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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till konsultcheferna som ställde upp som intervjupersoner och gjorde 
denna uppsats möjlig. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till vår handledare Michael Allvin, 
som under skrivandet av denna uppsats har väglett oss och med sina kommentarer fått oss att hålla 
fokus. Sist men inte minst ett stort tack till våra familjer som stått ut med vårt prat om denna 
uppsats och även kommit synpunkter under arbetes gång.  
Tack! 
 
 
David Magnusson & Viktoria Thorén 
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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker bemanningsföretagen och hur konsultcheferna arbetar för att 
tillgodose krav från kundföretag och omgivningen. Som en del av detta studeras även vilka 
krav som ställs på de uthyrda konsulterna och vad uppförandet har för betydelse inom 
bemanningsbranschen. De teoretiska utgångspunkterna som används i uppsatsen är dels 
nyinstitutionell teori och främst begreppet legitimitet, dels Hochschilds teori om emotional 
labor. Det insamlade empiriska materialet består av nio intervjuer med konsultchefer från fyra 
olika bemanningsföretag. Resultatet visar att konsultchefsarbetet präglas av rutiner och att det 
ställs krav på uppförande på den uthyrda personalen för att passa in i konsultrollen. I den 
avslutande diskussionen diskuteras uppträdandekrav och personlighetens betydelse för 
konsulter inom bemanningsbranschen. I samband med detta diskuteras även hur 
bemanningsföretagen har fått legitimitet genom att rekryteringsarbetet professionaliserats och 
kommit att innefatta förmedling av både kompetens och personlighet till kundföretag. En 
slutsats är att det emotionella arbetet kan ses som nyckeln till framgångsrika konsultuppdrag. 

 
Nyckelord: bemanningsföretag, konsultchefer, emotionellt arbete, legitimitet  
 
 
Abstract 

Consultant professionalism in the staffing industry - How the consultant 
managers are working to meet demands from the environment 
This essay examines the staffing industry and how the consultant managers are working to 
meet the requirements from customer business and the environment. It also studies the 
demands placed on the consultant and why behavior is significant in the staffing industry. The 
theoretical approach used in this paper is partly a new institutional theory and above all, the 
concept of legitimacy - and partly Hochschilds theory of emotional labor. The empirical data 
that have been collected consists of nine interviews with consultant managers from four 
different staffing companies. The results show that the consultant manager’s work is 
characterized by routines, further the result illustrates the behavior requirements of the 
consultants in order to fit into the role as a consultant. The essay concludes with a discussion 
of behavior requirements and the importance of personality for consultants within the staffing 
industry. In this context we also discussed how agencies have gained legitimacy through the 
recruitment process that has been professionalized including mediation of both skills and 
personality to the client companies. One conclusion is that the emotional labor can be seen as 
the key to successful consulting 
 
Keywords: staffing industry, consultant managers, emotional labor, legitimacy 
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1. Inledning 
Allt sedan bemanningsbranschens etablering på den svenska arbetsmarknaden tycks 
bemanningsföretagen vara ett ämne som skapar debatt. Att bemanningsbranschen har 
förändrat arbetsmarknaden tycks de flesta vara överens om, frågan är om det är på gott eller 
ont?  
 
I svenska medier diskuteras bemanningsföretagen i relation till lönedumpning och otrygga 
anställningsvillkor, men även i mer positiva ordalag där skribenter menar att 
bemanningsföretagen skapar fler jobb. Henrik Bäckström, förbundsdirektör på 
Bemanningsföretagen, försvarar sin bransch på följande sätt: 
 

Ingen annan bransch anställer så många unga, gamla och 
utlandsfödda som bemanning. De bemanningsanställda är företagens 
märg, verksamhetens fundament (Bemanningsföretagen). 

 
Bemanningsföretagen har trätt in på arbetsmarknaden med syfte att komplettera den offentliga 
arbetsförmedlingen i platsförmedlingsarbetet (Bergström et al., 2007:43). Det utlåtande som 
Bemanningsföretagens förbundsdirektör gav kan ses som ett svar på att branschen har lyckats 
med att komplettera den statliga arbetsförmedlingen.  
 
En tillbakablick på bemanningsföretagens utveckling visar att branschen har varit föremål för 
en rad olika utredningar. Walter (2012:45) menar att utvecklingen av bemanningsföretagen 
har skett i strävan mot legitimitet. I praktiken har det lett till att branschen fått kollektivavtal 
som innefattar den uthyrda personalen. Kollektivavtalen har inneburit att 
tillsvidareanställningar blivit den vanliga anställningsformen för konsulterna samt att de har 
rätt till garantilön (Bergström et al., 2007). Idag ses bemanningsföretagen som en naturlig del 
i arbetslivet och som en legitim aktör på den svenska arbetsmarknaden (Bergström et al., 
2007:79; Walter, 2012:36). Förbundsdirektören på Bemanningsföretagen menar att ingen 
annan bransch anställer så många unga, gamla och utlandsfödda. Bemanningsbranschen är 
således en betydande aktör på den svenska arbetsmarknaden och det är därför av stort värde 
att denna bransch blir föremål för forskning och att förståelsen för bemanningsföretagen ökar.  
 
Den svenska bemanningsbranschen skiljer sig från den i andra länder då Sverige är bland de 
länder som har minst omfattande lagstiftning om personaluthyrning (SOU, 1997:39). 
Kollektivavtalen är däremot kännetecknande för bemanningsbranschen i Sverige där 
konsultcheferna har ett långtgående arbetsgivaransvar gentemot de uthyrda konsulterna. Det 
kan däremot finnas stora skillnader mellan ordinarie anställdas och konsulternas arbetsvillkor 
och konsulterna kan enligt Olofsdotter (2008:51) uppleva ett utanförskap gentemot de 
anställda på kundföretaget. 
 
Bemanningsföretagens ansikte utåt mot kundföretagen är de uthyrda konsulterna, deras 
arbetsinsatser och uppträdande stärker bemanningsföretagets varumärke. Konsultcheferna har 
arbetsgivaransvaret för konsulterna och är också deras närmaste chef. Det som kännetecknar 
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konsultchefernas arbetssituation är de motstridiga kraven som kommer från kundföretag, 
konsulter och bemanningsföretaget. Kraven kan leda till en pressad arbetssituation där 
konsultcheferna måste försöka tillmötesgå alla inblandade parter. Många gånger prioriteras 
goda kundrelationer och krav på lönsamhet framför personalarbetet och de uthyrda 
konsulternas arbetssituation (Olofsdotter, 2006). Konsultcheferna har en central roll inom 
bemanningsföretagen och är länken mellan kundföretag och konsulter. Det är också de som 
tillsätter konsulter till uppdrag och förmedlar bemanningsföretagets uppförandekrav till 
konsulterna. För att undersöka hur bemanningsföretagen möter krav från omgivningen och 
hur de arbetar för att ta fram representativa konsulter är det därför relevant att vända sig till 
konsultcheferna. Deras beskrivningar om arbetet kan ge inblick i bemanningsbranschen och 
dess speciella villkor.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka krav som ställs på de uthyrda konsulterna 
och hur konsultcheferna arbetar för att tillgodose krav från kundföretag och omgivningen. 
 

• Vilka krav ställer bemanningsföretag och konsultchefer på sina konsulter? 
 

• Hur arbetar konsultcheferna för att möta krav från kundföretagen? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens inledning har mynnat ut till de frågeställningar som presenterats ovan. I det andra 
kapitlet presenteras tidigare forskning om bemanningsbranschen och i det tredje beskrivs de 
teorier som används som analytiska verktyg i uppsatsen. Det fjärde kapitlet innehåller en 
beskrivning om den metod som används för att samla in det empiriska materialet. I det femte 
kapitlet presenteras det resultatet som framkommit ur det kodade materialet. Sjätte kapitlet 
innehåller en sammanfattning av resultatet samt en diskussion. Uppsatsen avslutas med 
slutsatser och implikationer för vidare forskning. 
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2. Tidigare forskning    
I detta avsnitt beskrivs bemanningsbranschen utifrån olika teman som handlar om branschen i 
stort, ledarskapet och de olika aktörernas roller. Litteraturen är hämtad från både svenska och 
amerikanska studier, vilka har valts ut för att de tillsammans ger en bred bild av det aktuella 
ämnet. Till att börja med beskrivs bemanningsbranschen och hur utvecklingen i Sverige har 
sett ut. Följande avsnitt handlar om distans, något som kännetecknar relationen mellan 
konsultchefer och konsulter. Vidare tas forskning om ledarskapet i bemanningsbranschen upp. 
I nästa stycke beskrivs emotionellt arbete och hur ledare använder sig av känslor i sin 
arbetsroll. Därefter tas konsultchefernas roll och arbetssituation upp. Till sist följer ett avsnitt 
om konsulternas roll och det utanförskap som kännetecknar arbetet som konsult. 
 

2.1 Bemanningsbranschens framväxt   

Avregleringen av arbetsförmedlingens monopol 
I svensk offentlig debatt ses bemanningsföretagen som ett relativt nytt fenomen, men 
uthyrning av arbetskraft har kunnat spåras så långt tillbaka som till 1800-talet.  
Personaluthyrning förbjöds 1935 genom den så kallade hembiträdeslagen som innebar att 
arbetsmarknadsverket i stort sett fick monopol på att förmedla arbetskraft (Bergström, 
Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007:40; Garsten & Jacobsson, 2004:153). 
 
År 1991 togs det första steget mot en avreglering av arbetsförmedlingens monopol, då det 
gjordes skillnad mellan privat arbetsförmedling och personaluthyrning. Arbetsförmedling fick 
fortfarande inte bedrivas i vinstsyfte. Personaluthyrning blev tillåtet, men att hyra in 
arbetskraft var till för att täcka tillfälliga behov och var därför begränsat till max fyra 
månader. Det andra steget mot avregleringen togs 1992 då regeringen föreslog att regleringen 
av arbetsförmedlingsmonopolet skulle avskaffas. Tanken var att få en mer välfungerande 
arbetsmarknad. Avregleringen var begränsad och det handlade inte om en privatisering av 
arbetsförmedlingen, utan om att förmedling av arbetskraft av privata aktörer skulle tillåtas. De 
privata arbetsförmedlarna skulle komplettera den offentliga arbetsförmedlingen. Detta kom att 
bli startskottet för bemanningsföretagen och både svenska och multinationella företag 
etablerade sig på arbetsmarknaden (Bergström et al., 2007:41-43.; SOU, 1997:17; Walter 
2012:35-41).  
 
Motståndare kritiserade förslaget om avregleringen och påpekade flera risker med att 
uthyrningsverksamheten skulle få en given plats på arbetsmarknaden. Kritiken som framhölls 
var bland annat att det fanns en risk för att oseriösa företag skulle ge sig in i marknaden och 
att tryggheten för de anställda skulle riskeras (Bergström et al., 2007:44). Trots kritiken och 
motståndet drevs förslaget igenom och den nya lagstiftningen började gälla 1993. 
Begränsningar rådde fortfarande för de privata arbetsförmedlarna, det var inte tillåtet att ta ut 
avgift av de arbetssökande. Anställda inom bemanningsföretagen fick inte heller hindras från 
att överrekryteras till kundföretagen (Bergström et al., 2007:45; SOU, 1997:17). 
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En utredning påbörjades 1996 för att analysera effekterna och konsekvenserna som 
avregleringen av arbetsförmedlingens monopol inneburit. Syftet med utredningen var att 
granska behovet av skärpt lagstiftning och att undersöka om det fanns behov av statlig 
auktorisation eller om branschen skulle ha ansvaret för att reglera sin egen verksamhet. 
Fackföreningarna krävde att det skulle finnas någon form av auktorisation eller 
myndighetskontroll för att reglera branschen. Näringsdepartementet ansåg att de problem som 
fanns i bemanningsbranschen handlade om personalens anställningsförhållanden och att detta 
kunde regleras genom kollektivavtal, men inte genom auktorisation (Bergström et al., 
2007:46f.; SOU, 1997:18). Utredningen föreslog att det var nödvändigt med en statlig 
auktorisation av bemanningsföretagen och att en statlig nämnd skulle godkänna och registrera 
alla bemanningsföretag, samt att personalen i dessa företag skulle vara fast anställda. 
Förslaget om en statlig nämnd blev aldrig någon verklighet eftersom regeringen ansåg att det 
räckte med att förlita sig på att marknadskrafterna bidrog till att upprätthålla bra villkor till de 
anställda inom bemanningsbranschen. Fackföreningarna var missnöjda och det inleddes ett 
arbete för att utveckla en fungerande branschorganisation (Bergström et al., 2007:48f.).   
 
Branschen hade tidigare en intresseorganisation där företrädare för de största företagen fanns 
med. Under 1980-talet bytte denna organisation namn från Svenska Kontorsservice till 
Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet (SPUR). För att bli medlem i 
SPUR och bli auktoriserad av dem behövde tre krav uppfyllas. Dessa krav innefattade aktiv 
bemanningsverksamhet i tolv månader, en omsättning på minst tre miljoner kronor och att 
företagsledningen ansågs vara ansvarsmedveten och kunnig (Bergström et al., 2007:50). Ett 
medlemskap i SPUR innebar att det rensades upp bland bemanningsföretagen och medlemmar 
i organisationen framställdes därmed som trovärdiga (Bergström et al., 2007:52). SPUR 
inledde arbetet med att dokumentera branschens utveckling, medlemmarna blev skyldiga att 
rapportera hur många personer som anställdes och förmedlades varje år. Statistikinsamlingen 
bidrog till att utvecklingen för branschen åskådliggjordes och gav ökad legitimitet för 
branschen. SPUR anordnade kursverksamhet där medlemmar fick utbildning i bland annat 
arbetsrättsliga frågor. Detta för att höja kunskapsnivån och garantera en viss kvalitet i 
bemanningsföretagen (Bergström et al., 2007:50ff.). Under 1997 inleddes ett omfattande 
förändringsarbete och organisationen bytte namn från SPUR till Bemanningsbranschen och 
blev en del av Almega inom organisationen Svenskt Näringsliv (Bergstöm et al. 2007:49f.). I 
och med att bemanningsbranschen blev en del av Almega ökade trovärdigheten än mer för 
den svenska bemanningsbranschen (Walter, 2012:36). 
 
