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Sammanfattning 
 

Denna studie syftar till att undersöka och analysera vägen till en position som personalchef 

inom bemanningsbranschen i Sverige. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar 

formulerats: Vilka likheter och skillnader finns gällande vägen till en tjänst som personalchef 

inom bemanningsbranschen samt vilka egenskaper framträder som framgångsfaktorer för att 

erövra en position som personalchef inom bemanningsbranschen. Inledningsvis presenteras 

den tidigare forskning som gjorts inom det fältet vi undersöker och därefter presenteras 

studiens teoretiska ramverk. Vi genomförde intervjuer med sex stycken informanter som 

arbetar i ledarpositioner på olika bemanningsföretag i Stockholm och Uppsala. Materialet 

analyserades utifrån teorin om situationsanpassat ledarskap, traitteorin samt tidigare 

forskning. Resultatet visar på att det inte finns något tydligt recept för att nå en chefsposition 

inom bemanningsbranschen. Det framkommer däremot att vissa personliga egenskaper är mer 

framgångsrika än andra för att nå rollen som personalchef inom bemanningsbranschen. 

Nyckelord: Ledarskap, Chefskap, Bemanningsbranschen, Personalchef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

  

The aim of this study is to explore and analyze the path to a position as personnel manager 

within the recruitment industry in Sweden. Two research questions were formulated: What 

similarities and differences emerges in relation to the path against a position as personnel 

manager and what are considered as success-factors in the obtaining of a position as personnel 

manager. 

 

Initially, we present earlier research into the subject followed by theoretical points of 

departure. Drawing on situational leadership theory, trait theory and earlier research we 

analyzed the empirical data consisting of six of us conducted interviews with leaders at 

different recruitment agencies in Stockholm and Uppsala. Findings show that there isn't any 

obvious recipe to achieve a manager role within the recruitment industry. Although there are 

some personal traits that are deemed more successful than others to achieve the role as 

staffing manager within the recruitment agency. 
 

Keywords: Leadership, managership, recruitment industry, staffing manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tack! 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som har tagit sig tid att 

medverka i denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Joel, som genom hela denna 

process bibehållit sitt lugn. Vidare vill även tacka nära och kära som har stöttat oss igenom 

denna kämpiga period med varierande humörsvängningar. Slutligen vill vi tacka varandra för 

ett ypperligt samarbete!  
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1. Inledning  
Begreppet ledarskap är ett svårdefinierat begrepp som kan fyllas med olika innebörd. Oavsett 

definition går dock några aspekter att urskilja. Till exempel ses ledarskap som att en person 

motiverar, inspirerar och samordnar människor mot organisationens mål (Clegg, S., 

Kornberger, M. & Pitsis, T., 2007). Ledarskap kan både vara av informell och formell sort, 

men gemensamt för ledarskapsbegreppet är att en ledare är beroende av att ha följare samt att 

ledarskap innebär en legitim makt oavsett om den är tilldelad eller ej. Att vara chef i en 

organisation innebär ofta att man har fått en ledande roll tilldelad sig, men att vara ledare 

behöver inte alltid innebära en tilldelad roll. Man kan säga att en chef väljs ut av en formell 

grupp som förväntar sig att denna ska utföra ledarskap, medan en ledare kan väljas av en 

informell grupp men denna måste inte inneha en ledande position i organisationen. 

Att arbeta i en ledande position har genom historien setts som något mäktigt och 

eftersträvansvärt. Förmågan att leda en grupp och nå en ledarposition är dock något som inte 

är självklart för alla individer. I denna studie intresserar vi oss för hur en individ tar sig till en 

ledande position. Genom att studera vissa faktorer och egenskaper hos individer som innehar 

en tjänst som personalchef undersöker vad som är av betydelse för att nå en position som 

ledare. Vi undersöker om det finns några likheter i dessa personers personliga egenskaper, 

bakgrund och utbildning. 

Arbetslivet är i ständig förändring och det senaste decenniet har bemanningsföretagens ökade 

inslag varit en påtaglig förändring på den svenska arbetsmarknaden. År 2014 fanns det enligt 

bemanningsföretagarnas riksorganisation fler än 560 stycken medlemsföretag 

(Bemanningsbranchen.se). Ca 1,4 procent av den sysselsatta befolkningen hade ett arbete på 

eller inom ett bemanningsföretag (ibid). Bemanningsbranschens affärsidé är att tillfredsställa 

den flexibilitet som deras kunder och som dagens arbetsliv kräver. Genom att använda sig av 

bemanningstjänster kan organisationer således anpassa sig till en mer rörlig arbetsmarknad 

både i form av antal anställda och även gällande organisationernas kompetenskrav. 

 

1.1 Ämnestillhörighet  

Det pedagogiska ämnet definieras enligt Uppsala universitet som  

“olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers 

förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom digitala 

medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter”(www.edu.uu.se/forskning/pedagogik) 

Med denna definition av pedagogikämnet anser vi att vår studie som syftar till att undersöka 

individers väg till ledarrollen och vilka faktorer eller egenskaper som gör att de har den 

ledande position de har, finner sig väl inom det pedagogiska ämnets ramar. Vi motiverar det 

genom att pedagogik både anses vara olika aspekter av fostran, bildning och utbildning, vilket 

kan vara bidragande faktorer i vägen mot en chefsposition. Vi anser även att då pedagogik 
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behandlar frågor om styrning och ledarskap, faller denna studie om vägen till ledarrollen väl 

inom ramen för det pedagogiska ämnet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom djupintervjuer med personer i en ledarroll undersöka och 

analysera vägen till en position som personalchef inom bemanningsbranschen i Sverige. Till 

källmaterialet ställer vi följande forskningsfrågor 

-      Vilka likheter och skillnader finns gällande vägen till en tjänst som personalchef 

inom bemanningsbranschen? 

