att beskriva den empirin vi har samlat in genom intervjuer på företaget 

vi har valt att studera. 

Kapitel 4 

Det här kapitlet presenterar teorin vi har utformat efter den empirin som har 

skapats i det empiriska kapitlet. Vi beskriver här de centrala begrepp och 

teorier som är relevanta för vår forskning. 

Kapitel 5 

I det här kapitlet analyserar vi och skapar förståelse mellan det empiriska 

materialet och teorin. Vi kommer utgå från vår egen uppfattning om hur 

empirin förhåller sig till teorin för att därefter resultera i varför 

organisationen gör som de gör när det kommer till våra frågeställningar. 

Kapitel 6 

I det avslutande kapitlet besvaras forskningsfrågorna med hjälp av vad vi 

kommit fram till i analyskapitlet. Efter vi har kommit fram med en slutsats 

kommer vi presentera vårt teoretiska bidrag vi har kommit fram till med 

hjälp av vår studie. Vidare lägger vi fram våra egna 

reflektioner och förslag till vidare forskning. 

  

Inledning	  

Metodik	  

Empiri	  

Teori	  

Analys	  

Slutsats	  &	  
slutdiskussion	  
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras de val vi gjort avseende den vetenskapliga metoden i vår studie. Vi 

diskuterar den induktiva forskningsansatsen och den kvalitativa strategin vi valt att utgå från. Vidare 

beskriver vi genomförandet av de kvalitativa intervjuerna och vårt urval av respondenter/fallföretag 

för att förtydliga den datainsamling som ligger till grund för vårt empiriska resultat. 

 

2.1 Förförståelse 
Vi valde att söka information innan vi började vår studie eftersom vi ville skapa en plattform 

att stå på för att få en förståelse för ämnet vilket gav grunden för vårt inledningskapitel. 

Förförståelsen skaffade vi genom att läsa in oss på material som var skrivet i elektroniska 

sekundärkällor och då främst genom akademiska artiklar där vi sökte på nyckelord som var 

grundade i vårt uppsatsämne. 

 

2.2 Forskningsansats 
Vi använde oss av en induktiv forskningsansats som enligt Ahrne & Svensson (2011 via 

Ahrne & Svensson) innebär att forskarna utgår från att samla in empirisk data för att sedan 

tolka och sammankoppla med valda teorier. Den induktiva forskningsansatsen utgår från de 

observationer som görs för att sedan hitta teorier som hjälper till att förstå den empiriska 

data som samlats in. Författarna anser att forskarna drar generella slutsatser från insamlad 

data som sedan resulterar i ny teoribildning. Detta är något som stödjs av Patel & Davidson 

(2011) som även de menar på att en induktiv ansats är ett arbetssätt där forskarna utifrån den 

insamlade empirin formar teori. Vi valde att göra en induktiv forskningsansats eftersom det 

gav oss möjlighet att närma oss studieobjektet i vi valt Vi började vår studie genom att 

genomföra intervjuer som fokuserade på att skapa förståelse för ämnet. Efter första intervjun 

såg vi mer konkret vad som kunde komma till grund för studien. Efter den empiriska 

insamlingen valde vi att sedan samla teorier och utgick då utifrån den empiri vi samlat in. 

 

Patel & Davidson (2011) betonar att den induktiva forskningsansatsen medför att forskarnas 

åsikter och idéer kan komma att påverka utformningen av teorierna. Författarna menar att 

det är viktigt att forskarna inte har skapat sig förutfattade meningar för att kunna utveckla 

teorier på ett neutralt sätt. Forskare som arbetar genom en induktiv ansats kan fortfarande ha 

tankar och åsikter som oundvikligt kan komma att påverka vissa valda teorier. Genom Patel 

& Davidson (2011) beskrivning, ställde vi oss kritiska till om vi använt oss av en helt 

induktiv forskningsansats, eftersom vi innan forskningen hade förkunskaper och 
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erfarenheter inom området. Patel & Davidson (2011) skriver att genom en deduktiv ansats 

arbetar forskarna genom allmänna principer och redan befintliga teorier. Vi ansåg inte att vi 

arbetade deduktivt men att vi hade en viss förkunskap som formade våra tankar och idéer 

kring forskningen. Vi valde att skriva vår studie enligt en induktiv ansats eftersom vi hade 

till syfte att studera verkligheten för att sedan skapa en förståelse genom teoretisk koppling. 

Vi ansåg att det var av stor vikt att studera på det här sättet eftersom vi ville ha en 

verklighetsbaserad bild av en bransch som för oss var främmande, snarare än att ha en 

teoretisk grund som den deduktiva forskningsansatsen står för. Det gjorde att vi valde att 

inte bli styrda av teori enligt en deduktiv ansats eftersom vi ansåg att det inte gav en enhetlig 

bild av verkligheten. Eftersom vi inte utgick från befintliga teorier ansåg vi att forskningen 

skapade en verklighetstrogen studie då vi fokuserade på empirisk insamlad data. Vidare 

bedömde vi att en studie med teoretisk utgångspunkt genererarade i att vissa aspekter kunde 

förbises eftersom det kan vara svårt att identifiera viktiga komponenter som det empiriska 

materialet format vilket gjorde det naturligt att forska genom en induktivt metod. 

 

2.3 Forskningsmetod 
Vår studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod, en metod som enligt Denscombe (2009) 

fokuserar på ord och individers uppfattningar eller ståndpunkter om verkligheten som de 

befinner sig i. Författaren beskriver att frågeställningar som ”varför och ”hur” ofta ligger till 

grund för den kvalitativa studien vilket passar våra frågeställningar: 

• Hur hanterar konsultcheferna sin ledarskapsroll inom bemanningsföretag som präglas av 

trepartsrelationen? 

• Hur upplever konsulterna trepartsrelationen? 

• Hur arbetar konsultcheferna för att få sina konsulter att känna samhörighet och bli 

motiverade till arbetet? 

Vidare förklarar Widerberg (2002) att en kvalitativ forskning utforskar ett nytt område eller 

utvecklar något nytt, vilket gör att ett alltför teoristyrt angreppssätt kan snarare vara ett 

hinder än en tillgång. En bra kvalitativ forskning är enligt författaren snarare 

teorigenererande än teoribeläggande. Vår tanke var att skapa en ny infallsvinkel i fenomenet 

som vi beskrivit i inledningskapitlet vilket motiverar vårt val av forskningsmetod eftersom 

vi vill analysera snarare än att kvantifiera. Vi ansåg att vårt forskningsämne inte var 

utforskat i det djup som vi valde, där vi fokuserade på konsultchefernas perspektiv snarare 

än konsulternas som tidigare forskning visat på. 
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Bryman & Bell (2005) förklarar att den kvalitativa metoden genomförs på ett analytiskt sätt 

vilket kräver genomgående undersökningar. Författarna belyser att det kvantitativa 

arbetssättet är strukturerat jämfört med det kvalitativa arbetssättet där det finns utrymme för 

flexibilitet och en större öppenhet. För vår studie har det varit viktigt att kunna arbeta 

flexibelt för att kunna anpassa oss efter det empiriska materialet vi fått fram under arbetets 

gång. Genom en kvalitativ metod har vi fått möjligheten att skapa oss en förståelse efter 

respondenternas uppfattning om ledarskapet som präglas av trepartsrelationen på ett djupare 

plan än om vi hade forskat genom en kvantitativ metod. Vi menar att det krävdes ett 

arbetssätt där det fokuseras på individernas uppfattning om problemet vi funnit, för att 

studien skulle bli trovärdig. Bryman & Bell (2005) skriver att flexibiliteten gör det enklare 

för forskarna att röra sig i olika riktningar samt att anpassa processen efter materialet som de 

samlar in. Vi valde en kvalitativ metod för att kunna analysera en levande empiri som 

samlats in genom intervjuer. Vårt syfte med studien var att skapa en förståelse för hur 

konsultchefer hanterar ledarskap och motivation inom bemanningsföretag vilket gjorde att 

valet av en kvalitativ metod blev naturligt. Vi anser att det inte hade gått att få svar på vårt 

syfte om vi gjort en kvantitativ studie eftersom vi inte hade fått någon förståelse till 

bakgrunden till fenomenet som vi belyst i studien. Den kvalitativa metoden gav oss 

möjligheten till att skaffa djupare kunskaper om hur konsultchefer hanterar 

trepartsrelationen som uppstår genom att prata med de berörda, och forma studien där efter. 

 

Eneroth (1984) skriver att den kvalitativa metoden kan visa tecken på att vara problematisk i 

vissa aspekter, till exempel då en kvalitativ strategi undersöker färre objekt jämfört med när 

en kvantitativ strategi används. Vi bedömde att de bemanningsföretag som vi studerat hade 

olika förutsättningar vilket resulterade i en mångfacetterad syn på forskningsproblemet. Vi 

är dock medvetna om att vi enbart har undersökt två företag vilket har gjorde att vi förstod 

den kritik som Eneroth (1984)  nämner i sin teori; att en kvalitativ metod undersöker färre 

objekt och där igenom inte får en enhetlig bild över fenomenet. Vår studie täcker inte alla 

bemanningsföretag och studien har heller inte givit en rättvisande bild över hur 

bemanningsföretag ser ut generellt i världen. Vi menar att vår forskningsstudie gav en 

inblick i fenomenet som vi framhäver, men att det inte hade skadat att intervjua fler 

verksamheter för att få en ännu djupare förståelse. Syfte med studien var att skapa en 

förståelse för ett fenomen som uttrycks vara aktuellt som vi skriver i inledningskapitlet. Vi 

ansåg att våra forskningsfrågor inte hade kunnat besvaras genom en kvantitativ metod, 
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eftersom vi ville basera vår studie på det empiriska materialet i form av intervjuer med 

människor som befinner sig i fenomenet idag. 

 

2.4 Litteratur 
Vi har i den här studien valt att använda oss av vetenskapliga artiklar samt teoretiska böcker 

till vår teoretiska referensram. Vi valde att främst söka efter relevant teori genom 

universitetsbibliotekets sökmotor, där använde vi oss bland annat av ord som ledarskap, chef 

på distans, motivation och bemanning. Utifrån böckernas titel valde vi ut de som främst 

ansågs stämma överens med vår studie. Vi kunde därefter studera den information som gavs 

genom respektive bok för att vidare sålla ut relevant material. Vi nyttjade sökmotorer som 

Emerald och Business Source Premier och EconLit (EBSCO) för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar. Sökorden som vi använt till dessa sökmotorer var främst Bemanning, 

motivation, temporary staff, temporary employees, temporary agency work, contingency 

workforce och leadership. Det har varit relativt enkelt att finna vetenskapliga artiklar som 

berör ämnet vi studerade eftersom det visat sig att fler har forskat inom liknande ämnen, 

dock har vi inte funnit något som varit identiskt med vårt syfte och som djupgående berör 

trepartsrelationen. Vi har medvetet valt att sparsamt använda oss av teori eftersom vi  ville 

utföra en studie utifrån en induktiv forskningsansats. Vår teori är noga utvald och anpassad 

efter det empiriska materialet, vi menar på att fokuset i vår studie var kring det empiriskt 

insamlade materialet vi fått fram. 

 

2.5 Undersökningsdesign 
Vi använde oss av en fallstudie som enligt Merriam (1994) är en undersökning av något 

”speciellt”, t ex en person, en organisation eller en situation. Undersökningen sker genom ett 

avgränsat område som är valt då det är viktigt eller intressant. Genom en fallstudie utses en 

specifik situation för att den är intressant och via djupare kunskaper kan det ge en bättre 

förståelse generellt av den företeelsen som är ämnad att undersöka. Det är en fördel att ha 

studerat ett tydligt ämne där gränserna är uppenbara som t ex en organisation eller ett 

specifikt område enligt Merriam (1994). Vi valde att studera en specifik bransch vilket 

gjorde att det föll sig naturligt att välja fallstudie som ett tillvägagångssätt. Valet baserades 

på Merriam (1994) beskrivning, att en fallstudie är en undersökning av något speciellt. 

Författaren beskriver att en fallstudie kombineras med olika typer av datainsamlingsmetoder 

så som intervjuer, enkäter eller observation för att få in så mycket information som möjligt 

om undersökningsfallet. Vi valde vårt fall utifrån en avgränsad grupp inom 
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bemanningsbranschen när vi samlade in data för vår studie. Genom att samla så mycket 

empiri som möjligt inom de två fallföretagen vi valde menar vi att vi fick en god förståelse 

för hur fenomenet fungerar inom bemanningsbranschen. Målet med en fallstudie är enligt 

Meeuwise et.al (2008) att fånga fenomenet som undersöks i all sin komplexitet och i sitt 

sammanhang, det anses ha stor betydelse för forskningens förståelse av problemet. 

Fallstudier anses vara väl lämpade för att besvara frågor som börjar med hur- och varför som 

kräver en kvalitativ forskningsmetod. Vår frågeställning söker efter förståelse och 

förklaringar till fenomenet som vi beskriver i inledningen, vilket gjorde att vi ansåg att 

fallstudie var en forskningsdesign som passade vår studie. 

 

När en fallstudie utförs upptäcks ofta nya begrepp och ny förståelse snarare än verifikationer 

av tidigare forskningar, vilket gör att fallstudier kännetecknas av induktiva drag enligt 

Merriam (1994). Syftet med en fallstudie är inte att komma fram till det “rätta” svaret eller 

tolkningen utan snarare att undanröja felaktiga slutsatser så att forskarna tillslut har kommit 

fram till den mest övertygande tolkningen. Fallstudier är vidare lämpligt om forskarna vill 

utvärdera och skapa bättre förståelse av den dynamik som ligger bakom enligt Merriam 

(1994). Denna teori stödjer vidare vårt val av metod eftersom vi arbetade induktivt och 

strävade efter att få ny förståelse kring fenomenet vi beskriver genom vår forskningsstudie. 

Vi valde att undersöka fenomenet genom en flerfallstudie på olika organisationer eftersom 

det gav oss en bredare insyn i problematiken. Ying (2007) skriver att en flerfallstudie ger en 

bredare och mer djupgående kunskap om området. Vidare förklarar författaren att en 

flerfallstudie oftast är starkare än en fallstudie då fler analysenheter studera och betonar att 

forskarna bör använda fler empiriska källor när de genomför en forskningsstudie. 

 

2.6 Datainsamling 
Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det olika sätt att samla in data till en kvalitativ 

studie. Merriam (1994) förklarar tre olika sätt att samla information på; genom intervjuer, 

observationer och genom dokument. Intervjuer och observationer ses som primärdata medan 

dokument klassas som sekundärdata. I vår uppsats har vi använt oss av primärdata för att 

besvara våra frågeställningar. 

 

2.6.1 Primärdata 
Studiens empiriska material består av intervjuer vi har gjort med konsultchefer och konsulter 

på våra fallföretag. Vi valde att intervjua de olika parterna för att skapa en bild över 
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problemet utifrån de berördas synvinkel. Enligt Kvale (1997) används en kvalitativ 

intervjuteknik när forskarna söker efter mening och vill beskriva det centrala temat i den 

intervjuades livsbild. Huvuduppgiften med intervjuer är att förstå innebörden av vad den 

intervjuade berättar. Intervjuaren tolkar vad som sägs och hur det sägs vilket gör det viktigt 

att vara observant och att kunna tolka ansiktsuttryck, tonfall och andra kroppsliga 

uttryckssätt. Eftersom syftet med vår forskning var att skapa en förståelse över fenomenet 

kring trepartsrelationen ansåg vi att denna metod var aktuell. Vi tolkade det Kvale (1997) 

påstår som att intervjuerna gav oss en djupare förståelse eftersom vi fick utrymme att fråga 

respondenterna djupgående om ämnen som berör vårt fenomen, vilket gjorde att vi valde 

denna metod. 