Walter (2012:45) menar att utvecklingen av företagen inom den svenska 
bemanningsbranschen har skett i strävan mot legitimitet, det vill säga en utveckling mot att bli 
en trovärdig aktör på arbetsmarknaden. För att ge ytterligare legitimitet till branschen 
påbörjade SPUR ett samarbete med jämställdhetsombudsmannen, 
diskrimineringsombudsmannen och skattemyndigheten. SPUR kom med riktlinjer för hur 
bemanningsföretagen skulle agera. Om bemanningsföretagen inte följde riktlinjerna riskerade 
de att bli uteslutna ur organisationen (Bergström et al., 2007:50f.; SOU, 1997:73). Walter 
(2012:45) konstaterar att det varit av stor betydelse för bemanningsbranschen att bli en legitim 
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aktör på den svenska arbetsmarknaden, något som har bidragit till utvecklingen av en specifik 
svensk modell av personaluthyrning där kollektivavtalen spelat en betydande roll.  
 
Legitimering genom kollektivavtal 
Trots att avregleringen innebar att det blev fritt fram för privata arbetsförmedlare och 
personaluthyrningsföretag så bildades få nya privata arbetsförmedlare, däremot var det desto 
fler företag som började ägna sig åt personaluthyrning. Detta skapade en oro bland 
fackföreningarna som ansåg att det innebar en ökad osäkerhet på arbetsmarknaden. 
Fackföreningarna såg även risker med att det skulle leda till lönedumpning och sämre 
arbetsvillkor för de anställda inom bemanningsföretag (Bergström et al., 2007:56).  
 
De första kollektivavtalen upprättades 1979, men dessa innefattade endast de personer som 
arbetade inne på bemanningsföretagen och gällde inte den uthyrda personalen. Det första 
kollektivavtalet för uthyrd personal kom 1988 och innebar att de anställda garanterades en lön 
på 50 % av en heltidstjänst under den tid som de inte var utplacerade på uppdrag (Bergström 
et al., 2007:56; SOU, 1997:66). Kollektivavtalet omförhandlades 1994 och det beslutades att 
tillsvidareanställningar skulle vara den främsta anställningsformen för konsulter. De regler 
som fanns för arbetslöshetsersättning gjorde det dock möjligt för bemanningsföretaget att 
anställa personal tillfälligt och låta dem gå på arbetslöshetsersättning under den tiden de inte 
var uthyrda. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) beslutade då att det inte längre skulle vara 
möjligt att arbeta för ett bemanningsföretag och samtidigt få arbetslöshetsersättning 
(Bergström et al., 2007:57). Under 1997 tecknades ett nytt kollektivavtal där garantilönen 
höjdes till 75 % vilket gjorde att den nu hade samma nivå som arbetslöshetsersättningen 
(Bergström et al. 2007:58; SOU, 1997:63).  
 
Under 1998 växte bemanningsbranschen explosionsartat och etablerade sig även på mindre 
orter. Bemanningsföretagens verksamhet sträckte sig över flera yrkesgrupper, även konsulter 
med specialistkunskaper kunde hyras ut. Fackföreningarna insåg att bemanningsbranschen var 
här för att stanna och de behövde ta vara på sina medlemmars intresse. Åsikterna bland 
fackföreningarna var splittrade, överlag var de emot bemanningsföretag, men de såg även att 
det fanns områden där det fungerade bra med inhyrd arbetskraft (Bergström et al., 2007:58f.). 
År 1999 förhandlades kollektivavtalen om ännu en gång och kravet på auktorisation 
återupptogs, med anledning av att självregleringen som SPUR utlovande inte sågs som 
tillräcklig. Fackföreningarna ville genom kollektivavtalet förbättra villkoren för sina 
medlemmar och få bort oseriösa företag från branschen (Bergström et al., 2007:61f.; SOU, 
1997:72f.). 
 
Ett problem för fackföreningarna var att de anställda på bemanningsföretagen inte ändrade 
fackförening när de bytte arbetsplats. De som arbetade i bemanningsbranschen kunde vara 
medlemmar i en annan fackförening än den som hade avtal med bemanningsföretaget. 
Fackföreningarnas legitimitet kunde då ifrågasättas av arbetsgivarna. Ett nytt kollektivavtal 
tecknades år 2000 och omfattade 15 000 anställda och 120 företag, vilket därmed blev det 
viktigaste avtalet för bemanningsbranschen. Avtalet gav en garantilön på 75 % under de första 



 
 

6 

tio månaderna som anställd och därefter en garantilön på 85 %. Det beslutades också att 
anställningsformen skulle vara tillsvidare, men att visstidsanställningar kunde godtas under 
vissa omständigheter. I och med tillsvidareanställningen för konsulterna underlättades frågor 
kring socialförsäkring, semester och pension. Nya konflikter som hade att göra med 
bemanningsföretag och etnisk diskriminering uppkom snart därefter. Detta gjorde att 
fackföreningarna återigen krävde att bemanningsföretagen skulle granskas och auktoriseras. 
Det krävdes att bemanningsföretagen skulle följa samma lagstiftning som den offentliga 
arbetsförmedlingen (Bergström et al., 2007:62ff.). Under 2001 påbörjades nya förhandlingar 
som inkluderade frågor om personalinflytande och arbetsmiljö. Dessa förhandlingar ledde 
fram till en garantilön på 90 % för dem som varit anställda längre än sex månader (Bergström 
et al., 2007:67). 
 
Bemanningsföretagens Förbund bildades 2003 genom att SPUR (Svenska 
Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet) slogs ihop med Almega och Svenskt 
Näringsliv, i detta skede blev det en arbetsgivarorganisation. Av denna anledning blev 
auktorisationen tydligare, vilket ökade legitimiteten för den svenska bemanningsbranschen 
(Bergström et al., 2007: 77; Walter, 2012:36). En auktorisationsnämnd bildades som hade till 
uppgift att pröva de sökande bemanningsföretagens lämplighet. Nämnden hade även till 
uppgift att besluta om eventuell fråntagning av auktorisation och att granska företagens 
ekonomi. Ett decennium efter att arbetsförmedlingens monopol avskaffats fanns det slutligen 
en reglering av bemanningsbranschen som grundade sig på överenskommelser mellan 
arbetsmarknadens parter. De som arbetar inom bemanningsbranschen fick nu samma villkor 
till arbetslöshetsersättning som andra anställda (Bergström et al., 2007:78f.). Idag ses 
bemanningsföretagen som ett naturligt inslag i arbetslivet och som en etablerad och legitim 
aktör på den svenska arbetsmarknaden (Bergström et al., 2007:79; Walter, 2012:36). 
Bemanningsföretagen är ofta långt mer funktionella för de arbetssökande när det gäller att 
hitta ett arbete än vad en traditionell arbetsförmedling är (Nordengren & Olsen, 2006:182). 
 
Sverige skiljer sig från många andra länder genom att bemanningsföretagen har konsulter till 
en mängd olika yrken, både lågutbildade och högutbildade, medan andra länder som 
Nederländerna och Storbritannien till största delen har bemanningsföretag för lågutbildad 
arbetskraft. I dessa länder ses bemanningsföretagen främst som en inkörsport till 
arbetsmarknaden helt utan chanser att göra karriär (Walter, 2012:47). Även om 
bemanningsbranschen inte skiljer sig så mycket åt på lokal nivå finns det uppenbarligen 
skillnader mellan Sverige och omvärlden. Detta är något som motiverar att litteratur om den 
svenska bemanningsbranschen lyfts fram i detta arbete. 
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2.2 Distans 

I och med att konsulterna vanligtvis inte befinner sig på samma arbetsplats som 
konsultcheferna finns det en distans mellan konsulten och dennes arbetsgivare på 
bemanningsföretaget. Denna distans förknippas ofta med det rumsliga avståndet, men 
begreppet distans kan även handla om distans i tid, kultur eller något annat som innebär att det 
finns ett avstånd mellan människor. Det vanliga är att det förekommer flera olika former av 
distans i en och samma situation. Nordengren och Olsen (2006:13ff.) beskriver distans, inte 
som något negativt, men att det är en komponent som måste tas hänsyn till i planering av 
ledarskapet. Enligt Olofsdotter är den rumsliga distansen och konsulternas lojalitet ett av de 
vanligaste förekommande orosmomenten för konsultcheferna (Olofsdotter, 2008:47). 
 

2.3 Ledarskapet i bemanningsföretag 

Konsultcheferna i ett bemanningsföretag ställs ofta inför motstridiga krav och intressen från 
kundföretaget, konsulten och bemanningsföretaget. Detta gör  att det är en ständig balansgång 
mellan kraven från de olika parterna (Olofsdotter, 2006:23). Konsultcheferna har olika 
strategier för att hantera dessa motstridiga krav. Strategierna handlar om att visa en tydlighet 
inför kunder med vilka villkor som gäller och att tydligt markera för sitt eget företag om 
arbetsbelastningen och kraven blir för stora. Vidare handlar det om att tillämpa ett mer 
gränslöst förhållningssätt där konsultcheferna skapar och upprätthåller goda relationer och 
ömsesidigt förtroende med både kundföretag och konsulter. Konsultcheferna behöver kunna 
kombinera dessa två strategier och i varje situation välja det förhållningssätt som medför 
största ekonomiska fördel för bemanningsföretaget (Olofsdotter, 2006:25f.). 
 
För att kunna skapa och upprätthålla det ömsesidiga förtroendet som Olofsdotter beskriver 
kan konsultchefen använda sina egna känslor som ett verktyg. När konsultchefen delar 
konsultens eller kundföretagets oro så kan konsultchefen ändå utstråla självförtroende och 
optimism. I en sådan situation är det inte sina egna känslor som konsultchefen visar upp. 
Detta kan kopplas till begreppet surface acting som innebär att den känslan som är den rätta i 
situationen visas upp, istället för de egna känslorna (Hochschild, 1983:37f.; Humphrey, 
Pollack & Hawver, 2008:157). Vidare skriver Humphrey, Pollack och Hawver att emotionell 
intelligens kan kopplas ihop med emotionellt arbete, eftersom de som har lätt för att förstå 
andra människors känslor lättare kan använda sina egna känslor som ett verktyg i arbetet 
(Humphrey, Pollack & Hawver, 2008:160f.). 
 
Det är inte enbart de motstridiga kraven från kundföretag, konsulter och det egna 
bemanningsföretaget som begränsar konsultcheferna. Enligt Olofsdotter begränsas 
konsultcheferna även av de regler och ekonomiska förutsättningarna som finns i det egna 
bemanningsföretaget (Olofsdotter, 2006:11). En konsultchefs uppgifter består bland annat av 
att  matcha konsulter med uppdrag, arbeta med försäljning till kundföretag och vara 
konsulternas närmaste chef. Detta innebär att konsultcheferna både har ett försäljningsansvar 
och ett personalansvar (Olofsdotter, 2006:14). 
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2.4 Emotionellt arbete 

Starka känslor kan ha inverkan på utförandet av arbetet och därför har forskare och 
yrkesverksamma ledare under det senaste decenniet börjat inse värdet av att hantera känslor 
på arbetsplatsen (Humphrey, Pollack & Hawver, 2008:151). Det som skiljer de som arbetar 
inom serviceyrken från en ledare är att ledaren behöver använda sig av ett större spektra av 
känslor. En ledare kan däremot behöva använda sig av både positiva och negativa känslor som 
till exempel vänlighet, sympati och ilska. Ledaren behöver dessutom veta i vilka situationer 
vilken känsla ger bäst resultat (Humphrey, Pollack & Hawver, 2008:155). 
 
Inom bemanningsbranschen är det inte bara ledarna, det vill säga konsultcheferna, som har ett 
emotionellt arbete, utan även konsulterna som representerar bemanningsföretaget. 
Konsulterna bör vara flexibla för att bli anställda av bemanningsföretaget. De måste kunna 
anpassa sig till kundföretagets behov och ha lätt för att komma in i de nya arbetsuppgifterna 
(Garsten & Jacobsson, 2004:152). Att vara flexibel och ha lätt att komma in på en ny 
arbetsplats kan ses som att vara konsultmässig, vilket är oerhört viktigt för att vara en 
framgångsrik konsult, men sätter samtidigt stor press på konsulten. Enligt 
bemanningsföretagen är en bra konsult en person som kan sättas in på vilket kundföretag som 
helst (Garsten & Jacobsson, 2004:156ff.). Bemanningsföretagen påverkar konsulternas 
beteende för att de ska representera bemanningsföretaget och uppfylla kundföretagets 
förväntningar. För att kunna göra detta behöver konsulten ha lätt för att anpassa sig till det 
som gäller ute på det aktuella kundföretaget och att ständigt tänka på att vara professionell 
och visa upp den sida som bemanningsföretaget önskar (Garsten & Jacobsson, 2004:167). 
 