-      Vilka egenskaper framträder som framgångsfaktorer för att erövra en position 

som personalchef inom bemanningsbranschen? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har i denna studie valt att avgränsa vårt forskningsområde till att innefatta de personer som 

har en ledande eller personalförsörjande roll och valt att benämna dessa som personalchefer. I 

vissa fall är deras specifika titel en annan än just personalchef, men vi har ändå valt att 

avgränsa vårt urval av respondenter till att innefatta de som arbetar med en tjänst som skulle 

kunna likställas med tjänsten personalchef. Vi har även ytterligare avgränsat 

forskningsområdet till att behandla en specifik bransch, bemanningsbranschen. Vi menar på 

att det inom bemanningsbranschen kan vara intressant att se till vilka faktorer som gjort att 

våra respondenter nått ledarpositioner av ett flertal anledningar. Bland annat är vår erfarenhet 

att många personer som arbetar inom bemanningsbranschen även i tjänster längre ner i 

hierarkin innehar ledande positioner då dem kanske är konsultansvariga. Ytterligare en 

intressant aspekt på det hela är att vi under studietiden har fått kontakt med 

bemanningsbranschen och att det är en naturlig väg att gå i karriären efter avslutade studier 

som personalvetare. 

 

1.4 Definitioner 

I denna studie har vi använt oss av ett antal nyckelord som kan ha ett flertal innebörder och 

betydelser för läsaren. För att ge läsaren en så enhetlig bild av orden i linje med vad vi har 

utgått ifrån kommer vi i detta avsnitt redovisa för vår tolkning och användning av begreppen 

personalchef samt bemanningsbranschen. 

Personalchef; en person i en överordnad roll med ansvar för organisationens personal i form 

av exempelvis löner, anställningsavtal, uppsägningar/avskedanden, arbetsrättsliga frågor inom 

organisationen. Som personalchef anses i denna studie en individ som har en ledarposition 

inom företaget med en personalförsörjande roll (Mittyrke, u.å).  

Bemanningsbranschen; I denna studie syftar begreppet på företag som huvudsakligen sysslar 

med uthyrning av egen personal till externa kundföretag och direktrekrytering där 
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bemanningsföretaget sköter anställningsprocessen men personen blir anställd hos 

kundföretaget (Almega Bemanningsföretagen, 2015).  

2. Tidigare forskning 
Genom att studera tidigare forskning och undersökningar kring ledarskap och personer i en 

ledarposition har vi skapat oss en grundläggande förståelse om det ämne vi valt att studera I 

det kommande avsnittet kommer vi att redovisa för de utdrag och den relevanta information 

som vi har hittat med anknytning till vår frågeställning. För att få en så bra spridning som 

möjligt på tidigare forskning valde vi att dela upp sökningen i tre grenar. Först studerade vi 

den forskning som gjorts kring ledarskap i överblick, sedan avgränsar vi oss till forskning om 

personalchefer och till sist redogör vi för tidigare forskning om bemanningsbranschen. Syftet 

med detta avsnitt är att redovisa vilken tidigare forskning som har gjorts inom fältet och hur 

denna forskning bidragit till kunskap inom vårt forskningsområde. 

Det som presenteras nedan är endast ett urval av den forskning som finns kring ledarskap, 

personalchefer och bemanningsbranschen. 

 

2.1 Sökprocess 

I arbetets början gjordes en litteratursökning kring begreppen chefskap, ledarskap, bemanning 

och personalchef. Då vi började orientera oss kring vårt forskningsfält använde vi oss av 

Uppsala universitets artikelsök, Google och Google scholar. Vi hittade även tidigare 

avhandlingar i ämnet där vi kunde hitta relevanta källor, och gick därefter till 

förstahandskällan för att fördjupa oss mer kring den forskning som refererats till i 

avhandlingen. Då vårt sökande tog fart insåg vi ganska snabbt att forskningsfältet kring 

ledarskap är otroligt stort och att det finns många olika grenar inom ledarskapsforskning, 

däribland mycket forskning kring ledarskap inom vård och omsorgspraktiken, ledarskap inom 

skolan, kvinnligt ledarskap etc. För att kunna avgränsa vårt forskningsfält valde vi att först 

orientera oss kring ledarskap i stort och sedan specifikt gå in på ledarskap i termer av tilldelad 

chefsroll. Vi ville även ta reda på den tidigare forskning som gjorts inom fältet 

bemanningsbranschen, varför detta också blev ett av de teman vi undersökt i vår 

forskningsöversikt. Slutligen valde vi även att inrikta forskningsöversikten mot faktorer för att 

nå en chefsposition, då det specifikt är det som vår studie behandlar. 

 

2.2 Grundläggande om ledarskapsegenskaper 

De två olika ledarskapen som tas upp är informellt- och formellt ledarskap där vi har arbetat 

med det formella ledarskapet. Det formella ledarskapet skiljer sig från det informella då det 

“... förutsätter däremot att uppgifter ska lösas och att mål ska nås”. 

Hur man når ledarpositionen och vad som krävs för att vara en bra ledare är något som har 

studerats av en mängd olika personer. En gren inom ledarskapsforskningen menar att en 

ledare är något man blir genom en längre process. Exempelvis finns det forskare som menar 

att det finns egenskaper och förmågor man inte alltid själv ser, utan endast känns igen i andras 
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ögon (Gould, 2016). Diskussionen kring ämnet ledarskap och personer som anses vara bäst 

lämpade för att inneha en ledarposition kan delas in i två läger. En grupp som anser att 

ledaregenskaper är något unikt som endast ett fåtal personer innehar sedan födseln, medan 

den andra gruppen håller med Kathleen Gould och ser det som något som kan växa fram 

genom utveckling och är mer eller mindre situationsburet (House, 1998, refererad i Zaccaro, 

2007). 

I en vidareutveckling av Gould’s teori om att egenskaperna är situationsburna anses att 

ledarskap hänga ihop med individens miljö, vilket i detta fall innebär vilket kön personen 

tillhör (Ayman och Korabik, 2010). Deras forskningsstudie visar att påverkan av framstående 

ledaregenskaper existerar och påträffas redan i förskolan i form av bemötandet beroende på 

individens kön. De tar upp uttrycket CQ (cultural intelligence på svenska kulturell 

intelligens), som de menar även är en miljöfaktor och att hög CQ gör individen mer passande 

som ledare. Med CQ menas den kunskap och erfarenhet om kulturer och subkulturer som 

individen har med sig från sin egen kultur (ibid). 

Den svenske professorn Lennart Lennerlöf (1991) menar i sin bok att egenskaperna god 

intelligens, social mognad och vidsynthet, positiv tilltro till mänsklig utvecklingspotential och 

prestationsmotivation anses vara viktigare än andra när det kommer till gott ledarskap. Vidare 

så skriver han att det är viktigt med förståelse för de olikheter som finns i människors 

personligheter och i hur de fungerar i sitt arbete, både enskilt och i grupp för att på bästa sätt 

kunna motivera och bemöta dem (ibid). Engelbert (2006) menar att egenskapen hos en ledare 

att kunna uppfatta andra personers behov gör denne mer mottaglig för sin omgivnings mående 

och påverkas därför. En person som är för upptagen i sig själv kan inte utveckla en sådan 

egenskap.  