 

Vi hade inte någon djupare förkunskap om området vilket gjorde att vi ville göra intervjuer 

där intervjupersonen stod i fokus, och att intervjun blev formad utifrån vad denne sade. 

Kvalitativ forskningsintervju strävar enligt Kvale (1997) efter att förstå och lyssna till både 

de direkta beskrivningarna men samtidigt kunna se innebörden av vad som berättas genom 

att se till vad som sägs mellan raderna vilket stödjer vår studien. Den kvalitativa 

intervjumetoden syftar till att få fram otolkade beskrivningar enligt författaren, något som vi 

ansåg passade till vår forskning eftersom vi ville få fram information som vi inte hade 

tillgång till innan forskningen. Kvale (1997) förklarar att forskarna genom intervjuer får en 

bild över hur den intervjuade upplever och känner i situationer. Genom våra intervjuer 

skapade vi oss förståelse och en inblick i hur bemanningsföretag arbetar med problemet som 

vi beskrivit i inledningen. Vi sökte nyfiket efter empiri som varit till nytta för vår forskning, 

något som Kvale (1997) skriver är en fördel för en forskningsteknik där empirin står i fokus. 

 

2.6.2 Semistrukturerade intervjuer 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att låta respondenterna forma sina 

egna svar och få möjlighet att reflektera över vad vi frågade efter på ett djupare plan. Vi 

valde därför att skapa grundfrågor som vi ansåg vara relevanta för att få fram rätt empiri till 

vår forskningsstudie. Våra grundfrågor var till exempel: Hur ser ditt ledarskap ut? Vad är 

motivation för dig? vilket är frågor som vi ansåg vara explorativa snarare än teoretiskt 

drivna, något som passar för en induktiv ansats. Vår intervjumall anpassades sedan efter 

respondenten och formades även av intervjuerna beroende på vad den intervjuade svarade på 

de olika frågorna. Vårt val stödjs av Kvale (1997) som framhäver att en kvalitativ intervju 

varken använder sig av helt styrda intervjufrågor men inte heller “icke styrande”. 
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Intervjuerna fokuserar därför på fenomenet som ska undersökas och inte frågorna i sig enligt 

Kvale (1997). Intervjuaren leder in respondenten till ett visst tema, men har samtidigt inte 

någon bestämd uppfattning om dess tema enligt författaren. Patel & Davidson (2011) skriver 

att kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering vilket innebär att frågorna som 

ställs ger utrymme för respondenterna att svara med egna ord. Vår tanke var att skapa 

utrymme för svar och inte ha styrande frågor eftersom vi sökte kunskap för att få en 

förståelse. Patel & Davidson (2011) anser att den kvalitativa intervjutekniken kan välja att 

använda sig av en viss standardisering där frågorna ställs i en viss ordning, frågorna varierar 

dock beroende på den individuella intervjun och hur det blir naturligt för den unika situation 

vilket ger en låg grad av standardisering. Författarna beskriver denna metod som 

semistrukturerad intervjuteknik, eftersom ett specifikt tema berörs med frågor men 

respondenten har stor frihet att forma sina svar. Denna intervjuteknik gör att forskarna aldrig 

i förväg kan avgöra vad de “sanna svaren” ska bli vilket gör att en kvalitativ intervju är 

riktad mot en induktiv eller abduktiv forskning enligt Patel & Davidson (2011). Eftersom 

vår studie utgår ifrån en induktiv forskningsansats samt att vi ville att våra respondenter 

skulle forma vår studie utifrån det relevant fakta som kom fram under insamlingen av data, 

menar vi att semistrukturerade intervjuer passade vår studie. 

 

2.7 Urval 
Det finns enligt Denscombe (2009) fyra former av urval vilka är: snöbollsurval, 

teoretiskturval, bekvämlighetsurval och subjektivturval. Den subjektiva urvalsformen 

skriver författaren är att forskarna gör medvetna val när individer till studien plockas ut. 

Urvalet består av individer som forskarna anser är bäst lämpade för syften med studien. 

Forskarna baserar även sitt urval på vad de tror kan ge en hög grad av värdefull data kring 

en viss expertis enligt Denscombe (2009). Vi valde att utföra ett subjektivturval där vi själva 

tog kontakt med personer som vi ansåg kunde ge oss värdefullt empiriskt material. Enligt 

Kvale (1997) utförs så många intervjuer som det behövs för att ta reda på det forskningen är 

ämnad att ta reda på och antalet intervjupersoner baseras på undersökningens syfte. Vi valde 

att intervjua sju personer vilket vi ansåg var tillräckligt för att kunna svara på vår 

problemformulering. Våra respondenter var både konsultchefer och bemanningskonsulter, 

då vi ville få en bild av fenomenet får båda perspektiven. Från början var vår tanke att få en 

bild av bemanningsföretagen, bemanningskonsulterna och klientföretagen. Vi insåg dock 

tidigt i studien att det var svårt att få fram relevanta klientföretag samt styrdes studien av ett 
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tidsschema vilket gjorde att vi beslutade oss för att fokusera studien utifrån våra valda parter 

som blev konsultchefer och konsulter.  

 

Vår vision var först att samarbeta med bemanningsföretag i Stockholms län och avgränsa 

oss till ett område på det sättet. Efter vi försökt att få intervjuer med företag i Stockholms 

län insåg vi att det var problematiskt för företagen att finna tid till intervjuer. En observation 

vi gjorde var att de flesta sa att de inte hade tid och hade för mycket att göra vilket vi anser 

stödjer vår inledning. Vi valde istället att kontakta företag som bedriver sin verksamhet i 

Småland vilket resulterade i kontakt med två företag som var intresserade av att samarbeta 

med oss. Vi fick kontakt med två personer på respektive företag som vi intervjuade. Efter 

intervjuerna med konsultcheferna frågade vi om kontaktuppgifter på eventuella konsulter 

som skulle vara intresserade av att medverka i uppsatsen. Konsultcheferna valde då ut 

konsulter och gav oss kontaktuppgifter. Totalt har vi intervjuat sju personer: två 

konsultchefer och två konsulter på Företag 1 och två konsultchefer och en konsult vid 

Företag 2. Vi har under forskningsstudien varit medvetna om att konsulternas åsikter inte 

täcker upp för konsulterna generellt i branschen eftersom konsultcheferna medvetet valde ut 

konsulter. Vi upplevde att de konsulter som vi intervjuade var alla väldigt nöjda med deras 

bemanningsföretag och de arbeten som de utfört, något vi anser inte är en rättvisande bild 

över hur branschen ser ut över lag. Vi var därför medvetna om att våra respondenters svar 

kan ha varit färgade efter hur de vill att branschen ska upplevas. Vi har även varit medvetna 

om att konsultcheferna kan ha gett konsulterna rekommendationer på vad de ska svara under 

intervjuerna eftersom deras svar var väldigt lika och de var väldigt positiva till deras 

situation som konsulter. Vi valde att göra våra fallföretag och respondenterna som vi 

intervjuade anonyma. Genom detta sätt ansåg vi att det skapade en trygghet för de 

inblandade parterna eftersom det gav dem möjlighet att prata fritt utan att oroa sig över vem 

som skulle få ta del av deras.  

Nedan följer en presentation av fallföretagen och vad våra respondenter har för roll: 

 

Företag 1 är ett internationellt företaget som bedriver sin verksamhet på de flesta orter i 

Sverige. De är ett etablerat företag som de flesta känner till och har en uppfattning om. På 

detta företag intervjuade vi en konsultchef, en före detta konsultchef som idag arbetar inom 

rekryteringen och med två bemanningskonsulter som för tillfället var utan arbete och 

väntade på att deras konsultchef skulle ge dem nya uppdrag. 

Nedan presenteras respondenterna från Företag 1: 



            Evelina Boström & Anna sandström                                                                         Mer chef än ledare skulle jag säga        

14 
 

Caroline 

Caroline har studerat beteendevetare på universitet. Innan hon började på Företag 1 arbetade 

hon inom andra bemanningsföretag. Hon har under två och ett halvt år varit konsultchef och 

arbetar med uthyrning av tjänstemän i Kalmar och Kronobergslän. 

Eva 

Eva började arbeta som konsultchef men idag arbetar hon till 95 procent med rekrytering 

och ungefär fem procent med uthyrning. Innan hon började inom bemanningsbranschen 

arbetade hon som företagsrådgivare och har utbildning inom vården och vidare inom 

transport och logistik. 

Per 

Per har inte någon eftergymnasial utbildning och är idag heltidsanställd på Företag 1 som 

konsult. Han har under en lång tid varit anställd som konsult vid ett och samma 

klientföretag. Idag är han arbetslös och väntar på att hans bemanningskonsult ska ge honom 

något nytt uppdrag. 

Mikaela 

Mikaela har inte någon eftergymnasial utbildning och är idag heltidsanställd på Företag 1 

som konsult. Hon har idag inget fast uppdrag och ser sig själv som arbetslös men har en fast 

lön från Företag 1. 

 

Företag 2 är ett lokalt företag som bedriver sin verksamhet på en av de större orterna i 

Småland. Företaget startades upp för ca fyra år sedan. På deras hemsida förklarar de väldigt 

tydligt att de är har personallösningar som är utöver det vanliga och skriver att de arbetar 

efter en vison om att ta hand om varandra och skapa en laganda. Vi valde att intervjua VDn 

som har lång erfarenhet av bemanningsbranschen, personalchefen som har det övergripande 

ansvaret för den uthyrda personalen och även en före detta konsult som blivit fastanställd 

hos ett av klientföretagen nyligen. 

 

Nedan presenteras respondenterna: 

Linda 

Linda har en utbildning inom personalvetare och arbetar som personalchef sedan starten för 

ca fyra år sedan. Innan hon började på Företag 2 arbetade hon inom samma bransch på andra 

företag under 7 år. Hennes främsta arbetsuppgift inom företaget idag är inom 

personaluthyrning där hon har det översiktliga ansvaret. 

Mohamed 
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Mohamed har 18 års erfarenhet av strategiskt och operativt HR-arbete och är VD på Företag 

2. Innan han startade företaget arbetade han inom bemanningsbranschen på andra företag 

och har stor erfarenhet av uthyrning av personal. Idag arbetar han mest inom 

organisationsutveckling och chefsrekrytering. 

Simon 

Simon har inte någon eftergymnasial utbildning. Han har precis avslutat sin anställning som 

bemanningskonsult hos Företag 2. Han slutade på företaget eftersom han fick erbjudande om 

heltidsanställning på det sista uppdraget han gjorde som konsult. 

 

2.7.1 Genomförande av intervjuer 
Vi valde att spelade in våra intervjuer vilket är det vanligaste sättet att registrera intervjuer 

på enligt Kvale (1997). När forskare spelar in en intervju får de möjlighet att koncentrera sig 

på ämnet som diskuteras och dynamiken under intervjun. Orden, tonfallet, och övriga 

observationer görs på enkelt sätt då de kan spela upp intervjun så många gånger som 

forskarna önskar enligt författaren. Vi valde att spela in våra intervjuer likt Kvale (1997):s 

rekommendationer genom en ljudinspleningsapp på mobilen för att sedan kunna transkribera 

intervjuerna. Genom transkriberingen upplevde vi det enkelt att reflekterar över situationer 

som respondenterna beskrev under intervjuerna vilket gjorde att vi värdesatte våra 

transkriberingar högt. Den första intervjun genomförde vi tidigt i vår process för att skapa en 

bild över hur konsultcheferna reflekterade över våra problem. Efter vi hade lyssnat på den 

första intervjun insåg vi att vi inte hade tillräckligt semistrukturerade intervjufrågor vilket 

gjorde att vi skrev om frågorna för att få en friare frågemall inför resterande intervjuer. Den 

första intervjun ägde rum på Företag 1:s kontor i Kalmar, vi medverkade båda två under 

intervjun och upplevde att vi fick en bra kontakt vilket ledde till en givande intervju. Vår 

andra intervju var med VDn på Företag 2 som vi spelade in via telefon eftersom han hade 

möjlighet att träffa oss för en intervju. Vi upplevde det som negativt att vi inte fick möjlighet 

att träffa honom personligen eftersom vi inte fick utrymme till att kunna tolka hans svar 

utifrån ansiktsuttryck och dylikt. I efterhand upptäckte vi även att kvalitén på det inspelade 

materialet blev väldigt dålig eftersom han hade högtalartelefon på och vi hade ett dåligt 

inspelningsprogram. Eftersom ljudkvalitén gjorde att det var svårt att höra vad VDn på 

företag 2 sa hade vi svårigheter med att tolka vissa svar från frågorna som vi ställde, vilket 

gjorde att vi var tvungna att ta bort hans svar på vissa delar i studien. Vår tredje intervju var 

med konsultchefen på Företag 2 som ägde rum på deras kontor i Växjö. Vi ville träffas för 

en intervju eftersom vi ansåg att kvalitén blev bättre på plats. Vi hade även vår sista intervju 
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med konsultchefen på Företag 1 på deras kontor i Växjö. Intervjuerna med de tre 

konsulterna genomfördes via telefon med ett annat inspelningsprogram, än den tidigare 

intervjun via telefon, vilket gjorde att kvalitén bra. Vi försökte träffa konsulterna för en 

intervju på plats men tiden var knapp och det passade konsulterna bäst att intervjuas via 

telefon. 

 

2.8 Forskningsetik 
Inom samhällsforskningen skriver Dahmström (2011) att det har blivit allt viktigare att ha 

etiska regler. Trost (2010) betonar att de etiska aspekterna ska övervägas noggrant. Alla 

forskare bör enligt Graziano & Raulin (2010) förhålla sig till två kategorier gällande de 

etiska aspekterna. Det första är att skydda de medverkande i undersökningen, den andra 

aspekten är att framställa rapporten på ett sanningsenligt sätt. De personer som medverkar i 

en studie bör enligt Patel & Davidson (2011) bli informerade om syftet med studien och 

vilken innebörd de medverkandets roll har. Det bör även vara tydligt för respondenterna att 

medverkan är frivillig. Vi har genom vår studie beaktat de etiska aspekterna genom att 

formulera en förfrågan om respondenternas medverkan så att de inte kände sig tvingade, på 

så sätt var vi tydliga med att deras medverkan var frivillig. Vi började även varje intervju 

med en beskrivning om studien och dess syfte samt bad om tillåtelse om att få spela in 

samtalen och informerade dem om att deras identitet skulle vara anonym. Inspelningen och 

transkriberingen innebar att utgångspunkten för det empiriska materialet inte blev 

snedvridet. 

 

Respondenternas bild som de ger forskarna är inte alltid helt sanningsenligt menar Yin 

(2012). Författaren förklarar att respondenterna vill uppfattas på ett visst sätt vilket kan 

medföra att bilden respondenterna delger till forskarna kan bli vinklad. Vi har under studiens 

gång beaktat och varit medvetna om att respondenterna kan ge oss en vinklad bild under 

intervjuerna. Under intervjuerna med konsulterna misstänkte vi att deras svar kan ha blivit 

färgade av deras konsultchefer, något vi har försökt ta hänsyn till under studiens gång. Veal 

(2011) belyser vikten av att vara ärlig i en studie och att det är avgörande att det finns en 

ärlighet både i datainsamlingen och under analysen i rapporten för att resultatet i sin tur inte 

ska ge en icke rättvisande bild. Forskarna har från början ett övertag då de i förväg vet vilka 

frågor som ska ställas, det kan då uppstår en gruppsituation där respondenterna får ett 

“underläge” framhäver Trost (2010). Författaren resonerar att det därför är viktigt ur ett 

etiskt perspektiv att vara medveten om den gruppsituation som uppstår vid en intervju. 
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Eftersom vi ville minska risken för att de skulle känna att vi hade ett övertag, försökte vi 

skapa en öppen dialog där respondenterna fritt fick prata kring våra frågor. 