Emotionellt arbete ansågs tidigare vara karaktäristiskt för serviceyrken, men det har under 
senare tid framkommit att det i lika stor utsträckning används av ledare (Humphrey, Pollack 
& Hawver, 2008:151). Ledarens emotionella arbete verkar dessutom vara mer komplext än 
det inom serviceyrken, eftersom de ofta har färdiga manus att utgå ifrån medan ledarna själva 
måste kunna känna av vilken typ av känsla som är mest användbar i varje situation 
(Humphrey, Pollack & Hawver, 2008:151). Inom bemanningsbranschen är det emotionella 
arbetet vanligt bland både konsultcheferna och konsulterna. Konsultcheferna behöver liksom 
andra ledare klara av att hantera sina känslor och plocka fram rätt känslor för varje tillfälle. 
Konsulterna som ska vara konsultmässiga och vara bemanningsföretagets ansikte utåt har 
liksom servicepersonal en annan typ av emotionellt arbete. Genom att vara trevliga och 
tillmötesgående kan de möta både bemanningsföretaget och kundföretagets förväntningar 
(Garsten & Jacobsson, 2004:156). 
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2.5 Konsultchefens roll 

Olofsdotter (2006:14) menar att konsultcheferna har två roller. De har ett försäljningsansvar 
där de arbetar med försäljning till kundföretagen och ett personalansvar där de som 
konsulternas närmsta chef ansvarar för både det personaladministrativa arbetet och den 
fortlöpande kontakten med konsulterna. De två olika rollerna kan bli svåra att hantera om 
konsulten inte sköter sitt uppdrag eller om de av olika anledningar är frånvarande. 
Konsultcheferna arbetar hela tiden för att möta kundföretagens krav på flexibilitet på antalet 
anställda vilket gör att de måste kunna matcha konsulter med rätt kompetens för olika 
uppdrag (Olofsdotter, 2008:46f). För att alltid ha rätt person till ett visst uppdrag ställs det 
stora krav på noggrannhet i rekryteringsprocessen, där fokus på kvalitéer och egenskaper som 
kan förväntas efterfrågas i de olika yrkesrollerna är av stor bestydelse (Walter, 2012:46). 
 
Konsultcheferna är länken mellan de olika aktörerna och de måste uppfylla kraven från 
bemanningsföretaget, kundföretagen och konsulterna (Olofsdotter, 2008:49). Kraven kan 
ibland bli för stora och upplevas som alltför motstridiga för konsultcheferna, något som kan 
leda till en inre rollkonflikt hos dem. Rollkonflikten gör att de ibland kan behöva välja mellan 
att tillfredsställa bemanningsföretaget, kundföretagen eller konsulterna, vilket gör att de kan 
behöva åsidosätta sina egna övertygelser om hur de vill vara som chefer. En lösning på 
rollkonflikten blir att försöka tillgodose kraven från alla parter i så stor utsträckning som 
möjligt (Olofsdotter, 2008:50). 
 

2.6  Konsulternas roll 

De uthyrda konsulterna är anställda av bemanningsföretaget, men arbetar ute på 
kundföretaget. Konsulterna kan uppleva ett utanförskap i förhållande till de andra anställda på 
kundföretaget. Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen brukar inte skilja sig mellan konsulterna 
och de ordinarie anställdas (Kantelius, 2012:40). Däremot kan det finnas stora skillnader i 
ordinarie anställdas och konsulternas arbetsvillkor. De skillnader som finns i arbetsvillkoren 
är något som konsulterna bör kunna hantera. Konsulterna behöver också vara flexibla i sin 
sociala roll eftersom uppdraget kan avslutas med kort varsel. Vid långvariga uppdrag 
utvecklar konsulterna ofta en känsla av samhörighet till kundföretaget och de kan uppleva att 
det är svårt att lämna företaget när uppdraget är slut. Att som konsult vara flexibel innebär att 
kunna skifta mellan engagemang och likgiltighet, att engagerat utföra arbetsuppgifter och leva 
upp till de krav som ställs ute på kundföretaget och samtidigt vara likgiltig inför det 
utanförskap och den maktlöshet som kan förekomma (Olofsdotter, 2008:51f). Anledningen 
till att konsulterna ibland upplever ett utanförskap är att det kan finnas en osäkerhet om 
uppdragets längd. En annan förklaring kan vara att den ordinarie personalen anses ha 
tolkningsföreträde när det gäller utförande av arbetsuppgifter. Konsulterna är oftast inte med i 
några förändrings- och utvecklingsarbeten, utan dessa sköts i regel av den ordinarie 
personalen (Kantelius, 2012:40; Olofsdotter, 2008:51). 
 



 
 

10 

3. Teori 
I detta avsnitt motiveras hur de valda teorierna relaterar till den tidigare forskningen, samt hur 
teorierna kan tänkas komma till hjälp i det empiriska arbetet. Sedan följer en beskrivning av 
teorierna där de begrepp som senare kommer användas förklaras. Teorierna är mer omfattande 
än vad som framgår i beskrivningen nedan. Endast de delar av teorierna som är av betydelse 
för denna studie har lyfts fram. 
 
På bemanningsföretagens hemsidor som undersöktes i förarbetet framgår det att personalen är 
den viktigaste resursen och att konsulterna är det främsta ansiktet utåt mot kunder. Under 
förarbetet möttes vi samtidigt av en annan uppfattning av en person med erfarenhet av 
chefskap inom bemanningsbranschen. Den personen menade att uppförandet egentligen inte 
har någon större betydelse så länge som konsulten är duktig och levererar ett gott resultat. 
Detta väcker frågan om vad ett gott resultat egentligen innebär för bemanningsföretagen. 
Hochschilds teori emotional labor och nyinstitutionell teori kan tillsammans användas för att 
få förståelse om bemanningsbranschen, konsultchefernas arbete och de krav som ställs på 
konsulterna. 
 
De uthyrda konsulterna fungerar som ambassadörer för bemanningsföretagen, därför är det av 
stor vikt att de utför sina uppdrag klanderfritt. Konsultcheferna har den centrala rollen för att 
göra konsulterna, kundföretagen och det egna företaget nöjda (Olofsdotter, 2006:14). För att 
lyckas med detta genomförs rekryteringsprocessen av konsulter med stor noggrannhet. 
Generella kunskaper värderas ofta högt eftersom dessa färdigheter kan matchas till många 
olika uppdrag (Walter, 2012:46). Till dessa generella kunskaper ingår troligtvis även gott 
uppförande, dels för att det kan tänkas efterfrågas av kundföretaget och dels för att det stärker 
bemanningsföretagets varumärke. Teorin om emotionellt arbete kan användas för att få 
förståelse för hur känslor används av konsulterna i deras arbete.   
 

3.1 Emotional labor 

Hochschild definierar emotional labor (emotionellt arbete) som ett arbete där det krävs att 
man undertrycker sina egna känslor för att upprätthålla en fasad som ger rätt intryck till andra 
(Hochschild, 1983:7). Detta kan ske på två olika sätt: 
 
Surface acting - innebär att det är kroppen och inte själen som är verktyget, med det menas att 
leendet kan användas utan att det speglar den inre känslan. Man sätter på sig en mask, men 
rollen spelas inte ut fullt. (Hochschild, 1983:37f.). 
 
Deep acting - innebär att rollspelaren får med sig en känsla, man inte bara ser glad ut, man 
känner sig också glad. För att hitta den ”rätta” känslan och verkligen komma in i rollen kan 
det vara användbart att plocka fram känslomässiga minnen (Hochschild, 1983:38–42). 
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Enligt Hochschild finns det tre kriterier för att ett arbete ska räknas som emotionellt: 
 
      · Att man möter kunden antingen ansikte mot ansikte eller genom samtal till exempel via            
            telefon 

· Att kunden möts med en viss känsla, till exempel glädje 
· Att den anställda ska kunna kontrollera sina egna känslor och visa upp det som företaget 

vill, till exempel möta alla kunder med ett leende 
                                                                              (Hochschild, 1983:147) 

 

3.2 Nyinstitutionell teori   

I nyinstitutionell teori ligger fokus på de organisatoriska strukturer och processer som är 
gemensamma för hela branscher. Specifika frågor som nyinstitutionell teori försöker besvara 
är varför organisationer inom samma bransch blir homogena och varför 
organisationsstrukturer blir allt mer komplexa och utbredda (Eriksson-Zetterquist, 2009:64). 
 
Legitimitet är inget som organisationer konkurrerar om, utan alla som är aktiva i ett och 
samma fält tar del av legitimiteten. På detta sätt blir legitimiteten även homogeniserande och 
en anledning för organisationerna inom samma fält att likna varandra, ett väletablerat fält 
drivs därför mot homogenisering (DiMaggio & Powell, 1983:148; Eriksson-Zetterquist, 
2009:105). Denna homogenisering betyder däremot inte alltid att organisationerna blir mer 
effektiva, men genom den får organisationerna legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983:147). 
Det som anses vara legitimt i ett sammanhang behöver inte alltid ses som legitimt i ett annat 
(Eriksson-Zetterquist, 2009:105). För att kunna överleva måste en organisation anpassa sig 
och bli legitimerad av både sina medlemmar och sin omgivning (Eriksson-Zetterquist, 
2009:67). 
 
Isomorfism är ett bra verktyg för att försöka förstå hur moderna organisationer blir alltmer 
homogena (DiMaggio & Powell, 1983:149f.). Det finns olika typer av isomorfism, men de 
olika typerna tvingande isomorfism, mimetisk isomorfism och normativ isomorfism kan vara 
svåra att skilja åt i ett empiriskt material. Dessa tre typer av isomorfism uppkommer på grund 
av olika förhållanden i omgivningen och leder till olika resultat (DiMaggio & Powell, 
1983:150). 
 
Tvingande isomorfism - handlar om att organisationer blir tvingade att anpassa sig till 
omgivningen, det kan vara genom till exempel normer i omgivningen eller lagstiftning 
(DiMaggio & Powell, 1983:150f.; Eriksson-Zetterquist, 2009:79). 
 
Mimetisk isomorfism - handlar om att organisationer härmar andra organisationer inom 
samma fält som de anser vara framgångsrika eller legitima, detta kan ske både medvetet och 
omedvetet (DiMaggio & Powell, 1983:151f.; Eriksson-Zetterquist, 2009:79f.). 
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Normativ isomorfism - handlar om att organisationer blir påverkade av vad som är det rätta 
sättet att göra saker, det kan till exempel vara genom utbildningar och inflytande från 
professioner. På detta sätt görs försök att skapa en gemensam förståelse och legitimering 
(DiMaggio & Powell, 1983:152f.; Eriksson-Zetterquist, 2009:80ff.). 
 

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs det metodologiska förfarandet för det empiriska arbetet som i denna 
studie utgörs av kvalitativa intervjuer. Till att börja med redogörs tillvägagångssättet för hur 
materialet har samlats in, sedan beskrivs hur materialet har analyserats. Vidare följer ett 
avsnitt där företagen och respondenterna som medverkat i studien presenteras. Slutligen 
diskuteras etiska överväganden i relation till denna studie och det material som samlats in. 
 

4.1 Tillvägagångssätt   

Som ett sätt att få inblick i det empiriska fältet och för att få en bättre förståelse för vad det är 
bemanningsföretagen vill sälja till kundföretagen genomfördes ett förarbete där olika 
bemanningsföretags hemsidor granskades. 
 
Konsultchefer från flera olika bemanningsföretag intervjuades, skälet till detta var att få en 
större bredd på studien. Det har också den praktiska förklaringen att det krävdes att studien 
innehöll ett visst antal intervjuer. För att få det önskvärda antalet intervjuer behövde flera 
bemanningsföretag kontaktas. Konsultcheferna som medverkade i studien har ansvar för 
konsulter inom olika arbetsområden, vilket även det ger en större bredd och ökad variation till 
det empiriska materialet. 
 
Intervjuerna har bokats in genom att konsultchefer i bemanningsföretag har kontaktats via 
telefon och under de samtalen har studien presenterats i korthet. De som visade intresse fick 
även en skriftlig beskrivning av studien via mail (se bilaga 1). Sedan har företagen tackat ja 
eller nej till medverkan, företagen har ställt upp med olika antal intevjuer. Intervjuerna har 
genomförts på respektive bemanningsföretag och på tider som har valts av konsultcheferna, 
vilket gör att konsultcheferna har varit i en miljö som för dem känns trygg och välbekant 
(Trost, 2010:65). 
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 2) som tar upp olika teman. 
Intervjuguiden har fem stora teman och några följdfrågor på varje tema, detta har gjort att den 
som intervjuat har kunnat följa upp vad respondenterna sagt utan att låsa sig vid 
intervjuguiden. Intervjuguiden har en hög grad av strukturering, då frågorna är öppna men 
handlar om ett specifikt område. Vidare är det en låg grad av standardisering, vilket innebär 
att intervjuaren anpassar sig efter respondenten och följdfrågor formuleras utifrån tidigare 
svar (Trost, 2010:39–42)  
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Intervjuerna har spelats in efter medgivande från respondenterna vilket har gjort att den som 
intervjuat har kunnat koncentrera sig på vad som sagts av respondenterna under intervjun. 
Detta gjorde även att intervjuerna flöt på bra och kändes mer som ett avslappnat samtal vilket 
Aspers skriver om. Aspers påpekar dock att en intervju skiljer sig från ett samtal genom att 
det i en intervju finns tydliga roller (Aspers, 2011:142). Vid intervjuerna har det varit två 
intervjuare, en som har hållit i intervjun och en som varit medlyssnare. Medlyssnaren har 
sedan bjudits in på slutet av intervjun för att följa upp eventuella trådar som intervjuaren 
missat. På detta sätt har intervjuarna kompletterat varandra och fått ut mer av intervjuerna än 
om det bara hade varit en intervjuare. Enligt Trost kan det till och med i vissa situationer vara 
artigt att ställa upp med två intervjuare (Trost, 2010:67). 
 