Frågan om det finns några personlighetsdrag som är särskilt bra att ha för att nå framgång i 

arbetslivet är något som ett flertal forskare har försökt ta reda på. Bland annat gjorde Barrick 

och Mount (1991) en studie av relationen mellan tre kriterier relaterat till arbetsprestation och 

de olika dimensionerna i femfaktorteorin (denna teori presenteras närmare längre fram i denna 

studie). I studien undersöktes fem yrkesgrupper, däribland chefer och en metaanalys användes 

för att undersöka hur individers personlighetsdrag kan vara relaterade till deras beteende i 

arbetsmiljön. I denna studie fann de bland annat att faktorn extraversion var signifikant 

utmärkande i yrkesgruppen chefer. Barrick och Mount menar vidare att deras studie indikerar 

att femfaktormodellen med fördel kan användas då man vill hitta empiriska samband gällande 

personlighet. Thylefors (2007) har även påvisat att det finns vissa positiva samband mellan 

ledarskap och vissa personliga egenskaper. De viktiga faktorer hon tyckte sig se var bland 

annat noggrannhet, emotionell stabilitet, öppenhet och vänlighet. 

2.3 Den tilldelade ledarrollen 

Skillnaden mellan att vara ledare och vara chef är något som länge varit omdiskuterat och 

dessa begrepp är ibland är svårt att särskilja. En vanlig uppfattning är just att för att vara chef 

behövs någon form av formell utmärkelse, där man på så sätt legitimerar individen som aktör 

och utövare av ledarskap (Fellbom, 2013). Fellboms forskning inriktar sig på att se till 

processen då individer växer in i en chefsroll för första gången. En intressant del i Fellboms 
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studie handlar om att hon då studien tog fart såg att individerna som ingick i studien från 

början hade en ganska spretig och diffus föreställning om chefskap.  Utvecklingen under 

studiens gång gick mot att de fick ett chefsideal som allt mer liknade varandra. Hon menar 

vidare i studien att uppgiften man har som chef i att leda medarbetare kan visa på yttre 

olikheter men att vissa gemensamma utmaningar dock är samma. Det gör att man i studien 

kunde identifiera att cheferna blev allt mer lika varandra ju längre de hade arbetat som chef 

(Fellbom, 2013). 

I den formella rollen som chef så finns även en del krav, problem och motstridigheter som kan 

kopplas till positionen. Dessa kan delas in i rollkonflikter, rollöverlastning och rolloklarhet 

(Thylefors, 2007).  Hon beskriver rollkonflikten som både något yttre och något inre, men kan 

sammanfattas som en form av förväntningar som inte stämmer överens med de personliga 

förväntningarna. Ett exempel som tas upp anknutet till rollkonflikten är förhållandet mellan 

chef och medarbetare där man som chef både är med i gemenskapen samtidigt som man står 

utanför den. Ännu svårare blir det om det är en person som blir chef över sina kollegor och då 

måste tampas med både de krav som ställs från organisationen respektive medarbetarnas. 

Resultatet blir då att chefen inte känner samhörighet med någon av parterna och upplever 

ensamhet in sin situation. Finns det däremot fler chefer som kan vara med och avlasta 

ansvaret och är med i beslutsprocessen blir ensamheten inte lika utsträckande. Det delade 

ansvaret får inte heller gå till överdrift och skapa ett beroende av varandra då personerna 

förlorar kapaciteten att stå på egna ben (ibid). 

Thylefors (2007) anser även att det kan hända att kraven som ställs på chefen överensstämmer 

med både organisationen och medarbetarnas, med istället med tidens gång blir för mycket i 

relation till hur mycket tid som finns. Hon kallar detta för rollöverlastning och det kan enkelt 

förklaras som överbelastning i form av arbetsuppgifter från högre stående led som av chefens 

tidsbrist delegeras vidare till medarbetarna som i sin tur får mer att göra utöver sina dagliga 

arbetsuppgifter. Vidare säger Thylefors (2007) att det kan hanteras på olika sätt där det bästa 

sättet att klara av rollöverlastningen som framkommer i undersökningen är genom att vara en 

“stark ledare”, dvs. en person som snabbt kan prioritera bland arbetsuppgifterna, se till vad 

som är mest akut istället för att skjuta arbetet vidare eller framåt i tiden. En stark ledare som 

själv kan ta itu med de problem som uppstår istället för att delegera de vidare står även som 

modell för medarbetarna och gör dessa mer villiga att lösa sina problem själva (ibid). 

Den sista kategorin som Thylefors (2007) tar upp är rolloklarhet. Denna kategori är inte ett 

problem i samma utsträckning som de två tidigare. Oklarheten i sig kan bero på allt från 

avsaknad av uppdragsbeskrivning eller väl definierade arbetsuppgifter för rollen. Man kan å 

andra sidan vända på oklarheten och se det som något positivt där chefen själv får skapa sig 

en arbetsstruktur och ett arbetssätt som fungerar bra för denne med stor autonomi och utifrån 

detta förbättrar utgångssättet för att kunna hantera rollkonflikter och rollöverlastning 

(Thylefors, 2007). 
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2.3 Det flexibla arbetslivet 

Arbetslivet ställer allt högre kvar på flexibilitet och anpassning. Bemanningsföretagen har 

vuxit sig starka på senare år och är numera ett naturligt inslag på den svenska 

arbetsmarknaden och att ha en lång anställningstid på samma arbetsplats är numera inte lika 

självklart som det var en gång i tiden (Berntson, Sverke & Marklund, 2006). I Sverige 

avskaffades den statliga arbetsförmedlingens monopol 1993 vilket öppnade dörrarna för 

privat arbetsförmedling och bemanningsföretagens verksamhet att hjälpa företagens behov att 

ha rätt person på rätt plats inleddes. Idag använder sig allt från stora multinationella företag 

till små lokala företag sig av bemanning för att fylla det arbetsgap som finns på företaget. Det 

har i sin tur lett till att bemanningsföretagen har blivit fler och fler med varierande nischer 

mot olika branscher (Bergström, Håkansson, Isidorsson & Walter, 2007). 