 

2.9 Tolkning 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) bör forskarna kritisera sina egna tolkningar för att de 

inte ska se verkligheter enbart från sitt egna perspektiv. Vidare förklarar författarna att en 

bra tolkning gör att människor tänker till och även att de tänker om. Författarna 

argumenterar att tolkning bygger på att utmana och problematisera människors 

föreställningar. Tolkning innebär både förstående och även förklarande element enligt 

Alvesson & Sköldberg (2008). Genom vår studie har vi fått en djupare förståelse för 

fenomenet vi studerar eftersom vi har fått möjligheten att studera ett ledarskap som är 

präglat av en trepartsrelation. Under vår studie valde vi att se på fenomenet vi valt genom 

både konsultchfernas perspektiv och genom konsulternas. Vi menar att detta utgångssätt har 

gjort att vi har sett på problemet från två olika håll. Enligt Ahrne & Svensson (2011 via 

Ahrne & Svensson) utgår den kvalitativa forskningen från att samla in data och därefter 

analysera det empiriska materialet. Vi har under vår studie utgått från vår empiriska 

insamling vilket har lett till att vi sedermera tolkat studien utifrån den empiriska delen. 

Ahrne & Svensson (2011 via Ahrne & Svensson) skriver att ett empiriskt material kan tolkas 

på olika sätt. I empirisk forskning finns det olika tolkningsfaser bland annat empiriskt 

material (sekundärtolkning) enligt författarna. Vi har genom studien fått en inblick i 

bemanningsbranschen, vilket har gjort att vi har fått förståelse för hur ett ledarskap kan 

hanteras annorlunda jämfört med ett traditionellt ledarskap eftersom det tillkommer en tredje 

part att ta hänsyn till som ledare. 

 

2.9.1 Trovärdighet 
Ahrne och Svensson (2011 via Ahrne & Svensson) förklarar att all forskning handlar om att 

läsaren ska uppfatta det hen läser som trovärdigt. I en kvalitativ forskningsstudie betonar 

författarna att trovärdigheten är viktigare i kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ, där 

trovärdighet signaleras utifrån siffror, tabeller och laborationer. Vi ansåg att det var viktigt 

att tydligt visa studiens trovärdighet dels för att vi utgått från en kvalitativ forskningsstudie 

och dels för att vi inte ville ge en feltolkad bild av studien. Ahrne & Svensson (2011 via 

Ahrne & Svensson) skriver det är viktigt att ha tranparens för att skapa trovärdighet i sin 

studie. Författarna menar att texter som inte går att kritisera eller diskutera eftersom de 
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saknar transparens kan ha brister i hur forskningsprocessen gått till. En tydlig motivering till 

valet av forskningsprocess bidrar till textens trovärdighet.  

 

2.9.2 Forskningskvalité 
Eneroth (1984) anser att kvaliteten i en kvalitativ studie mäts genom att fokusera på studien i 

helhet. I kvalitativa studier ska resultatet gestalta något där nya innebörder uppstår 

framhåller Olsson & Sörensen (2011), vilket skapar grunden för resultatets kvalité. Eftersom 

vi har utvecklat trepartsrelationsteorin i mindre utsträckning, som kan läsas under avsnittet 

teoretiskt bidrag, menar vi att det kan ses som grunden utifrån vad Olsson & Sörensen 

(2011) skriver har resulterat i god kvalité. Eneroth (1984) förklarar att studien måste 

upplevas som meningsfull genom att det som undersöks ska kännas relevant att undersöka. 

Olsson & Sörensen (2011) beskriver att forskarna ska betrakta respondentens upplevelser 

som en helhet. Undersökningssammanhanget är inte konstruerade utan är naturligt vilket gör 

att ingenting är givet eller förutbestämt. Vidare resonerar Olsson & Sörensen (2011) att 

tolkningen av studiens resultat bör kunna urskiljas i empirin. Vårt empiriavsnitt är format 

efter vad respondenterna har sagt och har inga egna tolkningar. De egna tolkningarna och 

vår slutsats uttrycks i skilda kapitel vilket gör att läsaren får en tydlig överblick över vad det 

empiriska materialet har givit oss i relation till vår problemformulering. Eneroth (1984) 

skriver att tillvägagångssättet som studien utförs på bör upplevas som tillförlitligt för att 

kunna besvara forskningsfrågan och författaren ska använda korrekta och relevanta begrepp. 

Vår studie är baserad på begrepp och teorier från tidigare forskning inom ämnesområdet 

vilket gör att vi anser att vi har kunnat besvara forskningsfrågorna på ett tillförlitligt sätt. 

Genom våra intevjuer har vi skapat en tydlig förståelse för hur branschen ser ut. Vi har 

genom den insamlade datan kunnat urskilja vilka teorier som varit relevata för vårt ämne 

vilket vi anser har givit oss en studie av ett aktuellt ämne.  
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3. Empiri 
I följande kapitel kommer det empiriska materialet som samlats in till studien presenteras. Genom 

transkriberingen har några övergripande teman kunnat urskiljas vilket presenteras i 

huvudrubrikerna följt av underrubriker. För att göra det överskådligt har vi valt att beskriva vad 

konsultcheferna sagt i början av avsnitten för att avsluta med konsulterna svar. 

 

3.1 Hur ser konsultchefens ledarskap ut? 
Caroline från Företag 1 berättar att hon som konsultchef i bemanningsbranschen ser sitt 

ledarskap som något speciellt. Hon känner sig inte som en riktig ledare och tror att det beror 

på hennes arbetsuppgifter som främst är att planera och administrera. Hon berättar att hon 

ser sig mer som en koordinator för konsulterna. 

”Mer chef än ledare skulle jag säga”-Caroline konsultchef 

För Caroline är en ledare den person som dagligen leder verksamheten men att hennes 

position som chef snarare är att ange lön och administrera ledigheter. Eva beskriver att 

hennes konsultchefsroll på Företag 1 innebär att fokusera på att möta både konsulter och 

klientföretaget. Hon berättar att det har blivit allt vanligare att arbeta säljfokuserat som 

konsultchef. Det menas att konsultchefer arbetar mycket med klientföretaget för att 

bibehålla kontakten och eventuellt skapa merförsäljning genom att klientföretagen vill anlita 

bemanningsföretagen fler gånger. Som konsultchef går det från personal och 

leverantörstänket till att ha ett större fokus på sälj berättar Eva. Vidare förklarar hon att när 

de rekryterar nya konsultchefer till företaget söker de efter människor med säljerfarenheter. 

Eva poängterar dock att hennes roll är att ha det yttersta ansvaret för konsulterna. Caroline 

beskriver att hon som chef själv får bestämma hur mycket tid som ska läggas på 

klientföretag respektive konsulter. Vidare förklarar hon att uppdragen i första hand måste 

tillsättas vilket gör att hon under perioder inte kan prioritera konsulterna. I hennes arbete 

ligger även att sälja berättat hon och då främst merförsäljning till befintliga kunderna. 

 

Linda från Företag 2 anser att ledarskapet som konsultchef i ett bemanningsföretag är 

speciellt eftersom det är på distans. Hon berättar att hon inte är någon arbetsledande chef 

utan ansvarar för de övriga frågorna. Uppdelningen är bra berättar Linda eftersom de har 

hand om de administrativa bitarna och det som rör själva anställningen. Mohamed leder 

genom att ha fokus på hans personal och konsulter, han beskriver att han arbetar mycket 

med kommunikation och att vara närvarande till sina konsulter och medarbetare. Mohamed 
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beskriver att hans position som VD på Företag 2 inte innebär något större ansvar över 

konsulterna och att det är Linda som har det övergripande ansvaret över det området. 

 

3.2 Hur påverkar trepartsrelation respondenterna? 
Eva berättar att trepartsrelationen främst kan vara problematiskt för konsulterna, hon tror att 

det kan vara tungt för konsulterna att vara anställd genom ett bemanningsföretag jämfört 

med att vara anställd direkt hos kundens företag för att hon som chef inte kan vara direkt 

närvarande. 

“En stor utmaning som chef inom ett bemanningsföretag är just att det är på distans, jag är 

inte riktigt där alltid och får inte vara på plats och teama dom och plus att jag inte är 

sakkunnig inom deras områden.”- Eva konsultchef 

 

Caroline tar upp lönediskussionen som ett problem som kommer ur trepartsrelationen, 

konsulterna vill kanske höja lönen och då måste kunden höja priset för att det ska vara 

möjligt förklarar Caroline. Hon upplever sig då som en medlare utan makt att göra så 

mycket, eftersom hon står mellan kunden och konsulten.  

 

Linda berättar att när det uppstår något problem med en konsult så kan det bli som en krock 

tack vare trepartsrelationen. Det kan vara många olika led och versioner kring en situation 

som hon måste ta hänsyn till som konsultchef. Klientföretaget kan uppleva en 

problemsituation på ett sätt, medan konsult kan ha en annan version av vad som hänt, vilket 

kan vara svårt att hantera i vissa fall. Hon berättar att båda parterna är viktiga för företaget 

och då vill de inte mista någon av dem, och heller inte skapa dåligt stämning med någon. 

 

… och hur upplever konsulterna? 

Per som har arbetat på Företag 1 under 7,5 år och har under sin tid på företaget inte 

reflekterar över att han är inblandad i en trepartsrelation. Han förklarade att beroende på vad 

han ville fråga visste han vart han skulle vända sig. Vid lönefrågor vände han sig till Företag 

1 och var det arbetsrelaterade frågor vände han sig till klientföretaget. Även Mikaela som 

arbetar för Företag 1 anser att trepartsrelationen inte är något problem eller något hon blir 

direkt berörd av. Simon, som idag är en före detta konsult hos Företag 2, förklarar att han 

inte såg trepartsrelationen som något problem när han arbetade som uthyrd konsult. Det var 

alltid konsultchefen som han vände sig till om det var något problem. Samtidigt visste han 

att det alltid var viktigt att ha en god relation med klientföretagets chef också för att få en 
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bra referens. Han upplevde dock aldrig trepartsrelationen som konstig utan konsultchefens 

uppgift var enligt honom samma som en vanlig chef. 

 

3.3 Hur skapar konsultchefen tillhörighet? 
Caroline börjar med att berätta att hon upplever det som en utmaning att känna sig tillräcklig 

till alla hennes konsulter i hennes ledarskap då hon inte är på samma plats som hennes 

konsulter. 

“Vi vill ju få dom att känna att de tillhör vårt företag och inte bara känna att det är från oss 

de får sin lön.”-Caroline konsultchef 

Hon förklarar att Företag 1 vill att konsulten ska känna sig som en med den verksamhet som 

de är uthyrda till men att de fortfarande ska känna att de tillhör bemanningsföretaget, något 

de inte alltid lyckas med fullt ut enligt henne själv. Hon tror att en anledning kan vara att de 

som konsultchefer inte alltid är ute hos klientföretagen och hälsar på. Hon upplever dock att 

de i allmänhet har en bra kontakt med sina konsulter. Caroline berättar vidare att hon 

upplever en viss stress över att hon inte alltid är där tack vare distansen. Hon upplever 

stressen mest vid de tillfällen en konsult slutar. Då känner hon att hon hade velat vara där 

och kanske ge en blomma istället för ett telefonsamtal som det oftast blir. Men hennes 

förklaring till varför det blir så är för att det ingår i rollen som hon har. 

“Jag får acceptera att jag inte kan göra 100 procent hela tiden.”-Caroline konsultchef 

 

Även Eva anser att det är viktigt att få bemanningskonsulterna att känna att de tillhör 

bemanningsföretaget. Hon berättar att bemanningskonsulterna har en annan känsla när de är 

anställd genom ett bemanningsföretag än om de hade varit anställd direkt hos 

klientföretaget, konsulterna får inte samma hjärta för sin arbetsgivare berättar Eva. Hon 

beskriver att det är svårt att ha “efter-jobbet” aktiviteter något hon tror kan främja 

tillhörigheten, eftersom alla bemanningskonsulter är relativt utspridda. Eva anser därför att 

det inte är någon idé något hon menar har lett till att företaget är sämre på att göra saker med 

sina konsulter. Eva tycker att det är en faktor som gör att det blir en stor utmaning för 

företaget att skapa förtroende för de anställa, hon beskriver att företaget är lite för osynliga 

för sina bemanningskonsulter. Det är ofta klientföretagen som låter bemanningskonsulterna 

vara med på exempelvis “efter-jobbet” aktiviteter istället för bemanningsföretaget betonar 

Eva. 
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Linda anser att det är viktigt att bemanningskonsulterna känner att det är Företag 2 som är 

arbetsgivaren. Hon vill att konsulterna ska känna att hon är så närvarande som möjligt. 

Linda tror dock att hon skulle kunnat ha en ännu närmare kontakt med sina konsulter om 

hon befunnit sig på samma arbetsplats. 

“Kontakten hade nog blivit enklare än att lyfta luren varje gång vilket hade gjort att vi hade 

kunnat fånga upp mindre situationer.”-Linda konsultchef 

 

Mohamed berättar under intervjun att de nyligen har öppnat ett gym centralt i orten där 

Företag 2 är beläget, för alla deras konsulter. Redan från starten ville Mohamed att Företag 2 

skulle satsa mer på konsulterna än vad hans tidigare arbetsplatser gjorde. Han vill att det ska 

vara naturligt att träffa en konsult ute en lördagskväll och att kontakten ska kännas 

personlig. Även Linda beskriver att det är ytterst viktigt för Företag 2 att ha en nära relation 

till sina konsulter. Hon tar upp att hon vill kunna möta dem ute en lördag och säga hej. 

 

... och hur upplever konsulterna? 

Per beskriver sitt första uppdrag som att allt bara flöt på. Kontakten mellan honom och hans 

dåvarande konsultchef på företag var ganska sporadisk, han tror det berodde på att han 

arbetade för ett annat företag än det han var anställd hos. Under sina år på klientföretaget 

hade han kontakt med Företag 1 ungefär en gång om året när löner skulle diskuteras. För 

tillfället är Per ”mellan jobb” och anser att kontakten är mer intensiv nu än tidigare. På 

frågan om det finns något Per tycker konsultchefen kan göra annorlunda lyfter han upp 

kontakten, han anser att kontakten mellan honom och sin konsultchef hade kunnat vara 

tätare. Mikaela förklarade att hennes kontakt med konsultchefen på Företag 1 var intensivare 

på hennes längre uppdrag. De uppdragen hon har haft den senaste tiden har kontakten varit 

mindre intensiv. Under Mikaelas längre uppdrag upplevde hon att hon hade starkare 

tillhörighet till klientföretaget, nu under hennes uppdrag är kortare känner hon tydligare 

tillhörighet till Företag 1. Hon tror att en anledning även kan vara för att hon inte riktigt 

kommit in i rollen på de kortare uppdragen vilket har gjort att hon upplevt sig mer som en 

del av bemanningsföretaget. Hon berättar att det ibland är tydligt att hon tillhör Företag 1 

eftersom konsulterna tar raster ihop på de uppdrag där det är många konsulter på samma 

arbetsplats. Mikaela beskriver att hon som bemanningskonsult inte alltid vet vilka uppdrag 

hon kommer att få, vilket har lett till att hon under de kortare uppdragen inte sett så tydligt 

vilket företag hon tillhört. Hon berättar att vissa arbetsplatser har varit väldigt måna om att 
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även bemanningskonsulterna skulle få inbjudningar till aktiviteter efter arbetstid vilket 

gjorde det lättare att bli integrerad hos de klientföretagen. 

Simon beskriver samhörigheten till Företag 2 som bra. Han upplevde att båda ställena som 

han var utstationerad på var bra arbetsplatser där sammanhållningen och arbetskamraterna 

var bra. På den första arbetsplatsen upplevde han dock en tydligare gräns mellan vilka som 

var bemanningskonsulter och vilka som var ordinariepersonal eftersom kläderna skiljde sig, 

däremot har arbetskamraterna alltid varit trevliga och han har trivts på båda ställena. 