4.2 Analysmetod 

De inspelade intervjuerna har transkriberats ordagrant, men alla pauser och hummanden har 
inte skrivits ut eftersom det inte varit relevant att ta med detta alla gånger som det hänt under 
intervjun. Pauser och liknande har endast skrivits ut då det varit relevant i sitt sammanhang, 
till exempel om det för analysen kan vara viktigt att veta att respondenten tänkt efter innan 
den svarat (Aspers, 2011:156). 
 
Det utskrivna materialet har sedan kodats utifrån olika teman. I det första temat 
konsultchefens bakgrund ingår det information som utbildning och tidigare arbeten och hur 
de kom in på arbetet som konsultchef. Till temat ramar för personalarbetet hör 
rekryteringsförfarandet, introduktion och uppföljning av konsulternas arbete. I det sista temat 
krav på konsulterna ingår generella krav på konsulter och uppförandekrav. 
 

4.3 Presentation av företag och respondenter 

Sammantaget har nio konsultchefer på fyra olika bemanningsföretag i Stockholm och Uppsala 
intervjuats. De fyra bemanningsföretag som varit med i studien hör till de större i Sverige och 
har kontor på flera orter runt om i landet. De är alla fyra auktoriserade bemanningsföretag 
vilket bland annat innebär att de måste följa bemanningsföretagens stadgar, etiska regler och 
följa rådande kollektivavtal (Tryggbemanning). 
 
Konsultchef 1- har ansvar för cirka 40 konsulter inom industri och logistik men även några 
inom tjänstemannasektorn. 
Konsultchef 2 - har ansvar för cirka 45 konsulter inom ekonomi. 
Konsultchef 3 - har ansvar för cirka 55 konsulter inom marknadsföring, försäljning, lager och 
kundtjänst. 
Konsultchef 4 - har ansvar för cirka 40 konsulter inom IT, marknadsföring och reception. 
Konsultchef 5 - har ansvar för cirka 30 heltidsanställda konsulter inom industri och logistik 
och cirka 40 studenter, även de är inom industri och logistik. 
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Konsultchef 6 - har ansvar för cirka 40 heltidsanställda konsulter inom tjänstemannasektorn 
och studentpolen. 
Konsultchef 7 - har ansvar för cirka 15 heltidsanställda konsulter inom tjänstemannasektorn, 
utöver sin roll som konsultchef så är denna person kandidatansvarig och har en roll som 
jobbcoach/kompetensförmedlare. 
Konsultchef 8 - har ansvar för cirka 15 konsulter inom tjänstemannasektorn, utöver sin roll 
som konsultchef har denna person ett leveransansvar vilket innebär tillsättning av de nya 
uppdragen som kommer in. 
Konsultchef 9 - har ansvar för cirka 30 konsulter inom industri och logistik, dessa konsulter 
är en blandning av heltidsanställda och timanställda. De timanställda är ofta studenter. 
 

4.4 Etiska överväganden 

En tillfrågad respondent uttryckte oro över att uppgifterna i denna studie skulle kunna komma 
att användas av konkurrerande företag. Eftersom det kan vara känsligt för företagen att lämna 
ut uppgifter om sin verksamhet var det av stor vikt att vi beskrev hur vi skulle gå tillväga för 
att förhålla oss till de forskningsetiska reglerna. Genom att tillgodose dessa krav fick vi 
förtroende att genomföra intervjuerna. 
 
I sökandet av respondenter till den här studien kontaktades konsultchefer i olika 
bemanningsföretag via telefon. Där gav vi en presentation av studien, förklarade syftet och 
beskrev varför detta ämne är intressant att undersöka. Samtliga tänkta respondenter som 
kontaktades visade intresse, men ville veta mer om studien innan de kunde ta ställning till 
medverkan. Av detta skäl skickades via mail en sammanfattande beskrivning av studien (se 
bilaga 1) till dem. I detta dokument beskrevs vad som skulle undersökas, varför det är 
intressant att studera just detta, vilket material som behövdes samt hur det skulle komma att 
presenteras. I och med detta utskick fick de tänkta respondenterna inblick i arbetet och 
möjlighet att ställa frågor om något var oklart. 
 
Informationskravet innebär främst att studien beskrivs och att syftet framgår för de som 
medverkar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:7), något som i denna undersökning har 
tillgodosetts både genom muntlig och skriftlig information. Alla som medverkat i denna 
studie har också tackat ja till intervjuerna via mail. Respondenterna ska enligt samtyckekravet 
ha rätt att själva bestämma över sin medverkan utan att det innebär några som helst 
konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2002:9), vilket respondenterna informerades om 
innan intervjuerna inleddes. 
 
Intervjuerna i denna studie hanterades konfidentiellt, vilket innebar att uppgifter om de 
deltagande personerna förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem (Vetenskapsrådet, 
2002:12). Konfidentialitet handlar följaktligen om att det som sägs under intervjuerna inte 
kommer att föras vidare. För att tillgodose detta krav har intervjupersonernas namn och de 
företag som de representerar inte skrivits ut i uppsatsen. Konfidentialitet bör inte blandas ihop 
med anonymitet eftersom det senare används för att beskriva att inte ens forskaren känner till 
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namnet eller andra igenkänningstecken på intervjupersonen (Trost, 2010: 61). Fullständig 
anonymitet skulle inte vara möjligt att utlova eftersom vi känner till namnen på de 
intervjuade. Det finns även en gräns för hur mycket respondenterna och deras företag kan 
avidentifieras, tas alla kännetecken bort blir studien lidande. För att undvika missförstånd har 
därför konfidentialitet, inte anonymitet, varit det som utlovats till företagen och 
intervjupersonerna. 
 
Intervjuerna och de uppgifter som respondenterna har lämnat har endast använts till denna 
uppsats. Detta enligt nyttjandekravet som beskriver att insamlad data bara får användas för 
forskning, uppgifterna får inte lånas ut för andra syften som inte är vetenskapliga 
(Vetenskapsrådet, 2002:14). 
 

5. Resultat   
I detta avsnitt presenteras valda delar av det empiriska materialet. Först beskrivs 
konsultchefernas bakgrund och deras väg in i konsultrollen på bemanningsföretaget. Sedan 
redogörs de ramar som styr personalarbetet, i det stycket ingår rekryteringsförfarandet av 
konsulter, konsulternas introduktion på kundföretagen samt uppföljning av konsulternas 
arbete. Därefter följer ett avsnitt om uppförandekrav på konsulterna. I den avslutande 
diskussionen finns kopplingen mellan empiri, teori och tidigare forskning med. 
 

5.1 Bakgrund 

Intervjuerna med konsultcheferna har alla inletts med frågor om deras bakgrund, vad de har 
för utbildning, tidigare arbetslivserfarenheter och hur de kom in i konsultchefsrollen på det 
nuvarande företaget. Redan efter ett par intervjuer började deras historier kännas bekanta 
gällande deras tidigare erfarenheter. Utbildningsbakgrunden var nästan uteslutande 
kandidatexamen som personalvetare eller liknande utbildning inom beteendevetenskap. 
 
Intervjupersonerna hade ett likartat uppträdande, de gav ett professionellt intryck genom sin 
strikta kontorsklädsel och välvårdade utseende. De hade också liknade sätt att kommunicera, 
även om språket skilde sig när det kommer till ordval och uttryck var en gemensam nämnare 
att de talade tydligt och snabbt. Värt att notera är att samtliga nio respondenter var kvinnor. 
Detta var något som vi påpekade till några respondenter varpå de uttryckte att de inte var 
speciellt förvånade. Däremot kunde de inte ge någon förklaring till varför det förhöll sig på 
det sättet. Vi grävde inte djupare i förklaringarna till detta eftersom det faller utanför ramen 
för studiens syfte. 
 
På frågan om hur de kom in i företaget och i rollen som konsultchef var också berättelserna 
snarlika. Många hade redan under studietiden arbetat som assistenter till konsultchefer och 
efter avslutade studier börjat jobba som konsultchef. En konsultchef hade själv jobbat som 
konsult och en annan hade haft ledaransvar på ett annat företag. Även om det tycks finnas lite 
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olika vägar in till konsultchefsjobbet förmedlar alla respondenter ett driv som de haft, en 
tydlig ambition som präglas av en relativt rak väg in från studier till detta arbete. Ett exempel 
på detta är en respondent som berättade om hur hon kom in i företaget: 
 

När jag var i slutet av min utbildning så skickade jag ett mail till chefen 
och sa att du borde träffa mig, lite kaxigt så… (Konsultchef 8). 
 

Detta visar på den vilja och målmedvetenhet som denna respondent hade för att få jobbet som 
konsultchef. En annan som tidigare jobbat på bemanningsföretaget beskrev hur hon blev 
internrekryterad: 
 

Under samma veva som jag skrev min c-uppsats så blev jag erbjuden 
rollen som konsultchef och tog den och körde c-uppsatsen parallellt 
med det här jobbet (Konsultchef 2). 
 

När konsultcheferna beskriver sina tidigare erfarenheter är likheterna slående. 
Utbildningsbakgrunden och jobb under studietiden som ofta relaterar till personalarbete eller 
bemanningsföretag återkommer i beskrivningarna. 
 

5.2 Ramar för personalarbetet 

Rekryteringsförfarandet av konsulter 
Under samtalen med konsultcheferna om hur anställningsförfarandet av konsulter går till har 
en väldigt likartad bild målats upp från alla intervjuade. Det börjar vanligtvis med att de får in 
ett behov från en kund. Bemanningsföretagen har många återkommande kunder som de 
samarbetat med i flera år, men det kan också vara en helt ny kund. När konsultchefen har fått 
in ett behov från kundföretaget tar konsultcheferna en kravprofil för att kunna hitta en lämplig 
kandidat till uppdraget. 
 
Konsultchefen börjar med att leta efter möjliga kandidater som redan finns hos 
bemanningsföretaget. Det kan vara konsulter som nyligen avslutat ett tidigare uppdrag eller 
kandidater som finns registrerade hos bemanningsföretaget, men ännu inte blivit anställda för 
uppdrag. Finns det inte någon kandidat med rätt kompetens annonseras det ut. Eftersom det 
ofta är brådskande att tillsätta uppdraget görs urvalet löpande och tjänsterna blir ofta tillsatta 
innan sista ansökningsdagen har löpt ut. Kandidater kallas sedan till intervju på 
bemanningsföretaget, men det händer även att intervjuerna genomförs via telefon beroende på 
vad det är för uppdrag. 
 
Konsulterna anställs vanligtvis på sex månaders provanställning av bemanningsföretaget. Är 
bemanningsföretaget nöjd med konsulten övergår tjänsten till en heltidsanställning. 
Respondenterna menade att konsulternas anställning egentligen inte är mindre otrygg än 
någon annan provanställning. Däremot ställs särskilda krav på individens uppförande och 
personlighet som kan tänkas skilja sig från andra arbeten. Flera av respondenterna beskrev att 
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kandidaterna får gå igenom olika tester som till exempel personlighetstester, detta för att 
säkerställa att kandidaterna passar i konsultrollen och kan representera bemanningsföretaget 
ute hos kunden. En av respondenterna beskrev hur frågorna i personlighetstestet kan se ut: 
 

Testerna har frågor som till exempel om du är ute på en restaurang och 
ett barn tappar en glass eller gråter, hur ska du hantera den situationen? 
Det är mycket sådana frågor (Konsultchef 1). 
 

Ett annat exempel är en av respondenterna som berättade att konsulten under rekryteringen 
gör en slags självskattning om personliga egenskaper som konsultchefen sedan kan ställa 
frågor kring. Respondenten beskrev sedan vilka frågor som kan ingå i ett sådant 
självskattningstest och hur omfattande dessa test är: 
 

Mycket om vad man motiveras av, vad man triggas av, men även lite 
vad man anser viktigt på jobbet. En uppsjö, jag tror att det är 60 
egenskaper som man börjar med att kolla (Konsultchef 8). 
 

Materialet visar på att bemanningsföretagen lägger stor vikt vid att hitta lämpliga personer 
som kan passa in i konsultrollen. När konsultchefen har valt ut ett par kandidater presenteras 
de för kundföretaget. Vissa kundföretag vill själva göra det slutgiltiga valet, medan andra 
lägger ansvaret att göra en bra matchning på konsultchefen. En respondent beskrev att 
tillvägagångssättet vid rekrytering varierar bland de olika kundföretagen: 
 

Ibland vill kunden bara träffa en person som jag har valt ut efter 
kravprofilen, ibland vill de träffa tre och välja själva (Konsultchef 3). 
 

När en kandidat valts ut är det upp till konsultchefen att ta reda på om kandidaten fortfarande 
är intresserad av tjänsten och om kandidaten tackar ja blir det avtalsskrivning. Vid 
avtalsskrivningen går konsultchefen igenom vad konsulten har för skyldigheter och 
rättigheter. Tillsammans går de noga igenom avtalet för att kandidaten verkligen ska veta vad 
det innebär att arbeta som konsult för bemanningsföretaget. 
 