Det är ett resultat av en värld som har blivit mindre och mindre med hjälp av dagens teknologi 

där andra sidan jorden inte längre är så långt bort som den var förr. Organisationerna 

konkurrerar inte endast med närliggande liknande organisationerna i samma stad eller land, 

utan nu slåss de med hela världen om marknadsandelar och att ligga i framkant. 

Globaliseringen av arbetsmarknaden kräver även att företagen har en hög anpassningsförmåga 

som snabbt kan anamma nya tankesätt och är konkurrenskraftiga i flera delar av världen. 

Precis som företagen måste vara flexibla i konkurrensen med hela världen, så måste även 

arbetskraften vara internationellt anpassningsbar och konkurrera med människor i hela 

världen om samma tjänst (ibid). 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt uppnå flexibilitet utan att binda upp sig gentemot 

personalen använder företagen sig av bemanningsföretag för att under en period hyra 

arbetskraft med den kompetens och kunskap som efterfrågas. Personen i fråga blir anställd 

hos bemanningsföretaget och kan därefter hyras ut till det företag som behöver 

överensstämmande kompetens i den form som denne innehar. Detta ställer krav på den 

anställde att kunna anpassa sig efter den arbetskultur, det tempo och de förväntningar som 

genomsyrar den organisation hen blir uthyrd till. Bemanningsföretagen är alltså arbetsgivare 

där personen är anställd, medan det hyrande företaget är arbetsledare och ska förse den 

inhyrde personen med arbetsuppgifter och arbetsmaterial (Garsten & Jakobsson 2004). 

Från 1997 till 2007 växte bemanningsbranschen med 320 procent i Sverige och år 2011 var 

det det hela 72 procent av inhyrningarna som var så kallad långtidsuppdrag, vilket innebär att 

de sträcker sig längre är tre månader. Detta gör Sverige till det land med andra flest 

långtidsuppdrag i världen och man ser att tillväxten av branschen ökar stadigt år för år (Coe, 

Jones & Ward, 2007; Ciett, 2011). 

 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

I det kommande avsnittet följer en sammanfattning av den tidigare forskning som vi har valt 

att dyka ner i för att få en bättre förståelse kring ämnena ledarskap, ledaregenskaper, hur 

bemanningsbranschen fungerar och hur dess frammarsch påverkar arbetsmarknaden. Vi har 

efter genomgång av detta insett att ledarskap är ett komplext ämne som det har forskats 

mycket kring, både generellt men även mer inriktat mot specifika branscher. 
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Utifrån det som har skrivits kring ledaregenskaper, kunde vi snabbt identifiera två olika 

forskarläger. Vi har delat in de i två olika grupper enligt följande: 

                   - Grupp 1: Gott ledarskap och starka ledaregenskaper är något medfött. 

Antingen har man det eller inte. 

                   - Grupp 2: Framstående ledaregenskaper är något som långsamt växer fram och 

är mer eller mindre utmärkande beroende på miljön och vilka människor denne befinner sig 

bland. 

Generellt kan vi observera ett tilltagande intresse i ledarskapsforskning för den nya 

arbetsmarknadens flexibla villkor. Bemanningsbranschen framstår i ljuset av den 

utvecklingen som ett representativt studieobjekt med just flexibilitet som ett av sina mest 

utmärkande drag. Denna studie placerar vi inom ramen för ledarskap som forskningsfält 

genom att rikta uppmärksamheten mot personalchefer (med det uttalade uppdraget att leda). 

Genom att just fokusera på bemanningsbranschen hoppas vi kunna göra ett bidrag till 

forskningen om ledarskap.  

I forskningsöversikten fann vi att mycket forskning tidigare bedrivits kring 

ledarskapsbegreppet i stort. Viss forskning har även skett kring hur man når en ledarposition 

och framgångsrika sätt att utöva ledarskap på (Gould, 2016; Lennerlöf,1991). Vi fann den 

forskning som bedrivits kring medfödda personliga egenskaper, traits, extra intressant 

(Barrick och Mount,1991; Thylefors,2007). Dessa studier har undersökt vilka egenskaper som 

gör att man når framgång i arbetslivet och även om vissa personliga egenskaper kan kopplas 

till vissa yrkesgrupper. De studier som vi har lokaliserat använder ofta trait teorin i 

kvantitativa studier. Då denna studie är av kvalitativ karaktär anser vi att det är intressant att 

applicera trait teorin som tidigare mest har används inom kvantitativa forskning i denna 

kvalitativa studie.  

3. Teori 

3.1 Inledning  

Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i teorier kring personlighet samt teorin kring 

situationsanpassat ledarskap. I studiens början var tanken att den teoretiska ramen endast 

skulle utgöras av en teori och då traitteorin. Det blev dock tydligt för oss efter vår testintervju 

att denna teori ensam inte kommer att vara tillräcklig. Anledningen till det var att vi efter 

testintervjun såg att det kan finnas många olika förklaringar till att man idag har en 

ledarposition samt att en individs personliga egenskaper inte behöver vara den enda 

förklaringen till detta. Vi valde därför att komplettera teorin om traits med en ledarskapsteori. 

Vi valde situationsanpassat ledarskap då vi anser att den teorin fångade in de yttre faktorer 

som eventuellt kan ha en påverkan på en individ för att nå en ledande position. Det 

situationsanpassade ledarskapet menar på att olika situationer kräver olika sorters ledarskap. 

Man kan därför tänka sig att om individer som innehar ledande positioner har någon form av 

specifika personliga egenskaper som tagit dem till en ledarposition, så kan olika situationer 
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ställa dem inför olika utmaningar och anpassningar. För att på ett bättre sätt täcka in en större 

del av fältet kring studiens syfte valde vi därför att komplettera personlighetsteorin med teorin 

om situationsanpassat ledarskap. På så sätt anser vi att vi både får med de inre och yttre 

faktorer som kan påverka en individ till rollen som personalchef inom bemanningsbranschen.  

 

3.2 Personlighetsteori 

Definitionerna av personlighetsbegreppet är otaliga, och således är även teorin om detta 

svårdefinierat. Vi har valt att definiera personlighetsteori som hur en människa fungerar, både 

psykiskt och socialt samt som hel och sammansatt individ. Detta går alltså att förstå som att 

personlighetsteori i stort försöker att förklara hur och varför en människa agerar på ett visst 

sätt i en viss situation. Var tyngdpunkten i förklaringen till personlighetsdrag hos olika 

individer ligger skiljer sig en del åt inom de största och mest inflytelserika 

personlighetsteorierna. Bland annat förklarar man inom den behavioristiska 

personlighetsteorin individens personlighet genom miljöfaktorer (Holt, 2012). Detta avsnitt 

kommer inledningsvis att behandla personlighetsteorier i stort för att sedan smalna av och 

lägga fokus på traitteorin. 