 

3.4 Hur kommunicerar konsultcheferna med sina konsulter? 
När vi frågar Caroline hur hon kommunicerar med sina konsulter berättar hon att det inte 

finns någon speciell plan över kommunikationen. Hennes främsta kommunikationsverktyg 

är e-mail eftersom många frågor kommer in via e-mail. Annars sms:ar hon mycket och då 

främst till de studenter som de har som anställda konsulter. Hon berättar vidare att hon 

skickar ut månadsmail där de uthyrda får information om vad som händer inom företaget 

och information om att det t ex är dags att lämna in önskemål på semester. En anledning till 

varför hon tycker det är bra att skicka ut månadsmail är för att konsulterna får en känsla för 

helheten, vissa av konsulterna jobbar inte på samma ort och inte har en direkt anknytning till 

verksamheten men att det kan vara kul för de konsulterna att se vad som händer i Företag 1 

berättar Caroline.  

 

Linda beskriver att hon använder alla kanaler för att kommunicera med sina konsulter på 

Företag 2. Beroende på vilka “pooler” de vill nå skiljer sig kanalerna, men inom 

studentjobben som sker kommunikationen ofta via sms. Telefonsamtal använder de väldigt 

ofta och främst till konsulterna som befinner sig på längre uppdrag och hon upplever att hon 

pratar mycket i telefon. Linda försöker även att vara ute och besöka sina konsulter hos 

klientföretagen emellanåt. Ibland kommer även konsulterna in på kontoret för att signera 

papper eller dylikt berättar hon. Linda berättar att hon vid vissa tilllfällen träffar sina 

konsulter över en lunch eller andra typer av konsultträffar. Hon beskriver att där 

kommunikationen brister för företaget är att de borde bli bättre på att skapa månadsbrev till 

sina konsulter så att de får ta del av allmän information. Mohamed nämner samma sak och 

berättar att de pratat om att börja med månadsmail snarast för att skapa en helhet för 

konsulterna. Vidare poängterar Mohamed att han föredrar telefonkontakt istället för sms 

eftersom det är enklare att urskilja motpartens känslor. Mohamed anser även att 

kommunikation går ut på att hela tiden vara närvarande. 
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… hur upplever konsulterna det? 

Per berättar att hans främst kommunicerar med hans konsultchef via e-mailkontakt. Han 

förklarar även att hans konsultchef har besökt honom ute på klientorganisationen vid några 

tillfällen. Per poängterar att han gärna hade sett en mer kontinuerlig kontakt med sin 

konsultchef. Mikaela förklarar att hennes främsta kontakt med konsultchefen är via e-mail. 

Simon berättar att när han var anställd via Företag 2 kommunicerade de via e-mail, telefon 

och sms. I den tjänst där det inte var något bestämt schema för de olika veckorna hade han 

kontakt veckovis med konsultchefen som stämde av med honom om han kunde jobba olika 

tider. På det senaste arbetet han hade var det ett bestämt uppdrag vilket ledde till att det var 

mindre kontakt med konsultchefen. 

 

3.5. Kan konsultcheferna göra något för att få sina konsulter motiverade? 
Caroline beskriver att motivation är att känna mening och en vilja att gå till arbetet samt att 

arbetsuppgifterna ska vara utmanande och tillfredställande. Hon poängterar att en 

omotiverad person har en känsla av motstånd och att inget är roligt i det som görs. Caroline 

berättar att hon har en ambition om att arbeta med att främja motivationen hos hennes 

bemanningskonsulter på Företag 1. Därefter försöker hon ha uppföljningar med konsulterna 

för att stämma av hur arbetet fungerar och hur medarbetaren trivs. Caroline förklarar dock 

att ett bekymmer med att aktivt kunna arbeta med motivation är att hon inte kan vara ute hos 

kunderna och se sina anställda i arbetet. Hon förklarar att det kan vara svårt att fånga upp 

om någon som är omotiverad för att hon inte träffar konsulterna så ofta. Det mest praktiska 

motivationsarbetet beskriver Caroline är vid början av anställningen. Hon tycker det är 

viktigt att bemanningskonsulterna inte känner att de blir ivägskickade på något de inte 

känner till och att de alltid har företaget i ryggen. Företag 1 följer upp konsulterna den första 

perioden av anställningen lite mer intensivt, när konsulterna anses “inkörda” i arbetet tunnas 

kontakten ut, om allt flyter på bra. Caroline poängterar att det är viktigt och att det första 

arbetet från konsultchefens sida blir noggrant utfört.  Hon berättar att Företag 1 vill att 

konsulter ska kunna känner att de kan ringa för minst lilla. Caroline poängterar att de även 

ibland bjuder på lunch eller något annat för att bemanningskonsulterna ska känna sig 

uppskattade. Eva beskriver att hon försöker uppmuntra och “boosta” konsulterna för att få 

de motiverade, men förklarar att det är otroligt svår eftersom hon att inte är på plats, något 

som hon ser som en viktig faktor kring motivationsarbetet. Hon beskriver att de inte får 

glömma att det är bemanningsföretagen som har ansvaret för konsulterna. Det är de som är 
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chefen och konsulternas kontakt vilket gör att de även ansvar för de mår dåligt. Eva 

förklarar att dialogen mellan henne och konsulterna är ytters viktiga, speciellt av ett 

motiveringssyfte. 

 

Linda på Företag 2 har till en början svårt att få fram vad motivation är för henne, hon 

uttrycker att frågan är svår. Till sist förklarar hon att motivation för henne är att personalen 

ska må bra och att de trivs med Företag 2 och klientföretaget. Hon tycker att motivation är 

att känna att det är motiverade att gå till jobbet. Mohamed beskriver motivation som glädje 

att kunna gå till arbetet och att vara motiverad att utföra sina arbetsuppgifter. Han förklarar 

även upp att det är ytterst viktigt att plocka upp om företaget har en omotiverad medarbetare 

för att se vad de kan förändra och förbättra. På frågan om hur företaget aktivt arbetar med att 

motivera bemanningskonsulterna säger Mohamed att de försöker att hela tiden arbeta med 

att främja motivationen hos deras bemanningskonsulter men påpekar även att det är något de 

säkert kan bli bättre på. Han tror att det är viktigt för medarbetarna att förstå varför de utför 

sitt arbete. Mohamed beskriver att ett mål för företaget är att konsultcheferna alltid ska 

finnas närvarande. Linda menar att de inte ska tjäna pengar på människor utan gör vad som 

känns rätt i magen. Hon poängterar även att bemanningskonsulterna ska kunna känna sig 

sedda och att konsultcheferna ska ha en bra dialog med dem. 

 

... och hur upplever konsulterna? 

Per förklarar att motivation för honom är att trivas och att andra blir nöjda över arbetet han 

utför. Han förklarar att konsultchefen har försökt uppmuntra honom vid lönesamtal, något 

som är en gång per år och att de kallat honom ”självgående piano”. Per förklarar att han som 

konsult är i händerna på en arbetsgivare, han får anpassa sig till uppdragen som han blir 

tilldelad, något han anser är en omotiverande aspekt. Han har alltid känt att han tillhört 

klientföretaget eftersom han spenderat en längre tid på ett och samma företag. Mikaela 

förklarar att motivation för henne är när hon får beröm och uppskattning för arbetet hon 

utför. Hon nämner även att lönen är en motivationsfaktor och att arbetet ska vara kul och 

givande. Mikaela anser att goda arbetskamrater och samhörighet till dessa även är 

motivationshöjande. Det som motiverar Mikaela främst genom att vara bemanningskonsult 

är att hon får möjlighet att prova nya arbetskategorier, något hon aldrig skulle gjort om hon 

inte arbetade på Företag 1 som konsult. 

”Det är liksom svårt att se utanför den här boxen själv, då är det skönt att någon annan gör 

det åt en.”- Mikaela konsult 
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Simon som varit anställd hos Företag 2 förklarar att han vill att uppgifterna ska kännas 

utmanade för honom. Han berättar att känna samhörighet till arbetskamraterna och längtan 

av att gå till arbetet också är viktigt för honom för att öka hans motivation. Simon nämner 

även att dagarna gärna får gå snabbt när han arbetar, och att lönen är en viktig 

motivationsfaktor för honom. Simon berättade att hans konsultchef som han hade under sin 

tid på Företag 2 var en bra lyssnare och gav bra svar när han hade frågor. Hon prioriterade 

bemanningskonsulterna förklarar han. Något som också lyfte motivationen var att de bland 

annat gav ut fotbollsbiljetter och dylikt vid vissa tillfällen.   

 

3.6 Varför börjar konsulterna och vad blir konsekvenserna när de slutar? 
Mohamed förklarar att han inte ser det som något problem att en konsult slutar. Han menar 

på att det är ett bra betyg för Företag 2 att de har lyckats rekrytera bra arbetskraft och att de 

genom det får uppskattning för att de är duktiga på sitt arbete. Han berättar att klientföretag 

som är nöjda med deras konsulter sprider bra ryckte om företaget eftersom de är nöjda med 

tjänsten de köpt. Om en komsult slutar så tycker Mohamed det är tråkigt såklart eftersom de 

alltid vill ha kompetenta konsulter, men det är inget negativt berättar han utan snarare ett 

kvitto på att de utfört ett bra arbete. Linda beskriver att avslutade anställningar med 

konsulterna ofta sker naturligt då de i de flesta fallen går över till klientföretaget. Hon 

berättar att de aldrig skulle stoppa en konsult som skulle gå över till ett klientföretag. Linda 

förklarar att ett kvitto på att de har gjort ett bra jobb är egentligen att klientföretaget vill 

anställa någon, vill de inte det och istället vill få in en annan konsult är det Företag 2 som 

inte har lyckats rekrytera rätt personal berättar hon.  

 

Eva förklarar att en konsult som är anställd via dem ägs av bemanningsföretaget i åtta 

månader, oavsett hur lång anställning denne har. Skulle det dock vara så att klientföretaget 

tycker att konsulten är duktig och känner att de vill anställa denne under åtta månaders 

perioden så berättar Eva att de får köpa ut konsulten från bemanningsföretaget eftersom de 

äger personen under den perioden. Hon poängterar även att det inte är någon som konsulten 

märker av men att klientföretaget vet om principerna innan de anställer konsulter via Företag 

1. 

 

När vi frågade Simon vad som skulle fått honom att vara kvar inom Företag 2 har han inte så 

mycket anledningar som skulle få honom till det.  
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” I så fall skulle det vara om klientföretaget ville ha kvar mig genom bemanningsföretaget” 

Simon, Konsult 

Ett annat alternativ hade eventuellt varit att han skulle fått bättre lön och att 

bemanningsföretaget skulle kunna erbjuda honom bättre framförhållning med jobbtiderna 

berättar han efter ytterligare lite betänketid. En större säkerhet i tjänsten hade också varit en 

fördel om man skulle stanna kvar inom Företag 2 menar han. 

 

Mikaela berättar att hon arbetade på ett kundföretag i sex månader och gick därefter på 

föräldraledighet, tanken var att kundföretaget skulle ta över hennes tjänst och att hon då 

skulle blivit anställd direkt av klientföretaget när föräldraledigheten löpte ut. Klientföretaget 

var dock inte nöjd med Företag 1 vilket gjorde att samarbetet avslutades innan Mikaela kom 

tillbaka från föräldraledigheten. Hon berättar att hon fortfarande anställd via Företag 1 och 

har småuppdrag idag. Hennes förhoppning är att få en heltidstjänst någonstans i närheten av 

hennes hemort. Idag kan hon behöva åka flera timmar för att jobba, och skulle hon säga nej 

till ett uppdrag förklarar hon att hon inte skulle få någon lön från bemanningsföretaget. 

Eftersom hon har förhoppningar om att bli fastanställd så är det den främsta anledningen till 

varför hon stannar kvar som konsult beskriver hon. Mikaela poängterar dock att hon aldrig 

känt sig otrygg i sin roll som bemanningskonsult utan känner bara att det är placeringen som 

känns osäker. Per började arbeta som bemannad för Företag 1 då han blev arbetslös och var i 

behov av nytt jobb. Han sökte på alla möjliga ställen och av en tillfällighet fick han en tjänst 

som varade 7.5 år genom bemanningsföretaget. Per har idag en månad kvar till sin pension 

vilket gör att han inte upplever något som skulle kunna få honom att varken vilja stanna eller 

sluta inom bemanningsföretaget trots att han idag står mellan två jobb och att han på den 

senaste tiden bara har fått kortare uppdrag. 

”Hade jag varit yngre så hade jag nog varit stressad”- Per konsult 
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4. Teori 
Kapitlet redovisar den teoretiska referensramen som baseras på de relevanta områden som empirin 

har resulterat i. Inledningsvis skriver vi vad ledarskap innebär och därefter beskrivs fenomenet 

trepartsrelationen som mynnar ut i motivationsteori. 

 

4.1 Konsultchefens ledarskap 
Enligt Abib-Pech (2013) behöver chefen skapa ett förtroende till sina medarbetare för att 

tydligare kunna leda dem. Ledarrollen innebär att ledaren ska kunna delegera 

arbetsuppgifter som stärker medarbetarna och fungera som en mentor för dem. Det är även 

viktigt att kunna motivera och inspirera människor. Författaren förklarar att det ofta är svårt 

att få medarbetare som levererar goda resultat. Därför bör ledare lägga ner tid på relationer 

till medarbetarna och influera på olika sätt för att få dem att utvecklas.  

 

Döös & Wilhelmson (2003) skriver att chefskap är starkt förknippat med den ensamme på 

toppen och en bra person som förväntas reda sig själv och samtidigt vara utrustad med givna 

ledarskapsegenskaper. Att vara två som delar på chefsrollen stämmer inte överens med de 

förutfattade meningar som finns om vad en chef är för något. Författarna hävdar att 

tankemönstret avseende chefskap är ålderdomligt till stor del. Förändringar tillkommer 

eftersom nya krav ställs på den moderna toppchefen som ska inspirera sina medarbetare till 

“stordåd”. Chefskap handlar inte så mycket om givna former, och ledarskap handlar inte 

längre om karaktärsdrag och egenskaper. Ledarskapet kan snarare ta uttryck på många olika 

sätt och kan förstås utifrån varierande utgångspunkter och med hjälp av olika perspektiv. 

Detta leder till att olika chefs- och ledarskapskonstruktioner blir möjliga att uppfatta och 

använda sig av enligt Döös & Wilhelmson (2003). 

 

4.1.1 Konsultchefens roll 

Konsultcheferna har enligt Olofsdotter (2008) det direkta ansvaret för konsulterna. De 

ansvarar för att deras personalstyrka utför sitt dagliga arbete som de har blivit anställda att 

utföra hos klientföretaget. Konsultchefernas uppgift är att ha hand om det löpande 

personalarbetet som handlar bland annat om löner, medarbetarsamtal, semesterhantering och 

rekrytering av nya medarbetare. Om en konsult upplever problem inom det uppdrag som 

denne utför, eller vill diskutera ledigheter eller annat som har att göra med anställningen ska 

de vända sig till konsultchefen. I konsultchefens arbete har de ständigt kontakt med sina 

konsulter och representanter från klientföretaget. “De arbetar med andra ord i gränslandet 
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mellan den egna organisationen och kundföretaget” (Olofsdotter (2008:13). Författaren 

menar på att konsultchefernas roll på många sätt liknar traditionella chefers arbete där det 

ingår att planera och organisera för att arbetet ska utföras. Ledarskapet hos konsultcheferna 

kompliceras eftersom de saknar inflytande över konsulternas utförda arbete förklarar 

Olofsdotter (2008). 