Respondenterna framhöll hur noga det är att allt blir rätt vid avtalsskrivningen eftersom det är 
i detta skede den blivande konsulten tackar ja till konsultrollen. Konsultrollen är speciell på 
det sättet att konsultchefen är arbetsgivaren och att arbetsledaren representeras av någon ute 
på kundföretaget. Respondenterna påpekade vid flera tillfällen att arbetet som konsult inte 
passar alla. 
 
 
Konsulternas introduktion på kundföretagen 
Introduktionen av konsulterna på kundföretagen tycks för det mesta styras av rutiner från 
bemanningsföretaget, i synnerhet när det kommer till arbetsmiljön. Konsultcheferna 
poängterar vikten av säkerheten för konsulterna när de är ute på uppdrag hos kundföretagen. 
Det innefattar en säkerhetsgenomgång på kundföretaget och att konsulten känner till rutiner 
vid till exempel brand. Ansvaret för arbetsmiljön är delat mellan kundföretaget och 
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bemanningsföretaget. Kundföretaget har arbetsledaransvaret och bestämmer över hur arbetet 
ska ordnas, men bemanningsföretaget har arbetsgivaransvaret för den uthyrda personalen och 
har därför ansvar över konsulternas arbetsmiljö. Detta arbete påbörjas ofta innan konsulten är 
på plats. Flera respondenter har beskrivit att de åker ut till kundföretaget och går tillsammans 
med arbetsledaren igenom en arbetsmiljökontroll, i vissa fall även med fackförbundet. 
Checklistor används av både bemanningsföretaget och kundföretaget som rutin för att 
arbetsmiljön ska säkerhetsställas. En respondent berättar om detta: 
 

När vi träffar en ny kund går vi igenom en arbetsmiljöchecklista. 
Misstänker vi att det är något som är fel så har vi möjlighet att gå in 
med ett eget arbetsmiljöombud (Konsultchef 9). 

 
Arbetsmiljön nämndes av alla intervjuade när de beskrev hur konsulterna introduceras på 
arbetsplatsen, men det kom i större omfattning på tal under intervjuerna med de konsultchefer 
som hade ansvar för konsulter inom industri- och logistiksektorn. Att det framkom oftare 
bland dem kan bero på att dessa jobb ofta är förenade med vissa risker om inte arbetsmiljön är 
välkontrollerad. 
 
När det kommer till själva arbetet är det kundföretaget som står för introduktionen, även om 
bemanningsföretagen försöker påverka kundföretagen att hjälpa konsulterna in i arbetet. 
Några konsultchefer berättade att de hör av sig till kundföretagen och påtalar vikten av en bra 
introduktion, men det är också så långt som de har möjlighet att påverka detta. Eftersom 
kundföretagen har det arbetsledande ansvaret kan inte bemanningsföretaget gå in och styra 
över introduktionen, vilket en respondent uttrycker så här: 
 

Man kan inte påverka konsultens prestation men förutsättningarna, 
eftersom kunden står för informationen och hur en person lärs upp. Hur 
personen introduceras kan vara avgörande för hur personen presterar 
eller hur den kommer att trivas. Och jag kan inte gå in och berätta deras 
arbetsrutiner för personen och ge den informationen, det får jag inte 
göra helt enkelt (Konsultchef 5). 
 

Konsultcheferna uttrycker dock att introduktionen är av stor vikt, dels för att konsulterna ska 
känna sig välkomna och dels för att de ska kunna prestera bra i sitt arbete. En bra introduktion 
får ofta till följd att konsulten stannar kvar på uppdraget tiden ut och gör ett bra jobb, vilket i 
förlängningen gynnar alla parter, bemanningsföretaget och konsultcheferna inte minst. En av 
konsultcheferna sa: 
 

Vissa kunder har väldigt bra rutiner, personer kommer lätt in och trivs 
bra och lär sig bra och vissa får en sämre introduktion och kanske 
presterar sämre. Kunden kanske inte alltid ser kopplingen mellan hur 
de har introducerat och hur personen presterar (Konsultchef 5). 
 

Förhåller det sig som konsultchefen uttrycker att kunden saknar förståelse om detta kan 
resultatet bli att kundföretaget inte är nöjd med konsulten. Vissa bemanningsföretag utlovar 
garantier till sina kunder vilket innebär att bemanningsföretaget inte får någon utbetalning om 
kundföretaget inte är nöjd med konsulten. Att introduktionen i vissa fall blir bristfällig kan 
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bero på en mängd olika faktorer. Kundföretaget kan tänkas ha ont om personal och hög 
arbetsbelastning. En konsultchef beskrev detta: 
 

Det är jätteviktigt att personen i fråga får en bra introduktion för att 
göra sitt arbete så bra som möjligt. Ibland kan det vara jättestressigt för 
företaget och det är därför de vill ha in en administratör till exempel för 
att få undan, då kan det slarvas med introduktionen. Men oftast får ju 
det konsekvenser att arbetet kanske inte blir lika bra gjort. Det är upp 
till företaget och jag kan bara säga av erfarenhet så är det bra för er att 
ge en introduktion (Konsultchef 3). 
 

Hur långt uppdraget är för konsulten kan också tänkas påverka i vilken omfattning som 
introduktionen ges. Detta uttrycker även en av respondenterna som hade en konsult på ett 
längre uppdrag: 
 

Jag var hos en kund igår som visade ett väldigt tydligt två veckors 
introduktionsschema, timme för timme vad de skulle gå igenom. Och 
det kan handla om vart fikarummet är och vilka system, ja som en 
vanlig introduktion på en arbetsplats. Är det kortare uppdrag då 
förväntar man sig kanske mer en punktinsats, det är det här du ska göra 
(Konsultchef 6). 
 

En annan faktor som kan påverka konsultens introduktion är i de fall då kundföretaget har 
uttryckt i sina krav att det ska vara en konsult med erfarenhet inom ett visst område, detta 
menar en konsultchef påverkar introduktionen: 
 

Det är många som kommer från skolan och har väldigt mycket teoretisk 
kunskap men ingen praktisk. Om kunden har sökt en junior person som 
inte behöver någon erfarenhet, då måste de ju också lära upp personen. 
Men är det någon de vill ha in som har 10 års erfarenhet, så ska man 
vara självständig från början, då är ju inte introduktionen lika lång 
(Konsultchef 2). 
 

När respondenterna beskrev hur introduktionen av konsulterna på kundföretaget går till gav 
de också exempel på de olika rollerna och relationerna som konsultchefen har. 
Konsultcheferna behöver ta sitt arbetsgivaransvar när det kommer till arbetsmiljön, men 
eftersom kundföretaget planerar arbetet och verksamheten ligger även en del av detta ansvar 
på kundföretaget. För konsultcheferna är det också viktigt att konsulterna får en noggrann 
introduktion, eftersom detta kan vara avgörande för konsultens prestation. Hur detta efterföljs 
är däremot helt upp till kundföretaget och det tycks enligt respondenternas utsagor också i stor 
grad variera. 
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Uppföljning av konsulternas arbete 
Samtliga respondenter har beskrivit hur uppföljningen av konsulternas arbete till en början 
sker efter vissa rutiner, för att se att allt fungerar och för att kontrollera att konsulterna fått en 
bra introduktion hos kundföretaget. Detta brukar följas upp både med konsulten och med 
kundföretaget. Så här sa en av respondenterna om den första uppföljningen: 
 

Vi brukar alltid ta en avstämning när de har varit någon dag, en eller 
två dagar, så ringer man och kollar. Sen besöker vi dem och då brukar 
man gå igenom en sista gång för då brukar frågorna ha kommit 
(Konsultchef 8). 
 

Även om konsulterna inte har kommit in i arbetet på ett par dagar vill konsultcheferna ändå 
höra hur konsulterna och kundföretagen känner, om de tror att arbetet kommer att fungera och 
om konsulten tror att han/hon kommer att trivas på kundföretaget. Som en av respondenterna 
uttryckte sig: 
 

Vi pratar med kunden när personen är på plats och ser att personen är 
introducerad och att det går bra. Hur funkar det? Känns det bra med 
personen på plats? Vi kollar även med konsulten lite, ja en första 
feeling (Konsultchef 5). 
 

Efter cirka två veckor brukar det vara en andra rutinuppföljning, då har konsulten hunnit 
komma in lite mer i arbetet och kundföretaget har hunnit se mera av hur konsulten kommer att 
fungera på företaget. De kommande uppföljningarna styrs av hur konsulten och kundföretaget 
vill ha det. Konsulterna har olika önskemål om hur regelbunden kontakt de vill ha. 
Konsultchefen hör sig för hur tät kontakt som konsulten önskar och anpassar uppföljningen 
efter det. De konsulter som är ute på längre uppdrag hos kundföretagen känner ofta en större 
tillhörighet med kundföretaget än med bemanningsföretaget, vilket gör att dessa konsulter kan 
känna att de inte vill eller behöver ha kontakt med sin konsultchef speciellt ofta. Det gav en 
av respondenterna ett bra exempel på: 
 

Vissa konsulter känner sig som en stor del av kundföretaget och 
tycker det känns fjantigt att jag ska ringa och stämma av hela tiden 
(Konsultchef 2). 
 

Det finns även skillnader för hur ofta kundföretagen vill ha uppföljningar. Vissa vill ha 
regelbundna avstämningar och andra tycker att det räcker att ha höras vid behov. Som en av 
respondenterna sa om avstämningen med kundföretagen: 
 

Det beror lite på vad det är för kund, vissa kunder vill ha kontakt 
oftare och stämma av. Vissa vill ha veckovis, andra vill helst ha så lite 
kontakt som möjligt, för de tycker att om det rullar på så behöver vi 
inte prata (Konsultchef 5). 
 

Respondenterna berättade att deras kunder brukar vara snabba med att framföra eventuella 
klagomål: 



 
 

21 

 
Man har ju en kontinuerlig kontakt, kunderna är väldigt snabba på att 
påpeka om det är något som inte fungerar och då måste vi ta tag i det på 
en gång, men det brukar nästan alltid fungera (Konsultchef 7). 

 
När konsultchefen får veta att det är något som inte fungerar behöver konsultchefen 
undersöka vad det är som inte löper på som det ska och hur problemet kan lösas. Detta 
eftersom konsultchefen har arbetsgivaransvaret, men även för att vägleda konsulten och att se 
till att relationen med kundföretaget inte ska täras. Att konsultcheferna behöver ta tag i 
problem omgående, oavsett om det är stora eller små problem, är något som många 
respondenter påpekat. Ett litet problem kan växa och bli betydligt större över tid, vilket kan 
leda till missnöjda kundföretag. Så här sa en av respondenterna om hur viktigt det är att ta tag 
i problem direkt när de dyker upp: 
 

Det kan vara ett pyttelitet problem vecka två och tar man det inte då så 
kan det om sex månader innebära att kunden blir förbannad, så det 
gäller nog att hålla lite koll på vägen (Konsultchef 6). 
 

Vad det är som inte fungerar mellan kundföretag och konsult varierar, men inte sällan handlar 
det om personlighet, att det inte funkar i personkemin mellan kundföretag och konsult. Som 
en respondent gav ett exempel på: 
 

Det kan ju också vara så att personkemin dem emellan inte fungerar. 
Det behöver inte vara något fel på varken kunden eller konsulten 
(Konsultchef 2). 
 

När det är något som inte fungerar mellan kundföretaget och konsulten är det lite olika hur 
konsultchefen går vidare med ärendet. Vissa saker vill kundföretagen sköta själva med 
konsulten, eftersom det är de som ser konsulten ute i det dagliga arbetet. Missköter konsulten 
sitt arbete är det dock konsultchefens sak att ta tag i det. Som en av respondenterna sa om hur 
hon hanterar problem: 
 

Har man av någon anledning fått veta att det inte fungerar så har man 
samtal med konsulten och chefen, beroende på vad det är som inte 
fungerar. Är det så att man inte har kommit in i arbetet lika fort som 
man har tänkt, ja men då kanske chefen vill ta det själv för de har 
bättre koll på det än vad jag har, i detalj. Men handlar det om att man 
missköter sig eller är sjuk ofta, då är det mitt ansvar att ta tag i det 
(Konsultchef 6). 
 

När konsultchefen eller kundföretaget diskuterat med konsulten kring problemet och hur det 
kan lösas, görs även en uppföljning för att parterna ska kunna se om det har förbättrats. Vilket 
en respondent uttryckte: 
 

Ofta så kommer man överens med konsulterna om att det måste bli en 
förbättring och man bokar in ett nytt uppföljningssamtal både med 
kunden och konsulten (Konsultchef 9). 
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Berättelserna från respondenterna om hur konsulternas arbete följs upp har följt samma 
mönster. Konsultcheferna börjar med att kolla av hur det känns efter någon dag och sedan en 
gång till efter cirka två veckor. Därefter kommer konsultchefen överens med kundföretaget 
och konsulten om hur den fortsatta kontakten ska se ut. Vissa vill ha tät kontakt och andra vill 
endast höras vid behov. 
 
Problemhantering 
Om det framkommer att ett kundföretag inte är nöjd med konsulten eller att konsulten 
missköter sitt arbete är det konsultchefens ansvar att ta reda på vad det är som inte fungerar. 
Konsultchefen redogör med både kundföretaget och konsulten för att få en så klar bild som 
möjligt av vad det är som inte fungerar. Så här sa en av respondenterna om hur hon går 
tillväga om det kommer in klagomål på en konsult: 
 

Ofta är det kunden som hör av sig om det är något som inte fungerar 
och där måste ju vi till en början ha en objektiv syn och inte bara ta in 
det som kunden säger, försöka bilda sig en egen uppfattning och även 
ha ett möte med konsulten (Konsultchef 2). 
 