Då denna studie avser att undersöka vilka gemensamma nämnare och vad som skiljer sig åt i 

vägen till rollen som personalchef, tycker vi att traitteorin passar bra. Traitteorin, även kallad 

egenskapsteori eller faktorteori, har som syfte att komma fram till vilka grundläggande 

faktorer som ligger bakom yttre beteenden som människor visar prov på. Denna teori studerar 

även olika personlighetsdrags betydelse och hur dessa förhåller sig till varandra (Holt, 2012). 

Vi menar att då syftet med denna studie är att se till hur vägen till rollen som personalchef 

inom bemanningsbranschen kan se ut, är teorin kring att individer innehar vissa egenskaper 

eller faktorer som ligger bakom deras beteende en intressant aspekt. Vi menar vidare att denna 

teori har en bra vetenskaplig grund och kan hjälpa oss att svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  

De flesta psykologer verksamma inom personlighetsteorin menar på att traits, som även kan 

benämnas som disposition (betydelsen mottaglighet, tendens) är stabila över tid (Larsen, Buss 

& Wismeijer, 2013). Dessa traits kan man se som olika sätt att förklara en människa på, vilka 

personlighetsdrag denna har samt dennes beteende och hur den uppfattas av omgivningen. 

Den variation som finns mellan traitteorier är att vissa forskare hävdar att traits är någon en 

person antingen har eller inte har medan andra anser att det finns olika dimensioner inom 

traits där individen kan verka inom ett visst spektra av denna faktor. Tillexempel menar då 

vissa forskare att en person antingen är extrovert eller introvert medan andra forskare menar 

att det finns ett spann mellan extrovert och introvert där individen kan placeras ut på denna 

skala (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

Det finns tre stycken fundamentala frågor för de som studerar personlighet enligt traitteorin 

(ibid).  
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Den första frågan är: Hur ska vi konceptualicera traitbegreppet? Då traits är ett centralt 

begrepp inom personlighetspsykologi, är detta ett begrepp som behöver definieras och 

preciseras. 

Den andra frågan är Hur kan vi identifiera vilka traits som är de viktigaste med tanke på de 

tusentals olika sätt individer skiljer sig åt. En viktig del i forskningen kring traits är att 

identifiera de mest signifikanta delarna gällande hur och på vilket sätt individer skiljer sig åt. 

Den tredje frågan Hur kan vi formulera en sammanhängande taxonomi med ett system som 

inkluderar alla de viktigaste personlighetstraitsen? När de mest essentiella traitsen har 

identifierats blir nästa steg att på något sätt försöka organisera dessa enligt ett systematiskt 

system. (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013) 

För att på något sätt försöka systematisera olika personlighetsdrag och för att försöka besvara 

ovanstående frågor började forskare med att använda sig av något som kallas för faktoranalys 

(Holt, 2012). Detta innebär att forskarna försökte reducera antalet kategorier av 

personlighetsdrag genom att försöka hitta likheter och mönster mellan dessa. En av de första 

faktoranalyser som gjordes var av Catell, vilken kallades för “The Sixteen Personality Factor 

Questionnaire”. Catell utformade ett frågeformulär som avsåg att mäta de sexton 

personlighetsfaktorer som han kommit fram var utmärkande genom faktoranalys. Han menade 

att dessa faktorer är avgörande för en individs förmåga att fungera psykiskt och socialt och 

därför är avgörande för individens personlighet (Anastasi & Urbina, 1997). 

  

3.3 Femfaktorteorin 

Femfaktorteorin är en teori som utvecklats utifrån trait teorin och kallas även för 

flerfaktormodellen eller Big five. Inom forskning kring personlighet har forskarna i allt större 

uträckning enats gällande femfaktorteorin och dess vetenskapliga stöd (Holt, 2012). Dagens 

internationella personlighetsforskning bygger till stor del på denna modell och forskningen 

kring femfaktorteorins giltighet på ett flertal olika områden växer sig allt starkare. Det finns 

ett flertal forskare som varit med och utvecklat teorin, bland annat de amerikanska 

psykologerna Paul T. Costa och Robert R. McCrae. De har till stor del utgått från den tidigare 

forskning kring traits som bedrivits av Catell (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). I denna 

studie har vi valt att använda oss av Costa och MaCraes femfaktorteori, då det finns ett flertal 

olika sätt att se på denna teori. McCrae och Costa menar att deras femfaktorteori är fem helt 

olika psykologiska strukturer med mer eller mindre biologisk bas, som alla individer har i 

större eller mindre utsträckning (McCrae & Costa, 2003). Till en början fokuserade Costa och 

McCrae på tre faktorer; öppenhet, neuroticism och extraversion men lade sedan till faktorerna 

vänlighet och samvetsgrannhet (ibid). Femfaktorteorin som Costa och McCrae uttrycker den 

beskrivs nedan 

  

  

Öppenhet - undersöker individers behov av sökande och vilja att utforska det okända 
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Ligger man högt på denna skala är man öppen för nya idéer, aktiviteter och värderingar. 

Vidare har man även ett intresse för och är mer mottaglig för konstupplevelser och fantasier. 

Individer som ligger högt på denna skala tenderar att drömma mer när de sover och kommer i 

högre uträckning ihåg sina drömmar (McCrae & Costa, 2003). Vidare har ofta dessa individer 

svårare att ignorera tidigare upplevda händelser men har även lättare att ta emot ny 

information från flera olika källor. De som ligger högt på denna skala har ofta en öppnare 

inställning gentemot minoriteter och har mer sällan förutfattade meningar om andra (Larsen, 

Buss & Wismeijer, 2013). 

Ligger man lågt på denna skala har man ofta ett ointresse för nya saker, är konservativ och 

konventionell i sitt tänkande samt har fasta åsikter om hur saker och ting ska gå till (ibid). 