4.1.2 Konsultchefens ledarskap kan ses som ett Matrisledarskap 
Döös & Wilhelmson (2003) framhåller att varken arbetsuppgifter eller ansvar är 

gemensamma i ett matrisledarskap. Det enda de delar är ledar- och chefskapet eftersom båda 

parterna har ansvar för medarbetarna och de förväntas samverka för verksamhetens bästa. 

Aleksić & Janićijević (2007) förklarar att en matrisorganisation syftar till att kombinera 

både effektiviteten i arbetet och även på tjänster och kundområdet, vilket kan skapa otydliga 

gränser och komplicerade relationer. I en matrisorganisation får medarbetarna två chefer 

vilket kan skapa oro, rollkonflikter och kan även skapa svårigheter med ansvarsfördelning. 

Vidare skriver författarna att direktiven är olika och att medarbetare känner svårigheter med 

att ha relationer till fler än en chef. 

 

4.2 Trepartsrelationen  
Burgess & Connell (2005) förklarar att bemanningsbranschen gör att det skapas en komplex 

trepartsrelation där anställningsförhållandet sker mellan bemanningskonsulten, 

bemanningsföretaget och klientföretaget, något som Chung-Tzer et.al (2010) menar 

komplicerar ledningen av konsulterna. Författarna skriver att arbetet blir utmanade genom 

att det ska skapas goda förhållanden genom engagemang och ge en tillfredsställelse hos de 

uthyrda konsulterna. Det unika för konsultchefen är enligt Kantelius (2012) att 

personalansvaret är delat mellan klient- och bemanningsföretaget. Olofsdotter (2008) menar 

att personaluthyrning är en komplex situation, något författaren anser som ett 

interorganisatoriskt sammanhang där chefer och anställda arbetar tillsammans över de 

organisatoriska gränserna.  En konsekvens som kan uppstå för konsulterna är att 

anställningsrelationen till en specifik arbetsgivare blir svävande eftersom de har två parter 

att förhålla sig till. Olofsdotter (2008) menar att klientföretagets uppgift, efter att de valt att 

hyra in arbetskraft, handlar om att ansvara för att konsulten utför sitt arbete, medan 

bemanningsföretaget ansvarar för de administrativa uppgifter såsom löneutbetalningar och 

semesterförfrågningar. Bemanningsföretagen har svårt att utföra alla uppgifter som är 

förknippade med att vara en traditionell arbetsgivare, eftersom de har konsulter 
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utstationerade hos klientföretag. Kantelius (2012) menar att konsulternas tillhörighet kan 

beskrivas som dubbel, eftersom de är anställda hos bemanningsföretaget och utför arbetet 

hos klientföretaget. Det här kan enligt Olofsdotter (2008) beskrivas som en trepartsrelation 

mellan bemanningsföretag, klientföretag och konsulterna, där ansvar och risker fördelas 

mellan dessa tre parter. Bemanningsföretagen fungerar som en förmedlare mellan de företag 

som väljer att köpa deras tjänster och de människor som väljer att arbeta som uthyrda 

konsulter. Nedan skildras en illustration av trepartsrelationen.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4.2.1 Hur konsulten hanterar trepartsrelationen 
De Witte (1999) förklarar att bemanningskonsulter skapar flexibilitet för klientföretag men 

för konsulterna kan anställningen innebära stora krav, vilket gör att konsulterna upplever en 

otrygghet i sin anställning. Författaren skriver att det finns två faktorer som kan bidra till 

otryggheten vilka är: oförutsägbarheten genom att framtiden är otydlig och bristen på 

kontroll vilket innebär en känsla av maktlöshet. En annan konsekvens som Olofsdotter 

(2008) skriver är att konsulterna känner ett visst utanförskap och bristande socialt stöd 

eftersom de ständigt är i rörelse mellan olika företag. De riskerar att uteslutas från det 

sociala som de ordinarie anställda har skapat och blir behandlade som andra klassens 

anställda i vissa tillfällen. Kantelius (2012) menar att konsulterna inte upplever någon social 

sammanhållning och att de ofta ses som nykomlingar eller främlingar eftersom de byter 

arbetsplats på ett annat sätt än en heltidsanställd. För många individer är, enligt Wallette 

(2004), anställningstryggheten och tillfredställelsen på arbetet lika viktigt som att ha ett 

jobb.  

Figur 1 Egen modell som vi tolkat utifrån Olofssdotter (2008) 
besrkivning av trepartrelationen. 
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Anledningen till varför människor söker sig till bemanningsföretag är olika och kan enligt 

Kroon & Freese (2013) kategoriseras som antingen ofrivilliga motiv eller frivilliga motiv. 

Ofrivilliga motiv kan vara att konsultarbetet ses som en språngbräda till fast anställning. 

Bernhard-Oettel (2008) skriver att ofrivilliga motiv framkommer när arbetstagaren inte haft 

något annat alternativ eller vill undvika arbetslöshet. Författarna menar att det främst är 

tillfälligt anställda som har ofrivilliga motiv till sin anställning. Frivilliga motiv kan enligt 

Kroon & Freese (2013) beskrivas genom att arbetsformen skapar en stor grad av 

arbetsvariation och självständighet. Frivillighet menar Mc Lean Parks, Kidder & Gallagher 

(1998) är att arbetstagaren har valt arbetet för att de ville, att de hade fler arbeten att välja 

mellan eller att arbetstagaren föredrar att ha en tillfällig anställning. 

Wikman (2002) förklarar att det flesta människor som arbetar som bemanningskonsult inte 

blir långvariga i sin anställning eftersom de får en fast anställning. Författaren betonar att 

forskningen visar att processen till ett fast arbete dock är rätt lång. Vidare förklarar Aronson, 

Dallner & Gustavsson (2000) att fenomenet har lett till att människor blir kvar i arbeten som 

de inte anser överensstämmer med deras framtid eftersom människor strävar efter en 

fastanställning. I forskningen förklarar författarna termen inlåsning vilket avser människor 

som befinner sig i en fast anställning men som inte arbetar med det yrket som hen drömmer 

om, vilket gör att de upplever en form av instängning på arbetsplatsen. Människor som 

upplever sig inlåsta känner en förhöjd känsla av trötthet och även oro kring arbetssituationen 

samt till den tidsbegränsade anställningen. Forskningen visar även på att flera av de 

undersökta personerna befann sig i arbeten som inte var sitt framtida önskade yrke. Om en 

medarbetare väljer att stanna kvar på en arbetsplats, trots ett övervägande om att byta arbeta, 

leder det till konsekvenser för hälsan. Författarna framhåller även att människor kan uppleva 

en form av utestängning då det finns människor som arbetar på tillfälliga tjänster och strävar 

efter att ha en fast anställning men som har svårt att få något permanent arbete.  

4.2.2 Organisationsengagemang  

Allen, Meyer & Smith (1993) förklarar att organisationsengagemang ses som 

tredimensionellafenomen;  

Affektivt engagemang: de känslomässiga åtaganden som finns till organisationen.  

Varaktighet i organisationen: en rädslan av att förlora sitt arbete gör att ett engagemang 

skapas. 
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Normativt engagemang: genom att anställda känner ett normativt engagemang, en känsla 

av skyldighet att stanna kvar inom organisationen. 

Då medarbetaren stannar kvar av egen vilja har denne ett starkt affektivt engagemang. En 

varaktighet i organisationen baseras på att den anställde upplever konsekvenser (såsom 

ekonomiska) om denne väljer att lämna sin anställning. Ett normativt engagemang skapas 

när den anställde känner en pliktkänsla gentemot den arbetsplats denne arbetar på. Meyer, 

Becker & Vadenberghe (2004) menar att det affektiva engagemanget är relaterat till 

beteenden som är positiva för organisationen såsom hög närvaro och goda arbetsinsatser. 

Det normativa engagemanget förklarar författarna som något organisationer bör försöka 

införliva hos de anställde genom att förstärka de anställdas moraliska inställning. Däremot 

menar de att det varaktiga engagemanget inte visar på något samband eller något negativt 

som är relaterat till positivt beteende. 

 

4.2.3 Kommunikation 
Kaufmann & Kaufmann (2005) skriver att kommunikation är viktigt och främst i vissa typer 

av organisationer så som virtuella organisationer. Virtuella organisationer utmärks av att 

människor som arbetar tillsammans inte alltid befinner sig på samma plats. De som arbetar i 

en virtuell organisation måste kunna lita på varandra poängterar författarna eftersom det är 

en flexibel struktur.  

 

Segerfeldt (2002) menar att det finns skillnader mellan att kommunicera och att informera. 

Genom att delge information berättas det hur något är, informationen som förmedlas 

kontrolleras sällan att informationen gått fram till mottagaren. När kommunikation används 

beskriver författaren att fler blir delaktiga och engagerade i budskapet.  Högström (1999) 

diskuterar att en större del av chefernas arbete går ut på att leda sina medarbetare och 

återkoppla till dem genom kommunikation. Författarna skriver att det finns vissa punkter för 

en chef att ta hänsyn till för att kommunicera på rätt sätt: 

• Beskriva mål och visioner 

• Förklara och ge exempel på varför för att motivera medarbetarna samt uppmuntra 

• Berätta för medarbetarna hur samt stötta och konkretisera 

Nordengren & Olsen (2006) diskuterar kommunikationsverktyg som mailplattformar och 

intranät. Det är verktyg som chefer kan använda sig av för att behålla kontakten till sina 
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medarbetare. Författarna betonar dock att det är ytterst viktigt att hela tiden hålla kontakten 

vid liv via medierna och att använda sig av motiverande budskap för att inte tappa intresset 

hos medarbetarna. Vidare skriver författarna att en stor del av framgången hos en chef är 

relaterad till hur kommunikationen fungerar till medarbetarna. Chefen bör få medarbetarna 

att känna att de arbetar i ett team och förmedla en “vi-känsla”.  

 

4.3 Vad är motivation?  
Revee (2005) menar att motivation beskriver varför människor gör som de gör men vad som 

motiverar skiljer sig åt mellan individer. Ingvar, Sandberg & Bergstrand (1985) menar att 

varje människa är olika och kan förändras och formas både till det positiva men även till det 

negativa. Vidare skriver Revee (2005) att genom att studera motivation hos människor kan 

det skapas förståelse för vad människor vill och vad som är den underliggande faktorn till 

varför viljan skapas.  

 

4.3.1 Motivation i arbetet 
Herzberg (1966/2007) är grundaren till två-faktors teorin för arbetsmotivation vilket består 

av hygienfaktorer samt motivationsfaktorer. Herzberg menar att hygienfaktorer involverar 

bland annat administration som kan vara organisationens mål och visioner, ledning, lön, 

mänskliga relationer. Hygienfaktorerna kan orsaka att människor känner sig missnöjda på 

arbetet men kan där emot inte motivera dem. Motivationsfaktorer förklarar författaren består 

av prestation, erkännande, arbetsuppgifterna, ansvar och befordran. Motivationsfaktorerna är 

individuella och varierar beroende på varje människas mål. Genom att erbjuda 

kompetensutveckling eller ge utrymme till högre beslutsfattande kan företag uppmuntra 

motivationen hos sina anställda. Herzberg (1966/2007) anser att ersättning genom belöning 

är en mindre betydande motivationsfaktor vilket han menar inte skapar positivt 

arbetsmotivation.  

 

4.3.2 Drivkraft som en motivationsfaktor 

Maccoby (1989) belyser att drivkraft är en biologisk funktion och är nödvändigt då vi kan 

handla instinktivt och på ett sätt som är gemensamt för gruppen. Människor kan under 

uppväxten utveckla en drivkraft genom att definiera och disciplinera sig med goda vanor, 

det är dock något många människor inte reflekterar över menar författaren. Människan talar 

ofta om behov istället för drivkraft och betonar gärna att ”vi behöver arbeta” istället för 



            Evelina Boström & Anna sandström                                                                         Mer chef än ledare skulle jag säga        

34 
 

”jag känner drivkraften av att arbeta”. Drivkraft ser författaren som en tydligare 

motivationsfaktor, vilket leder till att det är viktigt att särskilja på behov och drivkraft.  

Människor strävar efter Samhörighet till andra människor vilket författaren nämner som en 

drivkraft. Chefer bör vara uppmärksamma på att social gemenskap i arbetet är en viktig 

motivationsfaktor och något som bör beaktas redan vid valet av personal för att se så 

gruppen går ihop. Författaren skriver att människor tackar nej till engagerade uppgifter som 

skulle medföra en isolering från samtal. Studien visar att det är vanligt att chefer inte ser 

betydelsen av kamratlig samhörighet i organisationer. Information anser Maccoby (1989) 

är en annan del av drivkraften som innefattar: feedback, kunskap och förståelse. Feedback 

ger människan möjlighet att veta hur hen ligger till och bedöms. Författaren menar på att 

möjligheten av att nå resultat motiverar människor till arbetet de utför. Människan ska enligt 

författaren även kunna känna mening till varje situation, genom att medarbetarna känner 

mening förstärks motivationen. 

 

4.3.2 Motivationshöjande redskap 
Maccoby (1989) skriver att en chef kan använda sig av redskap för att stärka och leda 

motivationen hos sina medarbetare. Att ge belöningar skapar enligt författaren hopp vilket 

motiverar människor. Det kan även vara en bekräftelse på värdet av en individ och stärka 

relationer till människor. Författaren lyfter fram att löner inte är den mest effektiva 

belöningen, istället motiveras människor av beslut och medbestämmanderätt som påverkar 

arbetssituationen. Det är även viktigt att vara medveten om relationer, författaren förklarar 

att medarbetare blir motiverade av att ha bra relation till chefer och de andra på arbetsplatsen 

eftersom det skapar en känsla av stöd och påverkar även beteendet positivt.  

 

Genom att vara mån om sina konsulter och vara medveten menar Kroon & Freese (2013) att 

bemanningsföretag skapar fördelar gentemot andra företag. Bemanningsföretag bör ta i 

beaktning att konsulterna i klientföretaget ofta känner sig exkluderade från de sociala 

relationerna inom organisationen. Även om det är klientföretagets roll att fokusera på att 

leda arbetet och de sociala relationerna mellan den permanenta arbetsstyrkan och den 

inhyrda personalen, kan bemanningsföretaget övervaka den sociala integrationen på 

klientföretaget. Författarna skriver även att bemanningsföretagen kan hjälpa konsulterna att 

minska känslan av att de inte är en del av klientföretaget samhörighet genom att skapa 

konsult- identiteten. De menar att människor som kan identifiera sig med sin arbetsgivare 

kommer att bli mer trogna genom att de känner en tillhörighet. 
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4.4 Teoretisk sammanfattning 
Genom teorikapitlet går det att utläsa att uthyrning av personal är ett komplext fenomen. Det 

uppstår en trepartsrelation mellan konsulter, konsultchefen samt klientföretaget. 

Konsultchefen delar på personalansvaret tillsammans med klientföretaget, men 

konsultchefen har det yttersta ansvaret för konsulten. Konsultchefens ledarskap kompliceras 

då de inte kan styra över arbetet eftersom de saknar inflytande över konsulternas arbete 

eftersom deras arbete rör främst det administrativa runt konsulten. Detta bidrar till att 

konsulten kan uppleva oro och få svårt att urskilja sin tillhörighet. För konsulterna innebär 

bemanningsbranschen högre krav medans det för företagen innebär större flexibilitet. 

Konsulterna upplever ett visst utanförskap och det sociala stödet brister då de roterar mellan 

olika företag. Varför konsulterna i första skedet söker sig till bemanningsbranschen handlar 

om ofrivilliga motiv, där anställningen ses som en väg till en fastanställning. Virtuella 

organisationer liknar bemanningsföretag vilket innebär att det ställs högre krav 

kommunikationen Vidare påvisar den teoretiska referensramen även att motivation hos 

människor skiljer sig mellan individer och hur drivkraft ses som motivationsfaktorer. 