Flera av konsultcheferna har varit inne på att de vid klagomål från kundföretagen står bakom 
sina konsulter. Vid dessa situationer märks det att de förhåller sig objektivt till problemet och 
agerar för att behålla goda relationer med båda parterna. En av konsultcheferna uttryckte: 
 

Ibland kan det ju vara så att kunden väljer att avsluta en konsult som 
vi tycker är bra. Vi kan inte heller bara lita på kunden utan vi måste ju 
också lita på vår egen personal. Egentligen kan man väl säga att vi är 
närmare arbetstagaren än vad vi är kunden (Konsultchef 8). 
 

Många bemanningsföretag har en nöjdkundgaranti vilket innebär att kundföretagen har rätt att 
byta en konsult som de inte anser att det fungerar hos dem. Konsultchefen jobbar för att detta 
inte ska bli aktuellt och de har som mål att lösa problem på plats. På så vis kan 
förhoppningsvis konsulten vara kvar ute hos kunden. Målet är alltid att problemen ska kunna 
lösas med den nuvarande konsulten, vilket en respondent beskrev: 
 

Ofta kommer man överens med konsulten att det måste bli en 
förbättring och man bokar in ett nytt uppföljningssamtal både med 
kunden och konsulten. Man följer upp om det blivit en förbättring och 
i de flesta fall så har så skett. Har det inte blivit en förbättring så kan 
det i förlängningen leda till ett avslut (Konsultchef 9). 
 

Konsultcheferna har på sitt ansvar att hålla både kundföretag och konsulter nöjda och det kan 
enligt respondenternas beskrivningar i vissa fall kännas svårlöst. Det skulle kunna ses som ett 
misslyckande för konsultcheferna att helt hålla med kundföretagens beskrivningar eftersom 
deras konsulter är personer som de tagit fram och tror på. Konsultcheferna påpekade också att 
när problem uppstår är det oftast på grund av att personkemin inte stämmer, vilket gör att 
konsulten antagligen kan matchas till ett annat uppdrag. 
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5.3 Uppförandekrav på konsulterna 

När respondenterna fick frågan om vilka uppförandekrav som ställs på konsulterna var det 
många som till en början svarade relativt kortfattat: 
 

Ja sunt förnuft, nej men det är väl inga konstigheter. Att man lyssnar 
in, känner av läget (Konsultchef 6). 
 

En annan konsultchef menade att uppförandet främst styrs av vad kundföretaget efterfrågar: 
 

För min del spelar det ingen roll egentligen om det är en mycket 
pratglad person eller om det är en introvert person. Det är helt 
beroende på arbetsuppgifterna (Konsultchef 4). 
 

När vi sedan frågade vidare om uppförandekrav visade det sig vara ett ämne som 
konsultcheferna kunde berätta förhållandevis utförligt om. Alla respondenter har på likartade 
sätt beskrivit vad som ingår i konsultrollen. Beskrivningarna av den konsultmässiga konsulten 
är på många sätt förutsägbar, de egenskaper som beskrivs är nödvändiga för att en person ska 
kunna hantera tillfälliga uppdrag på olika arbetsplatser. Flexibel och prestigelös var något som 
nämndes i flertalet intervjuer:  
 

Man pratar om att man ska vara konsultmässig, och vad det 
egentligen innebär. Man ska kunna vara prestigelös, flexibel, kunna 
hugga tag i och se vad som behöver göras (Konsultchef 2). 
 

Den konsultmässighet som nämns visar på vilka generella krav som gäller för alla uthyrda 
konsulter, oavsett bransch. Liknande allmänna krav handlade om att konsulterna skulle ha lätt 
för att installera sig på arbetsplatsen, att ta kontakt med kollegor och snabbt komma in i 
arbetsuppgifterna. En av de intervjuade uttryckte: 
 
 

Det är höga krav för det man måste vara duktig på är dels att man 
har lätt att komma in i nya sammanhang. Man kommer lätt in i nya 
grupper, alltså man kanske är ganska ödmjuk inför nya personer 
(Konsultchef 5). 
 

Att bemanningsföretagen har nedskrivna uppförandekrav för sina konsulter kan förklaras med 
att konsulterna blir företagets ansikte utåt, eftersom de möter kundföretagen i större 
utsträckning än vad konsultcheferna gör. En respondent sa: 
 

Våra konsulter är de som är vårt företag, alltså det är de som bygger 
upp vårt varumärke i och med att de är våra ambassadörer kan man 
väl säga. När de är ute hos kunden så är de konsulter och bär upp vårt 
varunamn (Konsultchef 5). 
 

Det var genomgående tydligt att bemanningsföretagen förväntade sig ett visst uppträdande av 
sina konsulter, dessa krav beskrevs i snarlika termer. Utöver nedskrivna allmänna krav från 
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bemanningsföretagen beskrevs även andra förväntningar som konsultcheferna och 
bemanningsföretagen hade på sina konsulter. En av de intervjuade menade på att konsulterna 
ofta har ögonen på sig eftersom de kommer utifrån. Hon gav ett exempel på vad hon 
förväntade sig av sina konsulter: 
 

Ja man följer fikarasterna, men man är inte den som sitter kvar längst 
(Konsultchef 8). 
 

Kraven på konsulterna kommer dels från bemanningsföretaget och dels från kundföretaget. 
Konsultchefernas uppgift är då att hitta konsulter som uppfyller dessa krav. En av 
konsultcheferna som ansvarade för personal inom tjänstemannasektorn beskrev detta så här: 
 

Våra konsulter behöver ju vara lite självgående, behöver ha uppnått 
en personlig mognad eftersom vi inte är på plats. Vi kan inte 
uppfostra utan vi måste ha lite färdigbakat (Konsultchef 8). 
 

Detta skiljer sig från en annan intervju där respondenten ansvarade för konsulter inom 
industri- och logistiksektorn. Hon menade att det viktigaste för konsulterna är att de har rätt 
attityd: 
 

Kundföretagen har ofta en stor förståelse för att personer inte kommer 
färdiglärda utan man lär sig. Och det är ju mycket lättare att lära sig 
arbetsuppgifter än vad det är att förändra en attityd så att säga 
(Konsultchef 9). 
 

Konsultcheferna lyckas ofta göra rätt matchningar och hitta konsulter med den kompetens 
som efterfrågas. När kundföretaget inte tycker att konsulten lever upp till förväntningarna 
tycks det nästan uteslutande ha med personligheten att göra. En konsultchef beskrev detta: 
 

Man pratar ofta om kompetens men däremot är det väldigt sällan vi har 
fått reklamationer för att kompetensen inte har stämt överens. Då är det 
snarare att det är någonting i personligheten, att man känner att det inte 
har funkat i gruppen men kompetensen är ju lättare att läsa av än 
personligheten (Konsultchef 8). 
 

Resonemangen om att personligheten var den felande källan vid reklamationer återkom bland 
många konsultchefer på olika bemanningsföretag. En av de intervjuade uttryckte: 
 

Jag skulle säga att nästan alla gånger vi får till oss att kunden inte är 
nöjd med konsulten av något skäl så är det kopplat till konsultens 
personliga egenskaper. Jag tror aldrig att vi har fått höra att han kör 
truck för dåligt liksom (Konsultchef 9). 
 

Kraven på personligt uppträdande som ställs på konsulterna, det som några respondenter 
kallade för konsultmässighet, tycks alltså vara befogad. Då kundföretagen kan välja att 
avbryta ett pågående konsultuppdrag behöver både kompetens och personlighet uppfylla 
kundföretagens förväntningar. 
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Konsultcheferna som ansvarade för konsulter inom tjänstemannasektorn pratade generellt mer 
om uppförandekrav än de som ansvarade för konsulter inom industri- och logistiksektorn. 
Respondenterna resonerade själva om skillnaderna i uppförandekraven. En konsultchef med 
ansvar för konsulter inom tjänstemannasektorn säger: 
 

På industri och logistik är det ju mer att man behöver armar och ben. 
Okey nu behöver vi någon här som kan lasta de här pallarna. På 
tjänstemannasidan är kunderna betydligt mer kräsna. Det handlar 
mycket mer om personlighet, det ska stämma (Konsultchef 7). 
 

En annan respondent resonerade om skillnaderna:   
 

Jag tror att konsulterna brukar vara ganska olika i de här branscherna 
på industri och logistik och tjänstemannasidan. Ofta på industri och 
logistik kanske det krävs ett annat ledarskap än på tjänstemannasidan 
tror jag, kanske tydligare och lite mer bestämt. Det brukar oftast strula 
lite mer där [industri och logistik] (Konsultchef 7). 
 

Flera av de intervjuade konsultcheferna vars konsulter återfanns inom industri- och 
logistikuppdrag menade att det inte ställdes olika krav på uppförande inom olika branscher. 
En uttryckte detta så här: 
 

Alltså kundkontakt har man oavsett om det är tjänstemanna eller 
kollektivare. Kundkontakt har man alltid (Konsultchef 1). 
 

Vad som var den utmärkande skillnaden mellan olika branscher var enligt flera intervjuade 
längden på uppdragen, då uppdragen inom industrisektorn ofta är betydligt kortare än 
uppdragen inom tjänstemannasektorn. Detta förklarade de med att industriföretagen ofta tar in 
många konsulter under en arbetstopp. En annan förklaring är att kundföretagen kan bli 
tvungna att avbryta pågående på grund av minskad produktion. En av de intervjuade 
uttryckte: 
 

Vill du bara ha in armar och ben i tre veckor för att du har en 
arbetstopp så är det klart att du kanske inte har samma krav som du har 
på någon du tänker behålla i flera år, men det varierar lite från vilket 
uppdrag det är och vilken kund det är (Konsultchef 9). 
 

Sammanfattningsvis visar materialet från intervjuerna att konsultcheferna och 
bemanningsföretagen uttrycker krav och förväntningar på konsulterna att leva upp till den 
konsultmässiga arbetsrollen. En del av dessa krav finns nedskrivna av bemanningsföretagen, 
andra förmedlas muntligt till konsulterna. Likheterna i beskrivningarna av den önskvärda 
konsulten är slående, många egenskaper behövs för att kunna hantera kortvariga uppdrag på 
olika arbetsplatser. Materialet visar även på skillnader där konsultcheferna ställer större eller 
mer detaljerade uppförandekrav på de konsulter som har högkvalificerade uppdrag. 
Konsultcheferna har gett olika förklaringar till detta. Den ena är att konsulterna med 
tjänstemannauppdrag ofta behöver vara självständiga från början. Den andra förklaringen är 
att tjänstemannauppdragen ofta är längre än uppdrag inom industrin, varpå kundföretagen 
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lägger större vikt vid personligheten. Båda förklaringarna har även framkommit under samma 
intervju vilket visar på att det inte råder någon konflikt mellan förklaringarna. 
 

6. Avslutande diskussion   
I detta avsnitt lyfts ämnen som respondenterna tagit upp till en mer analytisk nivå där tidigare 
forskning och teorier används som underlag och verktyg för diskussion. Resultatet av det 
empiriska materialet summeras kort i det inledande stycket. Uppförandekraven analyseras 
utifrån teorierna om legitimitet och emotional labor. Vidare diskuteras den legitimerande 
effekten som ramarna för konsultchefsarbetet innebär. Under rubriken implikationer för 
forskning och praktik beskrivs vilka slutsatser som kan dras av studien, vad studien kan ha för 
praktiska betydelser samt några frågor som kan vara av betydelse för kommande studier. 
 

6.1 Summering 

Konsultcheferna har i intervjuerna fått beskriva sitt arbete med hur de tar fram kandidater till 
olika uppdrag, hur konsulternas introduktion på kundföretaget ser ut, hur konsulternas arbete 
följs upp och hur konsultcheferna hanterar problemsituationer. Det som framkommit av 
materialet är att en stor del av detta arbete präglas av rutiner som bemanningsföretaget satt 
upp. Något som var slående var att detta rutinarbete till stor del såg lika ut på de olika 
bemanningsföretagen. Vidare var lagstiftningen ett återkommande tema, något som visar att 
bemanningsbranschen har strikta ramar att hålla sig inom, vilket också präglar 
konsultchefernas arbete. 
 
Respondenterna beskrev vilka krav och förväntningar som de har på sina konsulter. Här 
framkom det att bemanningsföretagen är noga med att anställa konsulter som kan leva upp till 
och passa in i konsultrollen. Krav på flexibilitet, prestigelöshet och gott uppförande var 
genomgående något som respondenterna tog upp. Materialet visar på vissa skillnader när det 
kommer till uppförandekrav, där kraven tycks vara mer omfattande för konsulter med 
högkvalificerade uppdrag. 
 

6.2 Övergripande diskussion 

6.2.1. Konsultmässigheten 

I det förarbete som gjordes för att få kunskap om hur bemanningsföretagen beskrev sin 
verksamhet på sina hemsidor framfördes budskapet om att konsulterna är den främsta 
resursen och företagens ansikte utåt. Med detta som bakgrund fick vi en föreställning om att 
mycket under intervjuerna skulle komma att handla om krav och uppförande. Det visade sig 
dock vara ett ämne som under många intervjuer inte var helt lätt att komma in på. 
Konsultcheferna svarade till en början kort och med allmänna beskrivningar om att kraven 
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främst handlar om sunt förnuft. Genom dessa beskrivningar visar konsultcheferna på att det 
inte är några speciella krav i denna bransch, att det inte skiljer sig från arbetsmarknaden i 
övrigt. Detta kan tolkas som att konsultcheferna vill avdramatisera konsultrollen och 
bemanningsbranschen, att det är samma villkor och krav som på resten av arbetsmarknaden. 
Detta bör förstås i den kontext där konsultcheferna vill visa upp en sida av branschen till oss 
som intervjuare och studenter. Beskrivningen på hemsidorna är däremot tänkta att vara 
tilltalande för kundföretag och där målades en annan bild upp. 
 