  

Vänlighet - undersöker hur individers medlidande, tankar och känslor förhåller sig: 

Individer som ligger högt på denna skala kan beskrivas som hjälpsamma, samarbetsvilliga, 

har ett mjukt sätt att agera och tror gott om alla samt har ofta en inställning att alla i en grupp 

ska vara vänner och komma bra överens. Detta leder till att de ofta vill förhandla sig ur en 

konfliktsituation. De individer som ligger högt på denna skala är också mer sannolika att dra 

sig från att skapa konflikter, undviker obekväma situationer samt uppskattar mer harmoniska 

interaktioner med människor (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013).  Dessa personer har ofta även 

en förmåga att “läsa andras tankar” och har en hög empatisk förmåga, vilket gör att de ofta ses 

som diplomatiska personer som kommer väl överens med andra (McCrae & Costa, 2003). 

Individer som ligger lågt på denna skala har ofta en avvisande hållning, är misstänksamma 

och cyniska samt har bristande vilja att samarbeta. Dessa individer försöker ofta hävda sin 

makt för att lösa konflikter och har ofta nära till att ta till våld i situationer då de inte får sin 

vilja igenom. De kan ofta beskrivas som att de har “kort stubin” och blossar ofta upp då saker 

och ting inte går som de vill genom att höja sin röst, ge sig in i argumentationer och ibland 

även ge sig på någon fysiskt. Dessa personer brukar även ofta försätta sig själva i 

konfliktsituationer och kan ha svårt i sociala sammanhang (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

Samvetsgrannhet - mäter hur organiserade och målinriktade personer är: 

Individer som ligger högt på denna skala beskrivs ofta som noggranna, har en hög 

prestationsförmåga, är självdisciplinerade och noggranna. Dessa individer brukar ofta ha 

högre betyg än genomsnittet, ha bättre arbeten och ha mer hängivna och trygga sociala 

relationer. De som ligger högt på denna skala har ofta lättare för att sätta långsiktiga mål och 

även att uppnå dem. Sammanfattningsvis tenderar individer som ligger högt på skalan 

samvetsgrannhet, att prestera bättre i skola och i arbetslivet samt ha tryggare sociala relationer 

och undviker att bryta mot regler (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

Personer som ligger lågt på denna skala är ofta slarviga, har ingen självdisciplin, är 

ofokuserade och obetänksamma. I motsats till de som ligger högt på denna skala så är 

individer som ligger lågt på skalan samvetsgrannhet ofta sämre i skolan och i arbetslivet, 
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vilket kan hänga ihop med att dessa individer ofta brukar vara bra på att prokrastinera. Det 

finns även studier som tyder på att individer som ligger lågt på skalan samvetsgrannhet oftare 

blir arresterade för brott och ofta avtjänar längre fängelsestraff (ibid). 

Neouroticism - mäter graden av emotionell stabilitet/instabilitet:  

Individer som ligger högt på denna skala har ofta en benägenhet för ångest, agerar efter 

impuls, har en hög sårbarhet och stresskänslighet. Dessa personer beskrivs ofta som oroliga, 

nervösa, oberäkneliga och hypokondriska. Man kan likna individer som ligger högt på skalan 

som att de är en båt på havet och vid stora vågor så klarar inte båten av att hålla en rak kurs 

längre (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). Dessa personer är alltså ofta väldigt påverkade av 

saker som sker runt omkring dem och deras känslor svänger mer än hos individer som ligger 

lägre på skalan (McCrae & Costa, 2003). 

De som ligger högt på denna skala har också oftare självmordstankar och även svårare att 

hantera sorg till exempel vid förlust av en familjemedlem. Dessa individer har också en större 

benägenhet att hantera sina problem genom att konsumera alkohol eller andra strategier för att 

försöka glömma sina problem. Osäkra relationer är också något som utmärker individer som 

ligger högt på denna skala. Att ligga högt på denna skala predicerar ofta en sämre framgång i 

arbetslivet, ofta för att dessa människor blir så pass påverkade av den stress och press i 

vardagen som de flesta individer upplever som överkomliga. Dessa individer skapar även ofta 

egna hinder för sin egen framgång för att skydda sig själv och sin egen låga självkänsla 

(Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

Individer som ligger lågt på skalan beskrivs ofta som känslomässigt stabila. De är ofta trygga, 

har en hög tillit och acceptans samt är ofta nöjda och lugna. Dessa individer är ofta 

framgångsrika i arbetslivet då de har en stark självkänsla och en förmåga att slå sig fram trots 

motgångar och stress (McCrae & Costa, 2003). 

Extraversion - undersöker graden av personlig interaktion, aktivitetsnivå och kapacitet att 

känna glädje: 

Personer som ligger högt på denna skala kan beskrivas som aktiva, pratiga, roliga och sociala. 

De är ofta spänningssökare och har en varm relation till andra. De extroverta individerna är 

ofta dem som tar på sig ledarrollen i gruppen och livar ofta upp stämningen. Extroverta 

personer har ofta stor påverkan på deras sociala kontext och innehar ofta ledarroller. Det finns 

även belägg för att extroverta personer är gladare. Extroverta personer har även ofta en 

påverkan på dennas arbetsplats, då dessa personer ofta är mer involverade och insatta i sitt 

arbete. Det finns även experiment som visar på att extroverta personer är mer villiga att 

samarbeta än introverta individer (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). 

 

De som ligger lågt på skalan beskrivs ofta som reserverade, vill hålla sig för sig själv, är tysta 

och har mer ett intresse för teoretiska frågor. Individer som ligger lågt på denna skala brukar 

beskrivas som introverta. Introverta personer brukar i arbetslivet ofta fungera lite som en 
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fluga på väggen, som inte gör så mycket väsen av sig. Det finns även fördelar med att vara 

introvert. Dessa personer är inte lika risktagande som extroverta personer vilket betyder att de 

i mindre utsträckning är inblandade i olycksfall (ibid). 

 

3.4 Situationsanpassat ledarskap 

Första gången teorin och modellen om situationsanpassat ledarskap introducerades var 1969 

av professorn Paul Hersey tillsammans med författaren Ken Blanchard. Sedan dess har teorin 

forskats vidare på och utvecklats av ett flertal personer. Precis som det låter så innebär 

situationsanpassat ledarskap att en sorts ledarstil inte fungerar i alla situationer. Det handlar 

istället om att ledaren ska kunna vara så pass flexibel att hen kan anpassa sin ledarstil efter 

vilken situation denne befinner sig i och dess omständigheter (Wolvén, 2000). Då alla 

personer, grupper och organisationer är olika och ser olika ut är det viktigt för en ledare att 

kunna se till deras behov och därefter strategiskt bestämma vilken sorts ledarstil som ger bäst 

resultat. Modellen kring situationsanpassat ledarskap går ut på att ledaren utifrån 

medarbetarna på bästa sätt ska kunna påverka och influera de anställda så att de i slutändan 

ska nå maximal prestationsnivå (Hersey m.fl., 2000).  