Människan bör känna drivkraft men även samhörighet eftersom konsulter ofta känner sig 

exkluderade från de sociala sammanhangen på arbetsplatserna. Det här är något som 

bemanningsföretagen bör övervaka och hjälpa konsulterna för att skapa en starkare 

konsultidentitet.   

  



            Evelina Boström & Anna sandström                                                                         Mer chef än ledare skulle jag säga        

36 
 

5 Analys 
I det här kapiltet analyserar vi vårt insamlade material tillsammans med den teoretiska 

referensramen vi skapat. Kapitlet inleds med att med att analysera konsultchefens ledarskap följt av 

hur trepartsrelationen påverkar konsultechefer och konsulter. Därefter lyfter vi upp 

motivationsfaktorer för att sedan avsluta kapitlet med en analys kring varför konsulter slutar.  

 
5.1 Hur ser konsultchefens ledarskap ut? 
Enligt Olofsdotter (2008) har konsultcheferna det yttersta ansvaret för sina konsulter. 

Bemanningsföretagen sköter de administrativa delarna som ingår i ett chefskap som 

löneutbetalningar och semesterförfrågningar. De konsultchefer vi mött bekräftar detta, de 

beskriver samtliga att deras arbetsuppgifter främst består av administrativa uppgifter som 

löneadministration och andra administrativa uppgifter. Caroline beskriver att hon inte ser sitt 

arbete som ett “ledarskap”. Hon menar att en ledare är en person som leder den dagliga 

verksamheten, något hon inte upplever att hennes arbete går ut på. Hon anser att hennes roll 

som konsultchef är mer förknippat med chefskap än med ledarskap. Enligt Linda är arbetet 

som konsultchef speciellt eftersom arbetet det utförs på distans. Även Olofsdotter (2008) 

nämner detta eftersom det är svårt för bemanningsföretag att utföra alla uppgifter som är 

förknippade med att vara en traditionell arbetsgivare när deras anställda är utstationerade på 

klientföretagen. Linda förklarar att hon inte är någon arbetsledande chef utan att hon främst 

ansvarar för de övriga frågorna och att hon upplever uppdelningen mellan henne och 

klientföretaget som bra. Ledarskapet hos konsultcheferna kompliceras enligt Olofsdotter 

(2008) av att de saknar inflytande över konsulternas utförda arbete, något som stämmer 

överens med att Caroline upplever att hon inte är någon chef utan snarare en koordinator. 

Abib-Pech (2013) skriver att ledarskap innebär att leda människor genom att skapa ett 

förtroende hos sina anställda. Vi tolkar Carolines tankar som att det är en svårighet att vara 

en ledare, som Abib-Pech (2013) framhåller, eftersom konsultchefer inte har möjlighet att 

finnas hos sina konsulter på samma sätt. Abib-Pech betonar att en ledare bör lägga ner tid på 

att inspirera sina medarbetare så att de i sin tur ska kunna leverera resultat till 

organisationen. Vi upplever att ingen av konsultcheferna har möjlighet att vara närvarande 

och inspirera sina konsulter eftersom att deras arbete främst är administrativt. Olofsdotter 

(2008) framhåller att konsultchefernas roll på många sätt liknar traditionella chefers roller 

där det ingår att planera och organisera för hur ett arbete ska utföras. Den största skillnaden 

är dock enligt författaren att konsultcheferna inte kan påverka arbetets utförande, något som 

överensstämmer med Carolines bild över att hon ser sig som en koordinator. Eva menar att 
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det som är viktigt för ett konsult-chefskap är att ha ett säljtänkande eftersom 

bemanningsbranschen mycket handlar om sälj. Även Caroline nämner att hon som 

konsultchef måste sälja sina tjänster till klientföretagen. Ett stort fokus ligger på att sedan 

tillsätta de uppdrag de sålt in. Som vi ser det är det utmärkande för konsultchefernas roll på 

arbetsmarknaden att de står mellan konsulterna och klientföretagen och måste ha båda 

parterna lika mycket i åtanke. 

5.2 Hur påverkar trepartsrelation våra respondenter? 
Döös & Wilhelmson (2003) skriver att chefskap är förknippat med en traditionell ledare som 

regerar på toppen. Chefskapet vi beskriver i studien anser vi inte stämmer överens med den 

traditionella bilden som teorin tar upp eftersom konsultcheferna delar på ansvaret för 

konsulterna med klientföretaget som hyr konsulterna. Att vara två som delar på chefsrollen 

stämmer inte riktigt överens med de förutfattade meningar som finns om hur en chef ska 

vara förklarar Döös & Wilhelmson (2003), samtidigt som de beskriver att den traditionella 

rollen inte går att applicera överallt i dagens organisationer. Vi samtycker med författarna 

och tycker oss se likheter i vad de nämner som delat ledarskap i konsultchefernas roll 

eftersom konsultcheferna delar på ledarskapet tillsammans med klientföretagen. 

Enligt Olofsdotter (2008) fungerar bemanningsföretagen som en förmedlare mellan 

konsulten och klientföretaget vilket skapar en trepartsrelation. Vi upplever att 

trepartsrelation syns tydligt då både Eva och Caroline beskriver att de lägger ner tid på att 

tillfredsställa klientorganisationen samtidigt som de ska vara chefer för sina konsulter. Döös 

& Wilhelmson (2003) förklarar ett matrisledarskap, där ansvaret fördelas över cheferna, 

något vi ser liknar den trepartsrelation som uppstår inom bemanningsföretagen. Enligt 

Aleksić & Janićijević (2007) kan det här fenomenet skapa otydliga gränser och 

komplicerade relationer. Arbetsuppgifterna är tydligt uppdelade och samtliga av våra 

konsultchefer beskriver att deras främsta arbetsuppgift är att ta hand om det administrativa 

delarna kring konsulterna. Ingen av konsultcheferna upplever några otydligheter i den 

arbetsfördelning som uppstår i trepartsrelationen, däremot framkom det att andra problem 

kan uppstå. Lindas anser att det kan uppstå svårigheter när ett problem uppkommer med en 

konsult som är uthyrd till ett klientföretag. Linda menar att det kan leda till en ”krock” vilket 

kan liknas med det Aleksić & Janićijević (2007) skriver kan skapa oro på grund av otydliga 

gränser mellan olika ledare. Linda beskriver att trepartsrelationen skapar många olika led 

och att det ger flera parter att ta hänsyn till när komplikationer uppstår. Även Caroline 
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beskriver att trepartsrelationen kan skapa svårigheter vid löneförhandlingar eftersom 

konsulterna har en vilja och konsultcheferna blir styrda av den ekonomiska summan som 

klientföretaget ger vilket gör att konsulternas lön inte blir styrda av konsultcheferna. Vi 

tolkar det som att de organisatoriska gränserna är diffusa som Olofsdotter (2008) beskriver 

det. Författaren menar att personaluthyrning är en komplex företeelse där chefer och 

anställda arbetar tillsammans över de organisatoriska gränserna vilket kan komplicera 

konsultchefernas ledarskap. Detta kopplar vi till Lindas reflektioner över att hamna mellan 

två parter. Linda menar på att konsulterna kan ha en version av ett problem medan andra 

parter inom klientorganisationen kan ha andra perspektiv och versioner över ett problem. Vi 

kan även se att Caroline hamnar mellan konsulten och klientföretaget och hennes roll blir 

som hon själv uttrycker det; en medlare utan makt att göra så mycke – Caroline Konsultchef 

Företag 1. Det Linda och Caroline beskriver, anser vi visar tydligt på vilka konsekvenser det 

tvådelade ledarskapet kan medföra och vilka svårigheter som kan uppstå när 

konsultcheferna, enligt Olofsdotter (2008), arbetar som en förmedlare mellan 

klientorganisationen och konsulterna. Författaren förklarar även att anställningsrelationen 

kan bli diffus och svår att urskilja för konsulterna eftersom de har två chefer att vända sig 

till. Eva uttrycker att konsulterna är de som kan bli drabbade av trepartsrelationen. Hon 

beskriver att det är en stor utmaning att arbeta på distans och inte alltid vara på plats och 

finnas till. “...och plus att jag inte är sakkunnig inom deras områden.”- Eva Konsultchef 

Företag 1. Vi tolkar det Eva säger som att hon upplever att det är svårt att vara en chef och 

känna sig tillräcklig eftersom hon inte kan vara fysiskt närvarande hos sina konsulter. Dock 

har inga av de konsulterna vi intervjuat uttryckt att de känner en saknad av närvaro i form av 

att ha sin chef på arbetsplatsen. 

Aleksić & Janićijević (2007) diskuterar att när medarbetarna i en matrisorganisation har två 

chefer kan det skapa oro och svårigheter när det gäller ansvarsfördelning. Författarna skriver 

även att det kan upplevas svårt att ha en relation till två chefer. Dessa tankar framkommer 

dock aldrig när vi frågar om konsekvenser hos konsulterna. Simon ser inte trepartsrelationen 

som något problem och kontakten har alltid varit bättre med bemanningsföretaget än den 

relationen som han hade till klientföretagen. Mikaela förklarar att hon alltid har haft en god 

relation till sin konsultchef och aldrig haft problem att nå denne. Samma reflektioner hade 

Per som inte heller ser någon svårighet i trepartsrelationen, han har aldrig upplevt det som 

ett problem vart han ska vända sig med olika frågor. 
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5.3 Hur skapas tillhörighet och hur upplever konsulten situationen?  
De Witte (1999) skriver att konsulter kan uppleva otrygghet som en konsekvens av att vara 

bemanningskonsult. Författaren nämner oförutsägbarheten samt bristen på kontroll som två 

faktorer. Mikaela vet inte i nuläget vart hon ska börja arbeta men upplever ändå inte sin 

anställning som otrygg. Däremot känner hon att hon är tvungen att anpassa sig var Företag 1 

placerar henne. Per förklarar däremot att han upplever att han är i händerna på någon annan 

genom sin anställning som konsult. Vi tolkar att det kan ge en otrygg känsla vilket vi 

kopplar till De Witte (1999) teori om en otrygghet. Utifrån detta ser vi att De Witte’s (1999) 

teori delvis bekräftas i vår studie. Eftersom vi kan tolka att Per inte styr sin arbetssituation 

och det infinner sig en oförutsägbarhet. Vidare menar Olofsdotter (2008) att 

bemanningskonsulter kan uppleva utanförskap eftersom de ofta befinner sig på olika företag. 

En annan konsekvens av denna anställningsform menar Olofsdotter (2008) kan bli att 

konsulterna riskerar att uteslutas från den sociala samhörigheten som de ordinarie anställda 

har och att de behandlas som andra klassens anställda. Mikaela förklarar att det finns 

situationer som kan uppstå där hon inte riktigt vet vem hon tillhör och ibland kan hon 

uppleva att hon befinner sig utanför klientorganisationen. Mikaela poängterar dock att det är 

olika beroende på var hon arbetar, vissa arbetsplatser är mer måna om att 

bemanningskonsulterna ska vara en del av organisationen än andra. Simon beskriver att han 

upplevde en tydlig gräns mellan konsulter och fastanställda på ett av de uthyrningsuppdrag 

han haft, vilket resulterade i att han inte kände något större samhörighet med klientföretaget. 

Per berättar att han var långtidsanställd under den största delen som konsult vilket gjort att 

han tydligt känt en gemenskap med klientföretaget. Hans kontakt med bemanningsföretaget 

under den perioden var sporadisk eftersom hans tjänst fortlöpte och han inte stötte på några 

problem. Problematiken med utanförskap som Olofsdotter (2008) förklarar är något som 

kopplar till majoriteten av konsulterna som vi varit i kontakt med. Respondenternas svar och 

tankar kring utanförskap varierar utifrån längden på uppdragen de haft och hur många 

konsulter som befunnit sig på uppdragen. Per upplevde främst att han tillhörde 

klientorganisationen medan Simon kände en starkare tillhörighet till bemanningsföretaget. 

Kantelius (2012) menar att konsulternas tillhörighet kan beskrivas som dubbel eftersom de 

är anställda hos bemanningsföretaget men utför det dagliga arbetet hos klientföretaget. Vi 

kan se att konsulterna kan uppleva att de tillhör båda företagen, men oftare känner 

konsulterna att de känner mer tillhörighet till ett utav företagen.  
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Både Eva och Caroline vill att bemanningskonsulterna ska känna att de tillhör Företag 1. Det 

är dock inget de gör något för att främja konsulternas tillhörighet till bemanningsföretagen. 

Eva beskriver att hon har gjort försök genom att anordna “efter jobbet” aktiviteter men att 

det inte varit någon idé. Hon menar att det har varit dåligt uppslutning och att det inte varit 

lönt att engagera sig i det. Eva är medveten om att Företag 1 är sämre på att anordna 

aktiviteter och att de lägger stort ansvar på klientföretaget, samtidigt vill hon att konsulterna 

ska ha en känsla för att de tillhör företaget. Eva poängterar även att bemanningsföretaget är 

osynliga för sina konsulter. Varken Eva eller Caroline beskriver att de gör något för att 

främja konsulternas tillhörighet i dagsläget. Mohameds engagemang för konsulterna skiljer 

sig eftersom han berättar att de på Företag 2 skapat aktiviteter för konsulterna och att de har 

en vision om att det ska vara naturligt att träffa sina konsulter ute en lördag och att de ska 

den relationen att de kan säga hej, något som även Linda berättar för oss. Mohamed berättar 

även att Företag 2 precis har öppnat ett gym för sina konsulter, något vi anser ökar 

tillhörigheten till bemanningsföretaget. Kroon & Freese (2013) menar att konsulternas 

känsla av att de inte är en del av klientföretaget kan påverkas av konstcheferna, något vi 

kopplar till det Mohamed beskriver. Kroon & Freese (2013) menar att det är viktigt att 

känna att konsulterna tillhör något och att de får uppskattning för sitt arbete. Att anordna 

aktiviteter som är till för konsulterna som Mohamed gör, främjar det som Nordengren & 

Olsen (2006) skriver som ”Vi” känsla där de menar att chefen bör få medarbetare att känna 

att de arbetar i ett team. Vi ser även att Mohamed och Lindas attityd till hur de vill bemöta 

sina konsulter är främjande för tillhörigheten eftersom de aktivit gör aktivitetet för att öka 

trivseln hos de uthyrda konsulterna. 

5.4 Hur kommunicerar konsultcheferna med sina konsulter? 
Kaufmann & Kaufmann (2005) skriver att kommunikation är viktigt i vad de kallar virtuella 

organisationer, vilket vi anser finns likheter med bemanningsföretag. Vi uppfattar att 

Mohamed poängterar vikten av detta då han beskriver att kommunikation går ut på att hela 

tiden vara närvarande. Segerfeldt (2002) anser att chefer sällan kontrollerar att information 

gått fram, författaren skriver även att chefer genom kommunikation kan få fler medarbetar 

delaktiga och engagerade. Vi drar paralleller till att det är viktigt att kommunicera och förstå 

sina medarbetare och att ha en förståelse för vikten av att kommunicera istället för att bara 

ge information och inte förvänta sig något svar. Caroline berättar att hon försöker hålla en 

kontinuerlig kontakt med sina konsulter. Hon kommunicerar främst med sina konsulter i 

början av uppdragen. Även konsultcheferna på Företag 2 berättar att de håller en tät kontakt 
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med sina konsulter i början av uthyrningsprocessen men att den blir mindre ju längre de 

jobbar. Våra konsultchefer beskriver även att de är ute på arbetsplatserna i den mån de 

hinner för att träffa sina konsulter. 