När respondenterna svarade på vilka krav som kundföretagen ställer och hur 
bemanningsföretagen gör för att leva upp till dessa krav uttryckte respondenterna att det var 
höga krav. Detta låg mer i linje med den bild som förmedlades på bemanningsföretagens 
hemsidor. Respondenterna beskrev hur de gick tillväga för att gå kundföretagens önskemål 
tillmötes genom att ta fram den personlighetstyp som skulle passa in på ett specifikt uppdrag. 
De berättade även om konsultrollen och att den inte passar alla. Förutom att genomföra ett bra 
jobb förväntade sig konsultcheferna flexibilitet och professionellt uppträdande av konsulterna. 
Frågeställningen om vilka krav som bemanningsföretagen och konsultcheferna ställer på sina 
konsulter skulle i korthet kunna sammanfattas med ovannämnda egenskaper. Däremot är det 
långt ifrån ett uttömmande svar. För att besvara frågeställningarna krävs det en diskussion om 
uppförandekraven och hur konsultcheferna arbetar för att garantera dessa krav till 
kundföretagen. 
 
Kraven på konsulterna tycks generellt sett vara höga. Den konsultmässighet som 
respondenterna beskriver innefattar en mängd olika förväntningar som bemanningsföretagen 
har på dem. När konsultchefen tagit fram kandidater med rätt kompetens har ofta 
kundföretagen velat träffa kandidaterna och själva välja vem de vill hyra in. Det visar på att 
kundföretagen inte nöjer sig med att hitta personer med rätt kvalifikationer utan kräver även 
att personligheten passar in på uppdraget.  
 
Personlighetstester är ett exempel på hur bemanningsföretagen kontrollerar att personer kan 
komma att passa i konsultrollen. Ett utmärkande drag för bemanningsföretagen är kanske just 
att de har detaljerade metoder för att hitta personer med “rätt” personlighet. Genom att 
erbjuda konsulter som både har rätt kompetens och gott uppförande får bemanningsföretagen 
legitimitet av kundföretagen. Konsultcheferna förmedlar att det inte innebär någon risk för 
kundföretagen att hyra in personal. De har metoder för att säkerhetsställa att konsulterna är 
trevliga, tillmötesgående och har rätt kompetens. 
 
Av respondenternas utsagor att döma finns det vissa skillnader i kraven mellan olika 
konsultgrupper. Eftersom den ena frågeställningen handlar om vilka krav som 
bemanningsföretagen och konsultcheferna ställer på konsulterna är det av betydelse att 
beskriva hur kraven kan skilja sig åt. Respondenterna med ansvar för konsulter inom 
tjänstemannasektorn beskrev betydligt mer utförligt om uppförandekrav och att kundföretagen 
ställer höga krav på konsulterna. Detta skiljer sig från de konsultchefer som hade sina 
konsulter inom lägre kvalificerade områden såsom industri och logistik. En förklaring som 
respondenterna uttryckt när de resonerat om dessa skillnader är att de faktiska kraven är högre 
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för de högkvalificerade yrkena. Inom tjänstemannasektorn tycks kundföretagen komma med 
långa önskelistor på personlighetsdrag. Till skillnad från tjänstemannasektorn behöver 
industrisektorn ofta arbetskraft som innebär fysiskt arbete och ställer inte specifika önskemål 
om konsulternas uppträdande. En annan motivering, som kan ses som en egen eller 
kompletterande förklaring, är att tjänstemannauppdragen ofta är längre än uppdragen inom 
industrisektorn. Kundföretagen lägger större vikt vid personligheten när de vet att den inhyrda 
konsulten kommer stanna kvar under längre tid. Båda förklaringarna framstår som sannolika 
och därför är en rimlig slutsats att det finns skillnader i kraven på uppförande mellan olika 
konsultgrupper. 
 
Emotional labor 
Krav på hur konsulterna ska uppföra sig på kundföretagen kan kopplas till teorin emotional 
labor. Teorin beskriver hur personal, för att ge rätt intryck, tvingas framhäva önskvärda 
känslor istället för de verkliga. Konsultmässigheten som respondenterna beskrivit handlar i 
mångt och mycket om att uppträda på ett visst sätt. Det räcker inte för konsulterna att endast 
utföra sina arbetsuppgifter, de måste även visa på ett engagemang och en bra attityd för att 
kundföretagen ska få den positiva bild av konsulten som bemanningsföretaget vill förmedla. 
Respondenterna har kommit med en rad exempel på detta när de beskrivit att konsulterna ska 
vara ödmjuka inför nya människor och ha lätt för att komma in i arbetslaget. Det sociala kan 
tänkas vara viktigt för att konsulterna inte ska betraktas som några främlingar. Både 
arbetsledaren och kollegorna på kundföretaget ska få en positiv bild av konsulten. Samtidigt 
är det viktigt att konsulten visar på en hög arbetsmoral. Ett talande exempel på detta är 
konsultchefen som uttryckte förväntningen att konsulterna ska vara med på fikarasterna, men 
inte sitta kvar längst. 
 
För att leva upp till den efterfrågade konsultmässigheten kan det krävas att konsulterna 
använder sig av surface acting vilket innebär att konsulten visar upp vissa känslor, även om 
det inte speglar de verkliga känslorna. Bemanningsföretagens krav på uppförande och 
personlighet styr konsulterna att kontrollera sina känslor och att använda sig av dem för att ge 
ett bra intryck till kundföretaget. Det bör dock påpekas att konsulterna många gånger själva är 
måna om att göra gott intryck. En fast anställning på kundföretaget är ofta något som 
konsulten eftersträvar. Frågan är då i vilken grad konsultchefens och bemanningsföretagets 
ledning påverkar konsulten? Eller om det önskvärda uppförandet i själva verket styrs av 
konsultens egna ambitioner? Dessa frågor lämnas dock obesvarade med anledning av de 
begränsningar som studiens omfång medför.  
 
Personlighetens betydelse 
Under intervjuerna har konsulternas personlighet och uppförande varit ett centralt tema 
eftersom det relaterar till studiens syfte. Respondenterna har beskrivit att personligheten 
kontrolleras vid rekryteringen, till exempel genom personlighetstest. Detta talar för att 
bemanningsföretagen letar efter vissa egenskaper som är lämpliga för konsultrollen. Samtidigt 
beskriver konsultcheferna att de är noggranna när de gör kravprofiler åt kundföretagen. De 
letar efter vissa egenskaper som ska passa in på just den specifika arbetsplatsen och 
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komplettera kollegorna. De båda svaren visar på att bemanningsföretagen och konsultcheferna 
dels styrs av egna uppsatta riktlinjer för att hitta konsultmässiga personer och dels av 
kundföretagens krav på hur konsulten ska vara. 
 
I och med att bemanningsföretagen måste erbjuda fast anställning till konsulterna efter en viss 
tid behöver de också värdera förutsättningarna som konsulten har. Hur lätt den personens 
egenskaper och kvalifikationer kan matchas till andra uppdrag framöver, vilket Walter (2012) 
beskriver. När kundföretagen däremot kommer med väldigt specifika krav på kompetensen 
kan det vara svårt att hitta en person som både uppfyller kompetenskraven och kan leva upp 
till det konsultmässiga uppträdandet. För att gå kundföretaget tillmötes kan det då vara 
lönsamt att rekrytera någon med rätt kvalifikationer även om personen inte har de önskvärda 
personliga egenskaperna. I dessa situationer kan det tänkas att ledningsstrategierna är av stor 
betydelse för att få konsulten att passa in i rollen som representant för bemanningsföretaget. 
 
När kundföretagen hyr in personal är arbetsuppgifterna ofta avgränsade och konsulterna 
förväntas i princip kunna utföra arbetsuppgifterna redan från start. Respondenterna har 
beskrivit hur kundföretagen inte alltid har tid med detaljerade introduktioner, speciellt om 
personal hyrs in under en arbetstopp och förväntas prestera relativt omgående. I dessa 
situationer hinner kundföretaget inte lägga tid på att lära känna konsulten på samma sätt som 
en ordinarie anställd. Detta gör att det ställs krav på att konsulten måste ha en personlighet 
som från början passar med arbetet och med de andra anställda. 
Det som talar emot förklaringen ovan är att många kundföretag har ett mer långsiktigt 
perspektiv när de hyr in personal. Flera respondenter, speciellt de som hade ansvar för 
konsulter inom tjänstemannasektorn, beskrev att kundföretag många gånger hyr in konsulter 
under långa perioder. Anställningsstopp på ett kundföretag kan vara en anledning till att de 
väljer att hyra in personal. I dessa fall finns tid för kundföretaget att lära känna konsulten. 
Kraven på personligheten och uppförandet upprätthålls kanske främst av bemanningsföretaget 
och konsulten själv. Genom att konsulten uppför sig klanderfritt behåller bemanningsföretaget 
sin kund. När konsulten presterar väl och uppför sig rätt belönas det av arbetsgivaren 
(konsultchefen) genom högre lön. Samtidigt ökar också möjligheten för konsulten att 
eventuellt bli överrekryterad till kundföretaget. Personlighetens betydelse kan alltså förklaras 
utifrån de olika aktörernas skilda intressen.  
 
En annan förklaring som också kan stödjas av det empiriska materialet är att 
bemanningsföretagen är effektiva i sitt matchningsarbete och att det i slutändan är 
personligheten som avgör vem som får uppdraget, något som flera respondenter uttryckt. 
Arbetsuppgifterna och kompetenskraven är många gånger tydligt definierade och 
bemanningsföretagen kan genom sitt gedigna rekryteringsarbete ta fram flera kandidater med 
rätt kompetens. Konsultchefernas arbete blir i detta skede att avgöra vilka av kandidaterna 
som har rätt personlighet för uppdraget. På så sätt inkluderas även personligheten i 
matchningsarbetet. Kanske är det denna förklaring som bäst kan ge svar på varför 
personligheten tycks ha sådan betydelse inom bemanningsbranschen. Detta resonemang är 
också av betydelse för att förstå hur konsultcheferna arbetar för att tillmötesgå kundföretagens 
krav.  
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6.2.2 Ramar för konsultchefsarbetet 

Respondenterna hänvisade ofta till lagstiftningen när de beskrev hur de hanterade olika 
situationer. Konsultchefernas handlingsutrymme är till stor del lagstyrt och detta påverkar 
deras ledarskap. Alltifrån rekryteringsförfarandet till en eventuell uppsägning är bunden av 
lagstiftningen. Detta visar på att bemanningsbranschen har reglerats för att bli en integrerad 
del av den svenska arbetsmarknaden.  
 
Isomorfism och legitimitet blir relevant att applicera i diskussionen för att besvara 
frågeställningen hur konsultcheferna arbetar för att möta krav från kundföretagen. Den 
lagstiftning som gäller bemanningsföretagen får dessa företag att bli mer lika varandra. 
Arbetsmiljön är ett exempel på ett lagreglerat område som påverkar konsultchefernas 
arbetsrutiner. Lagstiftningens påverkan på hur bemanningsföretag organiserar sin verksamhet 
kan ses som ett exempel på tvingande isomorfism. Vad som dock bör påpekas är att det 
sannolikt finns en större bredd på bemanningsföretagens arbetsrutiner än vad som 
framkommit i denna studie. Då alla respondenter arbetar på auktoriserade bemanningsföretag 
har de också tydliga ramar att hålla sig inom. 
 
Genom att bemanningsföretagen är auktoriserade vet kundföretagen att de uppfyller vissa 
krav, något som också ger legitimitet till bemanningsföretagen. Att branschen har en speciell 
auktorisering visar på betydelsen av att få ett erkännande på arbetsmarknaden. Detta påverkar 
också de enskilda bemanningsföretagen att planera sina verksamheter för att uppnå 
auktoriseringskraven. Lagstiftningen har genom dess tvingande kraft påverkat arbetsrutinerna 
för konsultcheferna. Auktoriseringen är däremot inget som bemanningsföretagen måste 
uppfylla utan kan snarare förstås som mimetisk isomorfism, en medveten anpassning av 
verksamheten och rutinerna som bemanningsföretagen har gjort i strävan mot legitimitet.  
 
Tillsättandet av konsulter 
Vid tillsättandet av en konsult försöker konsultchefen hitta en person som uppfyller 
kundföretagets önskemål, men som också är lämplig för att arbeta som konsult och 
representera bemanningsföretaget. Walter (2012:46) uttrycker att rekryteringsprocessen är 
viktig för att hitta den rätta personen till ett visst uppdrag, men även för att ta fram personer 
med egenskaper som kan tänkas passa in på flera olika arbetsplatser. Matchningen handlar 
således inte bara om att hitta personer med rätt kompetens, att ta fram kandidater med 
generella kvalifikationer är även det av stor betydelse. En personlighet som passar in i 
konsultrollen har också betydelse vid rekryteringen.   
 