Modellens uppbyggnad visar att det finns fyra olika nivåer som de anställda kan befinna sig 

på beroende på personlig mognad. Mognadsgraden i sig består enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) av vilja och kompetens som i modellen ger utfallen:  

- Nivå 1, låg kompetens och låg vilja att lösa uppgifterna  

- Nivå 2, hög kompetens men låg vilja att lösa uppgifterna 

- Nivå 3, låg kompetens men hög vilja att lösa uppgifterna  

- Nivå 4, hög kompetens och hög vilja att lösa uppgifterna 

 

Som man kan utläsa av de olika utfallen är det optimala om samtliga medarbetare befinner sig 

på nivå fyra, men realistiskt sett är medarbetarna utspridda mellan de olika nivåerna. Det är 

utifrån vilken nivå medarbetaren befinner sig på som ledaren ska anpassa ledarstil (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Genom att identifiera vilken nivå medarbetarna ligger på finns det i sin tur 

fyra olika ledarstilar att välja på för att på ett så effektivt sätt som möjligt motivera och leda. 

Precis som mognadsgraden består av vilja och kompetens, så består Hersey m.fl. (2000) olika 

ledarstilarna av stödjande och vägledande och bildar: 

- Delegerande ledarskap, lågt stödjande och lågt vägledande 

- Deltagande ledarskap, högt stödjande och lågt vägledande 

- Coachande ledarskap, högt stödjande och högt vägledande 

- Styrande ledarskap, lågt stödjande och högt vägledande 

 

I det delegerande ledarskapet med både lågt stödjande och vägledande är medarbetaren så 

pass säker i sin kunskap i relation till uppgiften att ledaren kan ge denne fria tyglar inom 

arbetet. Ledarrollen i det delegerande ledarskapet blir till största del att finnas tillgänglig vid 

eventuella frågor som kan uppkomma eller idéer som ska bollas.  
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Till skillnad från delegerande ledarskap så fokuserar det deltagande ledarskapet, med mycket 

stödjande och lite vägledande, mer på att uppmuntra, lyssna på och stötta medarbetaren till 

självständighet än att ge ramar och riktlinjer i hur arbetet ska skötas.  

Vid val av det coachande ledarskapet är medarbetarens autonomi relativt låg. Där ges mycket 

stöd till medarbetarens tankar och förslag, samtidigt som det är ledaren som visar och berättar 

hur uppgiften ska genomföras.  

I det styrande ledarskapet har medarbetaren självförtroendet och erfarenheten av att kunna 

genomföra de uppgifter som ges. Ledarens roll blir mest att ge instruktioner och definiera 

arbetsuppgifterna för denne (Hersey m.fl., 2000). 

   
  

Figur 1. Situationsanpassat ledarskap (Hersey m.fl.,2000) 

Figur 1 visar vilken ledarstil som bör användas beroende på medarbetarnas mognadsnivå och 

hur ledarstilen ska förändras i takt med att mognadsnivån förändras.  

       

3.5 Sammanfattning teori 

Teorier kring personlighet och explicit traitteorin har sitt ursprung från ett flertal olika 

teoretiker. Dessa ursprungliga teorier har lett fram till en del av de teorier som används idag, 

däribland femfaktorteorin som denna studies teoriavsnitt grundas på. Vi har valt att i denna 

studie använda oss av femfaktorteorin då vi anser att den har en bra vetenskaplig grund och 

kan bidra till en förståelse kring vilka personliga egenskaper som gör att man når en 

ledarposition. 

Vi utgår från McCrae och Costas femfaktorteori som behandlar egenskaperna öppenhet, 

samvetsgrannhet, extraversion, neouroticicm och vänlighet. McCrae och Costa menar att alla 

individer ligger placerade på en skala inom dessa egenskaper, och att man genom hela livet 

ligger ganska stabilt inom samma spann på skalan. Med denna teori menar vi på att vi kan 

fånga in vilka personliga egenskaper som är av godo att inneha för att ta sig till ledarrollen.  
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Teorin kring situationsanpassat ledarskap anser vi kompletterar traitteorin på ett bra sätt då vi 

hade orienterat oss kring tidigare forskning, och under vår testintervju insåg att det 

framkommit ett flertal andra faktorer som påverkar en individ i vägen mot ledarrollen som 

inte omfattades av traitteorin. Därför valde vi att kompletta vår egenskapsteori med en 

ledarskapsteori där valet föll på situationsanpassat ledarskap. Denna ledarskapsteori handlar 

om att vissa ledarstilar passar bättre i vissa situationer och att en ledare på så sätt måste vara 

flexibel och kunna anpassa sig efter de olika situationer hen befinner sig i. 

4. Metod 
I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens metodansats. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet för forskningsprocessen i stort, hur datainsamlingen har skett samt urval av 

informanter och etiska ställningstaganden. 

 

4.1 Val av metod 

Målet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur vägen kan se ut för att nå en 

tjänst som personalchef inom bemanningsbranschen. Inom samhällsvetenskaplig forskning 

kan man använda sig av kvantitativ eller kvalitativ ansats. För att avgöra vilken metod man 

ska använda sig av i sin forskning behöver man se till studiens syfte och problemformulering. 

Då vår avsikt var att ta reda på respondenternas upplevelser av detta fenomen valde vi att 

genomföra studien enligt kvalitativ metod och med hjälp av semistrukturerad intervjumetod. 

Att valet föll på den kvalitativa metoden grundar sig på att vi ville ta reda på hur våra 

respondenters resa till chefsrollen sett ut och vilka faktorer som påverkat dem på vägen till 

ledarrollen. Vi ville därför göra en mer djupgående studie gällande vägen till en ledarposition. 

Den kvalitativa forskningen syftar till att förstå ämnet från de som intervjuas egna perspektiv 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Det finns också med denna forskningsmetod möjlighet att 

förstå den man intervjuar på ett djupare plan samt chans att ställa följdfrågor. Enligt Alvehus 

(2013) syftar kvalitativ forskning till att skapa en generell förståelse kring ämnet samt lyfta 

fram respondenternas enskilda livsberättelser. Då vi vill se till vilka påverkansfaktorer det 

finns för att anta en tjänst som personalchef inom bemanningsbranschen passar den 

kvalitativa ansatsen väl. 