Enligt Segerfeldt (2002) är det viktigt som chef att förklara varför för sina menarbetare för 

att ha en bra kommunikation, vi tolkar det som att cheferna bör vara tydliga och förklara 

bakgrunden till arbetsuppgifterna. Mohamed beskriver att han försöker skapa förståelse till 

sina konsulter vilket vi tolkar att han använder sig av det teorin förslagit. Nordengren & 

Olsen (2006) framhåller att mailplattformar samt intranät är två viktiga 

kommunikationsverktyg. Caroline på Företag 1 använder främst e-mail för att kommunicera 

med sina konsulter, och hon skickar uppdateringsmail en gång i månaden för att konsulterna 

ska få en bild över vad som händer i organisationen. Nordengren & Olsen (2006) förklarar 

att för att informationen ska nå ut bör den hållas vid liv. Vi tolkar teorin som att det är 

betydelsefullt att förstå vikten av att kontinuerligt informera om vad som händer och 

samtidigt lyssna på sina medarbetare och skapa god kommunikation. Nordengren & Olsen 

(2006) anser även att chefer bör vara motiverande i sin information för att materialet ska 

fånga intresset hos medarbetarna. Vi har noterat att Caroline är den enda av konsultcheferna 

som använder sig av månadsmail för att informera om det senaste inom företaget, men att de 

andra konsultcheferna uttrycker att de bör göra det, något vi anser är viktigt att tänka på 

utefter teorin som Nordengren & Olsen (2006) beskriver. Nordengren & Olsen (2006) 

beskriver även att det är viktigt att hela tiden försöka hålla kontakter vid liv. Vi menar att 

Caroline ser e-mail kontakten som ett verktyg där hon kan nå ut till sina konsulter och 

försöker då via en kontinuerlig plan hålla kontakten vid liv. 

Linda kommunicerar med sina konsulter främst via telefon och sms. Mohamed anser att sms 

ofta inte förmedlar den känslan som finns och väljer att ringa de konsulter som han har 

kontakt med för att kunna kommunicera med en gång. Vi tolkar att Nordengren & Olsen 

(2006) menar att en chef bör försöka skapa Vi-känsla genom kommunikation. Per och 

Mikaela kommunicerar främst med sina konsultchefer via e-mail. Per upplever att kontakten 

varit bra men att han saknat en kontinuitet i kontakten med sin konsultchef, främst under 

hans längre uppdrag. Linda på Företag 2 beskriver att hon har god kontakt med sina 

konsulter men att de inte har någon tydlig plan för hur kommunikationen ska ske. 

Nordengren & Olsen (2006) nämner att kommunikation många gånger är relaterade till 

framgångar i en organisation något vi tolkar som att konsultcheferna bör vara medvetna om 
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och även vara medvetna över hur de använder sina kommunikationskanaler för att nå ut med 

de budskap som är viktiga för dem. 

5.5 Kan konsultcheferna göra något för att motivera sina konsulter? 
Revee (2005) förklarar att motivation ger en förklaring till varför människor handlar och gör 

vissa saker snarare än andra och att människor motiveras av olika faktorer. När vi frågade 

våra respondenter om motivation såg vi skillnader mellan vad konsultcheferna och 

konsulterna ansåg att motivation var för dem. Konsultcheferna var eniga om att viljan att gå 

till arbetet var en motivationsfaktor, även Simon beskriver att motivation är längtan att gå 

till arbetet. Ingvar, Sandberg & Bergstrand (1985) skriver att vi bör vara medvetna om att 

alla individer är olika. Vi tolkar utifrån teorin att det är viktigt att studera den enskilde 

individen för att få en förståelse för vad som motiverar just denne, något vi sett att 

konslutcheferna inte upplever sig ha möjlighet till. Caroline säger vid ett tillfälle att hon får 

acceptera att hon inte kan göra saker till 100 procent hela tiden vilket vi anser är en attityd 

som de övriga konsultchefer också har. Vi menar att eftersom de inte har möjlighet till att se 

till sina konsulters motivationsfaktorer och eftersom deras tankar om vad motivation är så är 

det svårt att förstå vad som krävs för att konsulterna ska motiveras till fullo. 

Maccoby (1989) tar upp att motivation inte alltid är en medveten faktor. När vi frågade 

Linda om vad motivation var för henne hade hon svårt att definiera begreppet till en början 

och blev osäker på vad hon skulle svara. Vi kopplar det till Maccoby (1989) teori som 

framhäver att det kan vara svårt att vara medveten om motivation om människan inte stött på 

något problem som gjort att de reflekterat över det. Vi tolkar det som att Linda antagligen 

inte stött på något problem som konsultchef som fått henne att reflektera kring motivation. 

Maccoby (1989) anser även att människan måste kunna identifiera sina värderingar för att få 

förståelse kring motivation, något som också kan förklara Lindas svårighet att svara på vad 

motivation är för henne. 

5.6 Vad är motivation? 
Konsultcheferna hade en bild över vad motivation var för något men ingen kunde beskriva 

vad de egentligen gjorde för att motivera sina konsulter. Kommunikation var det enda som 

konsultcheferna kunde uttrycka att de använde för att motivera sina konsulter. Caroline 

förklarar att hon främst arbetar med samtal första tiden av anställningen och att samtalen 

sedan blir glesare, något som även Linda instämmer i. Linda tror att hon hade kunnat 

motivera sina konsulter bättre om hon varit på plats, men att hon gör sitt bästa utifrån sin 
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situation. Maccoby (1989) menar att människan behöver känna sig behövd, något vi tolkar 

bemanningskonsulterna uttrycker när de förklarade att de vill bli uppmärksammade i sitt 

arbete. Konsulterna beskriver feedback och beröm som faktorer som motiverar dem. Ingen 

av konsultcheferna beskrev dock beröm och feedback som motivationsfaktorer när de fick 

berätta vad motivation var för dem. Herzberg (1966/2007) anser att erkännande av prestation 

är en motivationsfaktor och något som bör tas hänsyn till. Han poängterar också att alla 

individer motiveras av olika faktorer och att det är viktigt att se till olika individers behov. 

Maccoby (1989) diskuterar att feedback till medarbetarna är betydande för att skapa en 

drivkraft och motivation. Samtliga konsulter uttryckte att de vill känna att andra ser dem och 

ger feedback på arbetet som utförs. Ingen av konsultcheferna uttryckte dock att feedback 

och bekräftelse var en faktor som motiverade konsulterna. Caroline beskriver att hon vill 

uppmuntra sina konsulter vilket vi dock kan tolka som att de ger feedback och bekräftelse 

till viss del. Mohamed förklarar att de på Företag 2 anser att det är viktigt att få konsulterna 

att förstå varför de utför arbetsuppgifterna vilket gör att vi ser likhet med vad Maccoby 

(1989) ovan. Vi tolkar författarnas teori som att medarbetarnas motivation förstärks när de 

känner en mening med arbetet de utför. Alla konsultchefer arbetar med att uppmuntra sina 

konsulter men i olika utsträckningar enligt vår uppfattning. Författarnas teori styrks genom 

att Per berättar att han fått höra att han är ett ”självgående piano”, någon han var stolt över. 

Vidare beskriver han att de gånger han blivit motiverad av sina konsultchefer är då han varit 

på lönesamtal vilket har varit en gång per år.  

Maccoby(1989) diskuterar vikten av återkoppling, något vi ser att Per inte fått i någon större 

utsträckning genom hans konsultchef. Simon beskriver att feedback är något som är viktigt 

för honom för att han ska känna sig motiverad. Mikaela uttrycker att det är viktigt med 

beröm och uppskattning för arbetet hon utför. Utifrån detta kan vi se att konsulterna behöver 

uppmärksamhet för att vara motiverade till sitt arbete. Maccoby (1989) menar att människan 

bör känna en drivkraft och lust inför sitt arbete istället för att uppleva att det är en 

nödvändighet att utföra det och att det är viktigt att särskilja dessa aspekter.  

Simon nämner att han har ett behov av att arbeta för att få en ekonomisk inkomst. Även 

Mikaela nämner att lönen är en motivationsfaktor och att arbetet ska vara kul och givande 

för henne. Maccoby (1989) menar att detta är något som människor ofta känner. Enligt 

författaren är det skillnad på drivkraften och behovet av arbetet och att dessa ska särskiljas. 

Drivkraften är något biologiskt och något som ska motivera naturligt. Maccoby (1989) 
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skriver att löner inte är den mest effektiva motivationsfaktorn något som även stämmer 

överens med Herzberg (1966/2007) teori. Författaren framhåller att det finns vissa 

hygienfaktorer som inte motiverar anställda men som däremot kan öka missnöjet, en faktor 

han nämner är den ekonomiska. Det här resonemanget stämmer inte överens med hur 

konsulterna ser på motivation. När vi ställde frågan vad som var motivation för dem så 

beskrev både Mikaela och Simon att lönen är en motivationsfaktor. De båda respondenterna 

påpekade också att lönen är en av de faktorer som skulle få dem att överväga om de skulle 

stå inför valet att lämna eller stanna hos bemanningsföretaget. Kroon & Freese (2013) anser 

att konsulternas arbetsform ger arbetsvariation vilket författarna ser som något positivt. 

Mikaela upplever att konsultuppdragen skapar möjligheter till att se olika yrken och 

arbetsplatser vilket hon upplever som positivt, vilket vi kan koppla till det Kroon & Freese 

(2013) nämner. Även Mc Lean Parks et.al (1998) hävdar att konsultuppdrag ger en 

möjlighet att välja mellan olika uppdrag. Däremot anser författarna att arbetstagare föredrar 

att ha en tillfällig anställning, något ingen av våra respondenter nämner. Konsulterna som vi 

har intervjuat, upplever vi, strävar efter en fast anställning. 

5.7 Varför börjar konsulterna och vad blir konsekvenserna när de slutar? 
Ingen av våra respondenter uttrycker att de skulle vilja stanna kvar inom 

bemanningsföretagen som konsulter. Vi upplever att anledningen till att de sökte sig till 

branschen var främst för att de var i behov av arbete och behövde pengar och inte för att de 

specifikt ville arbeta som konsulter. Aronson, Dallner & Gustavsson (2000) menar att det 

har blivit svårare att få en fast anställning och att människor har arbeten som inte är deras 

drömyrken. Simon var den som självmant sökte sig till bemanningsbranschen utan att ha 

någon vidare plan mer än att han ville ha arbete som konsult, något vi kopplar till Bernhard-

Oettel (2008) teori. De förklarar att arbetstagare söker sig till tjänster då de har ofrivilliga 

motiv, såsom att de vill undvika arbetslöshet, något vi kopplar till Simons reflektion. De 

andra två respondenterna hade sökt sig till branschen eftersom de sökt ett specifikt jobb som 

bemanningsföretagen lyst ut. Anledningen till att ingen av respondenterna vill stanna kvar 

tolkar vi främst är för att de saknar den trygghet en fast anställning ger. Vi kopplar deras 

osäkerhet till det som Wallette (2004) skriver som att individer söker anställningstrygghet 

genom sitt arbete.  

Per valde att stanna kvar inom bemanningsföretaget under sina 7.5 år vilket vi tolkar som att 

han stannade kvar av affektivt engagemang något Allen, Meyer & Smith (1993) skriver som 
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en stark vilja att stanna kvar. Eftersom han går i pension snart kan vi även se att han stannar 

eftersom vill ha en ekonomisk trygghet den sista tiden av sina yrkesår. Allen, Meyer & 

Smith (1993) skriver att viljan av varaktighet i organisationer baseras på att den anställde 

upplever konsekvenser (såsom ekonomiska) om denne väljer att lämna sin anställning. 

Meyer, Becker & Vadenberghe (2004) skriver att det även kan finnas ett normativt 

engagemang, något som vi inte upplever att våra konsulter har känt genom deras tid som 

konsulter. Ett normativt engagemang förknippas med ett starkt engagemang för 

organisationen. 

Simon har avslutat sin tjänst som konsult eftersom han fick en fast tjänst och Mikaela 

beskriver att hon helst skulle vilja vara fast anställd hos ett företag. Deras tankar 

överensstämmer med Aronson, Dallner & Gustavsson (2000) som skriver att konsulter 

strävar efter en fast anställning något som även Wallette (2004) menar. Mikaela uttrycker att 

hon tycker det är jobbigt med distansen mellan hemmet och arbetsplatsen och skulle gärna 

vilja ha ett arbete nära hennes hemort. Men eftersom det är svårt att hitta jobb i närheten 

finner hon sig i att arbeta under Företag 1s villkor, vilket resulterar i långa pendlingsavstånd. 

Vi kopplar hennes inställning till att vara konsult med Aronson, Dallner & Gustavsson 

(2000) beskrivning om utelåsning, där människan strävar efter en fastanställning men det är 

svårt att få ett fast arbete. Per har idag bara en månad kvar till pension vilket gör att det inte 

finns mycket som kan få honom att varken stanna eller sluta som konsult. Han uttrycker att 

om han varit yngre så hade han antagligen upplevt en större stress med att inte veta om han 

hade fått ett arbete, idag så tar han mest dagen som den kommer. Det alla respondenter har 

gemensamt är att alla strävar efter, eller har strävat efter, att få en heltidstjänst och en 

trygghet i vardagen något som inte alltid uppleves som bemanningskonsult. Wikman (2002) 

framhåller dock att de flesta som arbetar som konsulter inte blir långvariga i sin anställning, 

något som vi anser inte stämmer överens med de konsulter vi har varit i kontakt med. 

Både Mohamed och Linda från Företag 2 berättar att de ser en konsult som slutar som något 

positivt. Simon som var anställd avslutade sin anställning eftersom han blev heltidsanställd 

hos en klient, något som Linda beskrev för oss. Mohamed förklarar att klientföretag som är 

nöjda och vill ta över konsulterna skapar gott ryckte vilket är bra för företaget. Även Linda 

skriver att om en konsult slutar och går över till ett av deras klientföretag så är det ett kvitto 

på att de gjort ett bra jobb i rekryteringen. Wikman (2002) förklarar, som vi tidigare nämnt, 

att många konsulter slutar vilket konsultcheferna inte ser som något negativt utan snarare 



            Evelina Boström & Anna sandström                                                                         Mer chef än ledare skulle jag säga        

46 
 

tvärtom. En annan orsak till varför konsultcheferna upplever det som något positivt att 

konsulterna slutar kan vara det Eva berättade under intervjun. En konsult ”ägs” av Företag 1 

under åtta månader och skulle det vara så att klientföretaget är intresserad av att anställa 

denne så står det i avtalet att de måste köpa ut konsulten till en viss summa enligt Eva. Hon 

poängterar dock att detta är något som konsulterna inte märker av. Detta är en annan aspekt 

på varför det är positivt för konsultcheferna om konsulterna blir headhuntade5 till 

klientföretagen. 

  

                                                
5 Headhunt, speciell form av personalrekrytering.  
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6. Slutsats och diskussion 
 
I detta kapitel besvarar vi de frågeställningar som vi presenterade i inledningskapitlet. Vidare 

reflekterar vi över konsultchefens ledarskap och hur motivationsarbetet utförs inom 

bemanningsbranschen. Slutligen presenterar vi vårt bidrag till teorin och vad vi anser skulle vara 

intressant att forska vidare inom. 

 

Hur hanterar konsultcheferna sin ledarskapsroll inom bemanningsföretag som präglas 

av trepartsrelationen? 

Genom vår studie har vi utvecklat en förståelse för den trepartsrelation som uppstår mellan 

konsultchefen, klientföretaget och konsulten. Konsultcheferna beskriver att de fungerar som 

administrativa chefer som sköter det praktiska som har med konsulternas anställning att 

göra. Konsultchefernas roll kan även beskrivas som en mellanhand mellan konsulterna och 

klientföretagen eftersom båda parterna har konsultchefen som sin kontaktperson gällande 

frågor om anställningen. 