Formella instrument såsom personlighetstester var något som användes av flera 
bemanningsföretag som en del i rekryteringsprocessen. Med hjälp av dessa verktyg framställs 
rekryteringen som nästintill en vetenskaplig process, vilket också bidrar till 
bemanningsföretagens legitimitet. Bemanningsföretagen har trätt in på arbetsmarknaden för 
att komplettera den offentliga arbetsförmedlingen (Bergström et al., 2007:43). Utvecklingen 
av bemanningsföretagen har sedan skett i strävan mot legitimitet (Walter, 2012:45). 
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Professionaliseringen av rekryteringsarbetet kan ses som en viktig del för att bli trovärdiga 
och intressanta i kundföretagens ögon. Konsultchefernas arbete med att ta fram kompetent 
personal är kanske något som särskilt bidragit till att bemanningsföretagen fått legitimitet av 
kundföretagen. Eriksson-Zetterquist (2009:67) menar att en organisations överlevnad är 
beroende av dess förmåga att anpassa sig till och bli legitimerad av sina medlemmar och sin 
omgivning. Rutinerna kring rekryteringen visar på att bemanningsföretagen anpassat sig efter 
en form som ses som legitim inom branschen, men även utåt, inte minst mot kundföretagen.  
 
Bemanningsföretagets relation med kundföretaget utmärks av en respekt för kundföretagets 
arbetsledande ansvar. Detta blir tydligt under konsultens introduktion på kundföretaget, 
respondenterna har beskrivit att de varken kan eller får gå in och styra över detta. Däremot 
finns det en potentiell risk att introduktionen, eller snarare avsaknaden av den, ställer till vissa 
problem. En bristfällig introduktion från kundföretagets sida får många gånger konsekvenser 
för hur väl konsulten kan utföra sitt uppdrag. För bemanningsföretaget är det av stor vikt att 
uppdragen hos kundföretagen fungerar bra. Matchningsarbetet och nöjda kunder skapar 
legitimitet för bemanningsföretaget. En hög grad av lyckade matchningar skapar trovärdighet 
både för bemanningsföretaget och för branschen i stort. 
En annan aspekt av risken med bristande introduktion av konsulterna är den ekonomiska. 
Kundföretagen har ofta garantier när de hyr in konsulter. Är de inte nöjda kan de använda sig 
av garantin och bemanningsföretaget får ingen betalning för den tid konsulten arbetat hos 
kunden. För att försäkra sig om att kundföretaget är nöjd med den inhyrda personalen ser 
konsultchefen till att följa upp konsultens arbete med jämna mellanrum. Detta är mer intensivt 
i början av ett uppdrag för att senare glesas ut. Konsultcheferna behöver tillgodose 
bemanningsföretagets krav på lönsamhet, ett tätare uppföljningsarbete skulle gå ut över 
arbetet med att hitta nya kundföretag och konsulter. Olofsdotter menar att konsultcheferna 
behöver välja de strategier som ger minst risk för att ekonomin drabbas (Olofsdotter, 
2006:25f.). Det kan alltså i vissa situationer vara särskilt betydande att följa upp konsulternas 
arbete, speciellt när det uppstår problem eftersom risken då finns att konsulten eller 
kundföretaget kan komma att avbryta det pågående uppdraget.  
 
Respondenterna ville under intervjuerna påpeka att det var sällan som det uppstod problem 
med konsulter. Den ekonomiska aspekten med nöjdkundgaranti och hur det påverkar 
bemanningsföretaget bör därför inte framhållas som ett betydande problem. Anledningen till 
att dessa garantier utlovas och används inom bemanningsbranschen är troligtvis för att få 
legitimitet på arbetsmarknaden och då främst hos kundföretagen. Samtidigt sätter det också 
press på konsultcheferna att tillsätta konsulter som uppfyller kundföretagens krav. 
 
Reklamationer av konsulter 
Respondenten som talade om kundgarantier använde själv termen reklamationer av konsulter, 
vilket lätt kan föra tankarna till att det är en vara som reklameras. Vill kundföretagen avbryta 
ett pågående uppdrag måste bemanningsföretaget acceptera det, även om de försöker vidta 
alla tänkbara åtgärder innan det händer. I sista hand byts konsulten ut och personen som blivit 
av med uppdraget matchas med ett annat uppdrag. Kravet på flexibilitet som Olofsdotter 
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(2008) beskrivit blir speciellt viktigt för konsulterna när uppdrag plötsligt avslutas. I den 
kontext där reklamationer togs upp beskrevs det att personligheten var det som kundföretagen 
oftast hade synpunkter och klagomål på, sällan kompetensen.  
 
Konsultcheferna behöver ha en tillmötesgående inställning till både kundföretag och 
konsulterna. Det gränslösa förhållningssättet är något som har beskrivits i litteraturen om 
bemanningsföretag och konsultchefsrollen (Olofsdotter, 2006:25f.). Respondenterna menade 
att de inte bara kan gå på kundföretagets uppgifter, att de även måste lita på konsulterna. 
Genom dessa förhållningssätt lyckas konsultcheferna hålla både konsulterna och 
kundföretagen om ryggen och behålla goda relationer till båda parter. 
 
En anledning till att bemanningsföretagen och konsultcheferna uppvisar lojalitet till både 
kundföretaget och konsulten kan förklaras i termer av legitimitet. Att fullt ut försvara 
konsulten skulle medföra ett ifrågasättande av kundföretagets omdöme och arbetsledning. 
Motsatsen som innebär att köpa kundföretagets beskrivning skulle visa på att konsultchefen 
faktiskt har valt ut fel konsult, vilket blir ett slag mot deras eget arbete. Konsultchefernas 
förhållningssätt kan tänkas handla om att framställa relationen till kundföretagen som legitim, 
att konsultcheferna visar att de överlåter arbetsledaransvaret till kundföretaget och att de 
håller sig inom sina egna ramar som arbetsgivare. Att framhålla denna relation som ett 
problem skulle kunna skada legitimiteten i stort för bemanningsföretagen.  
 

6.3 Implikationer för praktik och forskning 

Denna studie har gett en ökad insikt om bemanningsföretagen genom intervjuerna med 
konsultcheferna på de olika bemanningsföretagen. För att förstå bemanningsbranschen fullt ut 
krävs en vidare och djupare studie. 
 
Bemanningsbranschens etablering i Sverige har lett till en speciell svensk modell som 
kännetecknas av kollektivavtalen där konsultcheferna som arbetsgivare har ett långtgående 
ansvar gentemot sina uthyrda konsulter. Det är därför föga förvånande att konsultchefernas 
arbete till stor del präglas av rutinarbete. Detta kan förstås och har diskuterats med hjälp av 
nyinstitutionell teori och begreppet legitimitet. Eftersom alla organisationer som är aktiva 
inom samma fält tar del av legitimiteten inom fältet är det inget som organisationerna behöver 
konkurrera om. Det kan därför tänkas att bemanningsföretagen vinner på att bli mer lika 
varandra. Detta medför att omgivningen lätt kan förhålla sig till branschen. Genom att 
bemanningsbranschen vunnit legitimitet från både kundföretag och konsulter är det numera 
inget ovanligt eller märkvärdigt att arbeta för eller hyra in personal från bemanningsföretag. 
 
Eftersom bemanningsbranschen är en etablerad del av arbetsmarknaden är det av betydelse att 
personalvetare har viss inblick i denna bransch. Vid situationer där organisationer står för 
valet att hyra in arbetskraft kan organisationens personalvetare tänkas ha den avgörande 
rösten för hur beslutet ska tas. Genom att fundera på de frågor som ställts om 
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bemanningsföretagen i detta arbete och att sätta sig in i litteratur och forskning kan ett sådant 
beslut avgöras av empiriska kunskaper istället för magkänslan. 
 
Bemanningsbranschen har fått legitimitet genom att de anpassat sig till krav från både 
fackföreningar och kundföretag. Genom professionaliseringen av rekryteringsarbetet har 
bemanningsföretagen kunnat matcha konsulter med både rätt kompetens och personlighet till 
kundföretagen. Respondenterna beskrev att matchningsarbetet nästan uteslutande fungerade 
bra när det gäller kompetensen. I de få fall som kundföretagen kommer med klagomål var det 
allt som oftast relaterat till konsultens personlighet. För att undvika att problem uppstår 
mellan konsult och kundföretag kan det tänkas att konsulternas emotionella arbete genom 
surface acting är nyckeln för ett framgångsrikt uppdrag. 
 
Som nyexaminerad personalvetare kan bemanningsbranschen många gånger vara vägen in i 
arbetslivet. Detta arbete kan ha en praktisk betydelse för oss i vårt framtida yrkesliv som 
rekryterare, konsultchef eller som konsult, då det kan vara nödvändigt att ha förståelse för 
personlighetens betydande roll inom denna bransch. 
 
En tråd som lämnats obesvarad på grund av studiens begränsade omfattning handlar om 
konsultchefernas bakgrund. Vad betyder det att alla intervjuade i denna studie var kvinnor? 
Är detta representativt för branschen och vad kan det i så fall bero på? Respondenterna i 
denna studie har alla gett ett professionellt intryck, varit tillmötesgående och vältaliga. De 
många personliga likheterna hos konsultcheferna talar för att det är en viss typ av person som 
dras till detta arbete. En annan tanke är att bemanningsföretagen formar konsultcheferna till 
att uppträda på ett visst sätt. Det är också tänkbart att båda dessa förklaringar samverkar. För 
till exempel en personalvetarstudent som funderar på uppsatsämne kan konsultchefsrollen 
vara något som är värt att undersöka vidare, kanske genom ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1 

C-uppsats – Hur självständig personal leds på distans 
Vad ska undersökas? 

Hur bemanningsansvariga chefer leder självständig personal på distans? Det ska även göras 
en jämförelse mellan hur högre tjänstemän och personal inom industri och logistik leds. Finns 
det någon skillnad eller är det samma riktlinjer som gäller för alla oavsett vilket arbete som 
utförs? 

Varför är detta värt att undersökas? 
Bemanningsföretagen tillhör en växande bransch som påverkar hela arbetsmarknaden. 
Relativt lite av den forskning som bedrivits om arbetsmarknaden infattar 
bemanningsbranschen och dess olika aktörer. Samtidigt är det troligt att villkoren för personal 
och chefer har förändrats i och med att personal hyrs ut. 

Den uthyrda personalen är bemanningsföretagens ansikte utåt, det bör därför vara av stor vikt 
att de utför sitt uppdrag klanderfritt. De bemanningsansvariga cheferna har den centrala rollen 
för att göra både konsulterna och kundföretagen nöjda. Hur lyckas de leda sin personal trots 
den geografiska distansen? 

Bemanningsföretagen hyr ut personal inom många olika verksamhetsområden. Högre 
tjänstemän har ofta arbeten som infattar kundkontakt medan personal inom industri och 
logistik har ett mer självständigt arbete. Leds dessa personalgrupper därmed på olika sätt och 
ställs det olika uppförandekrav på de olika yrkesgrupperna? 

Vad är det för material vi behöver samla in? 
För att undersöka detta behöver genomföra fem intervjuer med personer som har ansvar för 
konsulter inom tjänstemannasektorn. Vi kommer sedan genomföra fem intervjuer med 
motsvarande personer som har ansvar för personal inom industri- och logistiksektorn. I den 
här studien intervjuas bemanningsansvariga chefer från flera bemanningsföretag. Intervjuerna 
vill vi genomföra någon gång under v.46. 

Hur kommer materialet att presenteras? 
Materialet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig rapport. Namn på företaget och 
personer som medverkar i studien hanteras konfidentiellt.  

Kontaktuppgifter 
David Magnusson                                    Viktoria Thorén 
davidmagnusson87@gmail.com              viktoria_thoren@hotmail.com 
073-992 82 66                                          073-658 88 35 
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Bilaga 2 
INTERVJUGUIDE 

 
INTRODUKTION TILL INTERVJUN 
 
Etiska aspekter (information om studien, samtycke att delta och avbryta på eget initiativ, 
används bara till forskning, materialet visar inte vem du är och alla anteckningar kommer 
sedan att raderas) 
 
Syftet med intervjun är att få reda på hur ledning går till på distans. Vi kommer i studien 
jämföra hur högre tjänstemän och personal inom industri, logistik och transport leds.   
 
Frågor om formen/upplägget av intervjun? 

· Kan du inledningsvis berätta om hur du kom in på det här jobbet? 
- Vad gjorde du tidigare? 
- Vad kännetecknar ledarskapet för det här arbetet? 
- Inom vilken bransch finns dina konsulter? 

· Kan du beskriva hur det går till när en ny konsult anställs? 
- Vad är viktigt vid rekryteringen? Varför? 
- Hur ser kraven ut från kundföretaget? Kompetens- och uppförandekraven? 
- Vilka uppförandekrav ställer ni/företaget på konsulterna? 

· Hur introduceras konsulten till det nya arbetet? 
- Får konsulterna någon utbildning? Vad ingår i utbildningen? Varför? 
- Hur ser första kontakten med kundföretaget ut? 
- Hur följs konsulternas arbete upp? 

· Hur upprätthålls kommunikationen med konsulten vid långvariga uppdrag? Med 
kundföretaget? 

- Hur hanterar du konsulter som vill göra karriär? 

· Vad gör du om konsulten inte sköter sitt uppdrag? (Inte presterar enligt förväntan? Inte 
uppför sig enligt förväntan?)      

- Vad skulle krävas för att avsluta en konsults anställning? 
- Vad finns det för andra svårigheter med ditt arbete? Hur hanterar du det? 

Samtycke till eventuella följdfrågor 
Om vi vill kontakta dig igen för att eventuellt utveckla något svar är det ok om vi mailar dig 
då? 

Tack för din medverkan! 
 

 