 

Klientföretagen ses enligt Caroline som ledare medan hon ser sin egen position som chef 

över konsulten som har det övergripande ansvaret. Vår studie har visat att konsultcheferna 

även har ett stort ansvar över klientföretaget eftersom de är måna om att de ska köpa fler 

tjänster av bemanningsföretagen för att bemanningsföretagen ska få in uppdrag till sina 

konsulter. Caroline beskriver att hon främst prioriterar att uppdragen blir tillsatta och att 

klientföretagen är nöjda. Vi tolkar det som att konsulterna kommer i andra hand i de 

trepartsrelationer som uppstår i bemanningsbranschen. Det intressanta i detta är att ingen av 

våra respondenter upplever trepartsrelationen i sig som något problem. Konsulterna menar 

att det är enkelt att få tag i respektive konsultchef och det har aldrig vart något tvivel om vad 

denne ansvarar för. 

 

Svårigheter med trepartsrelationen 

Det framkommer dock att trepartsrelationen skapar svårigheter eftersom konsultcheferna blir 

en mellanhand. Linda beskriver att det skapas onödiga led eftersom det är många personer 

som är involverade då en medarbetare hyrs ut. Hon beskriver att det kan leda till att ett 

problem får vandra genom många inblandade parter innan det når fram till henne. Även 

Caroline beskriver att hon hamnar mellan parterna när lönekonflikter kommer på tal. Vi 

förstår att konsultchefen har kontakt med chefer på klientföretaget, som dock inte alltid är 
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bemanningskonsultens närmsta chef. Vi menar att det kan leda till missförstånd eftersom 

fenomenet skapar många onödiga led. I studien har vi uppmärksammat att detta är ett tydligt 

problem i trepartsrelationen. Konsultcheferna uttrycker att det är viktigt att skapa goda 

relationer med klientföretagen men ingen tar upp att de borde ha en nära relation till 

konsulternas arbetsledare för att skapa en bättre tillvaro för konsulterna. Vi menar att 

konsultcheferna borde se vikten i att ha en god relation med chefen på ”golvet” för att på så 

sätt minska missförstånd som kan uppstå genom de diffusa organisatoriska gränserna som 

Olofsdotter (2008) beskriver. Vi kan likna det som uppstår med en form av visklek6 när 

problem med en konsult ska vandra mellan olika inblandade parter för att slutligen nå 

konsultcheferna, vilket vi menar kan skapa onödiga missförstånd och göra att konsultens 

upplevelser av ett problem kanske försvinner, eftersom vi ser att störst fokus ligger på 

klientföretagen. Vi baserar dessa antagandet på det som främst Linda uttryckte. 

 

Hur arbetar konsultcheferna för att få sina konsulter att känna samhörighet och bli 

motiverade till arbetet? 

Genom studien har det kommit fram att konsultcheferna och konsulterna har olika bilder 

över vad motivation är, vilket vi menar tyder på att de har olika förhållningsätt till 

fenomenet. De har även olika tankar om vad som är viktigt för att trivas och må bra på en 

arbetsplats. Konsultcheferna nämner samtliga att de använder sig av kommunikation såsom 

e-mail eller telefon när de ska motivera konsulterna till arbetet de utför. Samtliga 

konsultchefer beskriver att de har en tät kommunikation med sina konsulter i början som 

sedan blir mer sporadisk. De har främst kontakt för att följa upp hur de trivs på sina uppdrag 

och de längre uppdragen verkar resultera en glesare kontakt efter hand. Vi menar att 

människor som är anställda bör bli motiverade och känna glädje för sitt arbete oavsett hur du 

är anställd. Genom studien ser vi att ansvaret läggs till viss del på klientföretagen, något som 

inte är fel enligt oss. Men vi anser även att bemanningsföretagen bör skapa sammanhållning 

i sina personalgrupper eftersom det är de som har konsulterna anställda och klientföretagen 

inte alltid införlivar konsulterna i sina arbetsgrupper. Både Caroline och Eva uttrycker att 

det är viktigt att de känner att de tillhör bemanningsföretagen och är en av dem. För att 

konsulterna ska känna denna gemenskap med sina bemanningsföretag menar vi att det krävs 

större engagemang från konsultcheferna. Eva berättar att hon har försökt anordna ”efter 

                                                
6 Visklek menar vi är när ett medelande vandrar mellan olika parter uppstår och när medelandet når sista 
personen kan budskapet bli förvrängt. 
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jobbet” aktiveter, men att det inte är någon idé eftersom konsulterna bor så utspritt och de 

inte är intresserade. Mohamed beskriver dock att han har öppnat ett gym för de som arbetar 

genom Företag 2, något vi menar stärker konsulternas motivation och tillhörighetskänsla. 

Evas inställning till vad som kan göras för konsulterna upplever vi som trångsynt. Eftersom 

vi fått uppfattningen av att ingen av konsultcheferna vet vad deras konsulter motiveras av 

anser vi att de heller inte kan bedöma att vissa aktiviteter inte fyller någon funktion. 

Mohamed och Eva är de enda av konsultcheferna som uttryckt att de gjort något för 

konsulternas motivation, vi anser att motivationen hos konsulterna borde ligga i alla 

konsultchefernas intresse. 

Hur upplever konsulterna trepartsrelationen? 

Vår studie har visat att konsulterna inte har reflekterat över den trepartsrelation som uppstår. 

De beskriver att det är tydliga gränser mellan vad konsultchefen gör och det den 

arbetsledande chefen ansvarar för. Konsulterna känner däremot ett visst utanförskap men 

skiljer på situationer och Mikaela poängterar att det inte är ett stående problem hos alla 

klientföretag. Hon beskriver att de gånger när det är många konsulter på samma avdelning 

hamnar konsulterna ofta i ett fack och umgås bara med varandra. När hon varit ensam på 

uppdrag har hon däremot känt sig som en i gruppen och alla har bemött henne på ett trevligt 

sätt, något som även Simon beskriver. Simon berättar även att de uppdrag han varit på där 

konsulterna hade särskilda kläder kände han sig tydligt som en konsult och inte som en 

anställd på klientföretaget. Vi kan enligt konsulternas förklaringar förstå att de vid dessa 

tillfällen känner ett visst utanförskap. Vi ställer oss frågande till varför det är på det här 

sättet. Vi menar att klientföretag borde ha störst intresse av att ett arbete ska utföras och att 

alla ska trivas inom verksamheten. Vi anser att bemanningsföretagen borde motverka 

segregeringen hos klientföretagen genom att inte märka ut konsulterna genom kläder som 

tydligt visar konsulternas tillhörighet. 

 

Samtliga konsulter nämner att anledningen till att de sökt till bemanningsföretagen var för 

att de var i behov av ett arbete. Genom vår studie har vi fått uppfattningen att ingen av 

konsulterna upplevde någon trygghet i anställningen hos bemanningsföretagen. Vi kopplar 

deras osäkerhet till det som Wallette (2004) beskriver, att individer söker 

anställningstrygghet genom sitt arbete. Däremot var det ingen konsult som tydligt uttryckte 

att de saknade tryggheten men Simon har avslutat sitt uppdrag som konsult eftersom han 

fick en fasttjänst och Mikaela beskriver att hon strävar efter att få en fast tjänst. 
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Det konsulterna hade gemensamt var att de sökte efter en trygg vardag med ett fast arbete, 

vare sig det var genom bemanningsföretagen eller på något annat sätt. Allas dröm förefaller 

vara att bli heltidsanställd på ett företag och att inte behöva arbeta genom 

bemanningsföretag. 

 

Va, är det bra när en konsult slutar? 

Innan vi började med studien trodde vi att konsultchefer skulle se det som något negativt när 

konsulter slutar. Vi antog att det skulle vara kostsamt och ineffektivt för ett företag att 

ständigt byta ut konsulter som är bra, något som visade sig inte stämde. Konsultcheferna 

berättar att konsulter som väljer att avsluta sin anställning hos dem för att gå över till ett 

klientföretag är något positivt för bemanningsföretaget. Samtliga konsultchefer nämner på 

olika sätt att det är positivt att en konsult slutar. Mohamed och Linda beskriver att det är ett 

kvitto på att de lyckats utföra en bra rekrytering till en uthyrningstjänst. Mohamed beskriver 

att en nöjd klient ger ett gott ryckte som sprider sig till andra företag vilket är positivt 

eftersom det kan resultera i ökad försäljning. Eva uttrycker att bemanningsföretagen får 

pengar när ett klientföretag vill anställa konsulten innan konsulttiden är slut, vilket även det 

är en fördel för bemanningsföretagen. Ingen har uttryckt det som något positivt att de skulle 

vinna ekonomiskt på det, men vi anser det som självklart att de tycker det är bra att de får 

pengar för en konsult. Efter studien har vi uppmärksammat att de positiva aspekterna inte 

ses utifrån konsulternas perspektiv. Eva berättar att konsulterna inte behöver veta om att de 

kan bli “köpta” av klientföretagen. Vi menar att det här kan ses som att konsultcheferna ser 

klientföretaget som första prioritet, eftersom ryktet kring företagen beskrivs viktigare än 

konsulternas. Vi upplever att deras inställning till sitt arbete är starkt förknippat till sälj 

eftersom det handlar om att få det bra ekonomiskt och att få ett bra rykte. Både Eva och 

Caroline beskriver tydligt att deras främsta arbetsuppgift är att sälja sina tjänster. 

Konsulternas upplevelse är inget som någon av konsultcheferna reflekterar över när vi 

kommer in på det positiva med att en konsult slutar. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Vi har i vår studie arbetat genom att se utifrån trepartsrelationen som bland annat 

Olofsdotter (2008) skriver i vår teoretiska referensram. Vi har under studiens gång upptäckt 

att det kan skapas fler led inom den tredelade relationen som forskare tidigare beskrivit, men 

som vi inte har hittat någon djupare forskning kring. Teorin beskriver att det finns tre olika 
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parter; konsulten, bemanningsföretaget och klientföretaget enligt Olofsdotter (2008). Vi 

menar att det skapas fler led mellan konsultchefen och klientföretaget som bör tas hänsyn till 

när konsultchefen arbetar genom trepartsrelationer. Som konsultchef anser vi att de bör 

skapa en närmare relation med den kontaktperson (arbetsledare) som konsulten dagligen 

möter för att inte onödiga led skall byggas upp. Genom vår studie har vi förstått att 

komplikationer kan uppstå när ett problem upplevs med en konsult och där information ska 

vandra mellan de olika cheferna, något vi kallar “visklek” se illustration av modell nedan. Vi 

är medvetna om att denna situation inte äger rum vid alla konsultuppdrag men att vid större 

klientföretag kan detta problem uppstå. Vi menar alltså att trepartsrelationen bör ta hänsyn 

till flera led som finns mellan konsultchefen och klientföretaget. De roller vi förklarar i vår 

modell är enbart förslag på vilka parter som kan vara inblandade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Studiens begränsningar 
Vi anser att studiens resultat har begränsats då vi valde att undersöka endast två parter i 

trepartsrelation som uppstår inom bemanningsbranschen. Vi är medvetna om att det skulle 

förbättra vår studie om vi hade haft möjligheten att studera klientföretagen, vilket hade varit 

önskvärt om vi haft möjlighet och om tid hade funnits. Eftersom vår uppsats var begränsad i 

tid valde vi att skapa oss en djupare inblick i de två valda parterna istället för att fokusera på 

alla tre. Vi menar även att valet av våra konsulter har begränsat vårt empiriska material. Då 

konsultcheferna valde ut konsulterna menar vi att vi inte fått en rättvis bild över vad 

konsulter anser om att vara ledda av konsultchefer generellt i branschen. De konsulter som 

Figur 2 Egen bild av trepartsrelationens olika led. Bilden är en tolkning utifrån Olofsdotter (2008) 
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medverkade i studien hade alla en positiv och långvarig relation till bemanningsföretagen. 

Hade vi haft möjlighet att få en inblick i flera konsulter menar vi att studien kanske hade 

resulterat i ett inte fullt så positivt bemötande av de fenomen vi valde att studera. Vi hoppas 

emellertid att studien har bidragit till en ökad förståelse om hur konsultcheferna hanterar sin 

situation, och hur konsulterna upplever situationen 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har öppnat upp för många intressanta områden som vi anser är relevanta att 

forska vidare inom. Vi menar att det hade varit intressant att utföra samma studie men att ta 

med alla inblandade parter i trepartsrelationen för att få en enhetlig bild över fenomenet. 

Under vår studie blev vi även väldigt intresserade av konsulternas perspektiv och hur de 

upplever sin roll. Vi upptäckte under studiens gång att konsulten snarare är en produkt som 

säljs än en anställd vilket vi menar vore spännande att forska vidare kring. Vi anser även att 

det vore intressant att forska vidare i konsekvenserna av att konsulter slutar, det finns fler 

aspekter att studera inom det området som t ex att det borde bli stora kostnader för 

bemanningsföretagen då de måste rekrytera nya konsulter.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor Konsultchefen 

Allmänt 

 

• Berätta lite om dig själv, vad du har för bakgrund och vilken position du har idag? 

• Vilka områden bemannar ni? (alltså lager, kontor osv?)  

• Hur ser organisationen uppbyggd? Vad finns det för olika tjänster i organisationen 
 

Hur arbetar ni 

• Hur långa uppdrag har ni?  

• Vilken ålder har bemanningskonsulterna?  

• Vems ansvar ligger bemanningskonsulterna på? Ert eller företagets? 

Motivation  

• Vad betyder motivation för er? 

• Arbetar ni aktivt med att motivera personalen? 

• Vad tror du motiverar de människor som är bemanningskonsulter? 

• Hur upplevs trivseln hos era konsulter? 

• Vad görs medvetet för att skapa trivsel hos bemanningskonsulterna? 

• Finns det någon plan på hur ni “tar hand” om personalen?  
 

Långa/korta relationer 

• Hur länge stannar bemanningskonsulterna hos er? 

• Vad är anledningen till att folk slutar/stannar kvar idag? 

• Går det att påverka deras beslut? 

• Hur arbetar ni för att få era konsulter att stanna kvar? 

• Vill ni att era konsulter stannar kvar hos er? 

• Är det ett problem att man söker sig till nytt arbete? 

• Finns det något ni upplever som ett problem med att hyra ut personal? 

 

Ledarskap/HR 

• Hur ser du på ditt ledarskap? 

• Hur påverkas ditt ledarskap genom en tredjepart? 

• Hur upplever du det att vara chef på distans? 

  – Vad ser du är skillnaden på direkt chef eller distanschef 
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• Hur fördelas er tid på ledarskap jämfört med kundrelationer (sälj)? 

• Vilka kommunikationskanaler har ni till era anställda? 

– Möten/ATP 

- Mail/intranät   

• Vad är det som är problematiskt med att ha anställda som har en annan chef? 

• Hur påverkas chefsrollen av att det är en tredje part?  

 – Hinner ni med allt/alla? 
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Bilaga B Intervjufrågor Bemanningskonsulten  

 

• Berätta lite kort om dig själv,utbildning och hur länge du varit bemanningskonsult? 

• Varför valde du att gå via bemanningsföretag? 

• Har du under din tid varit på fler än ett kundföretag? 

• Hur upplever du kontakten med konsultchefen? 

• Vem känner du att du tillhör ? bemanningsföretag eller företaget där du jobbar? 

– Varför/varför inte? 

• Vad skulle få dig att stanna kvar inom bemanning? 

 

Motivation 

• Vad motiverar dig som bemanningskonsult? 

• Vad gör bemanningsföretaget för att få dig motiverad till arbetet? 

• Har du någon gång känt dig otrygg i din arbetssituation som bemannad?  

– varför? 

• När vänder du dig till respektive chef?  

• Vad är konstchefens roll enligt dig? 

• Vilken slags kontakt har du och din konsultchef? 

• Hade du velat att konsultcheferna arbetade på ett annat sätt? 

• Hur upplever du det är att ha en chef på distans jämfört med en chef på plats? 
 