 

4.2 Urval 

Urvalet av respondenter skedde på premissen att de ska besitta en roll som personalchef eller 

motsvarande på ett bemanningsföretag som är placerat i Sverige. För att få tag på 

respondenter som passar till de premisser vi sedan tidigare valt ut frågade vi runt i det 

kontaktnät vi har. Vi fick tag på våra respondenter både genom de kontakter vi har på olika 

bemanningsföretag men även genom att maila ut till välkända och etablerade 

bemanningsföretag i Uppsala och Stockholm. Två av våra respondenter arbetar på samma 

bemanningsföretag men i olika städer i Sverige. För att få en så bred och spridd bild som 

möjligt gällande vägen till tjänsten som personalchef så var det för oss viktigt i vårt urval att 

vi hade respondenter från flera olika organisationer. Vi tog kontakt med möjliga respondenter 
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ganska tidigt i studies skede. Vi märkte dock att vissa personer som hade sagt att de kunde 

ställa upp på intervju senare drabbades av tidsbrist vilket gjorde att de var tvungna att dra sig 

ur i sista sekund. Vi fick då tänka om lite och sänka de krav vi från början satt upp kring 

respondenternas yrkesbefattning. Initialt ville vi att respondenterna skulle besitta en roll som 

personalchef men på grund av avhopp bestämde vi oss för att även inkludera de personer som 

har en roll som konsultchef på bemanningsföretag. Vi anser ändå att vi täcker in det området 

som vi avser att undersöka, vilket är hur man når en chefsbefattning inom 

bemanningsbranschen.  

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomförs enligt semistrukturerad intervjumetod, där standardiserade och öppna 

frågor blandas. Denna intervjutyp är uppbyggd kring en uppsättning förberedda frågor men 

med utrymme både från intervjuarens håll att ställa följdfrågor men även från respondentens 

håll att göra eventuella tillägg (Bryman, 2011). Utformandet av en intervjuguide påbörjades 

då vi hade läst in oss på ämnet och även tagit del av viss tidigare forskning inom fältet. Vi 

utformade även intervjuguiden utifrån vad vi kände var relevant, vad vi ville få ut av studien 

och efter vår testintervju lade vi till frågor som hade uppstått som vi insåg var nödvändiga för 

att kunna besvara frågeställningarna. Vi ville genom intervjuerna få reda på respondenternas 

egna upplevelser av vad som har påverkat dem i vägen mot rollen som personalchef, varför 

vår intervjuguide gjordes i en semistrukturerad form. Vårt syfte med de semistrukturerade 

intervjuerna är att få så mycket information som möjligt från våra respondenter, därför ställde 

vi korta frågor med chans för intervjupersonen att fördjupa sina svar. Korta frågor bidrar 

också till att intresset upprätthålls genom hela intervjusessionen samt att det är lättare att 

besvara frågan (Bryman, 2011). Det är även till fördel att man i intervjustudier kan föra en 

diskussion med respondenten och att denna kan fråga motfrågor om något verkar oklart, vilket 

vi ansåg var ytterligare en aspekt till att välja den kvalitativa ansatsen på vår studie. Vi 

började varje intervju med att ställa mjuka och öppna frågor för att på så sätt få ett större 

förtroende från respondenten samt att bilda oss en bra uppfattning om hens bakgrund. Vi gick 

sedan in på lite mer specifika frågor och fördjupade oss på flera sätt kring ämnet och 

avslutade sedan med lite mer öppna och lättsamma frågor.  

Efter att vi gjort klart vår intervjumall provade vi våra frågor i en testintervju. Vi genomförde 

vår testintervju med en person som innehar en roll som personalchef men inte specifikt på ett 

bemanningsföretag. Personen i fråga har alltså en roll som personalchef, vilket är den 

yrkesgruppen vi avser att undersöka men inte inom den specifika bransch vår studie 

behandlar. Vi valde att ha vår testintervju med denna person på grund av att denne är en 

person som finns i vår bekantskapskrets, är lättillgänglig trots kort besked och gärna ställer 

upp på en testintervju. Trots att personen inte har erfarenhet av sin ledarroll från 

bemanningsbranschen ansåg vi att det ändå är en relevant person att intervju på grund av sin 

insyn i den roll vi undersöker.  

För att underlätta studiens analysprocess spelades alla intervjuer in. Alla respondenter fick 

veta detta på ett tydligt sätt samt medge samtycke till detta då intervjun ägde rum. Senare 
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transkriberades alla intervjuer för att underlätta tolkning och tematisering av intervjuerna. Allt 

inspelat material raderades efter färdigställd studie. 

Då våra respondenter var bosatta och/eller arbetade runt om Stockholm- och Uppsalatrakten 

kunde ibland inte båda av oss medverka på samtliga intervjuer och vi fick då genomföra en 

intervju själv. För att båda två ändå skulle få en så bra överblick som möjligt skickades det 

inspelade materialet till den som inte kunde närvara vid intervjun, som då fick transkribera 

den. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Denna studie har genomförts i linje med vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 

2011). Det betyder alltså att vi har tagit hänsyn till de fyra grundkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. På vilket sätt vi tagit hänsyn 

till dessa krav redogörs nedan. 

Vi var noga redan när vi tog den första kontakten med våra respondenter att informera dem 

om vad studiens syfte var samt villkoren för deras deltagande, vilket gjordes genom att ett 

missivbrev skickas ut till respondenterna i samband med förfrågan gjordes. I brevet framgick 

att deltagandet i studien var helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas, samt att det 

material som insamlas under intervjun endast kommer att vara tillgängligt för oss som utför 

studien. Vi var även noga med att fråga innan intervjun började om respondenten tagit del av 

missivbrevet samt att hen godkänner det som står i brevet. 

Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att det genomgående i studien ska 

behållas en konfidentialitet. Detta betyder att det inte någonstans ska gå att utläsa vem 

respondenten i fråga är eller vilket företag hen jobbar på. För att säkerställa detta har vi valt 

att ha fiktiva namn på våra respondenter genomgående i hela studien samt att inte nämna 

några av företagen vid namn. Vi har även valt att intervjua personer från flera olika 

bemanningsföretag. Detta både för att få en bredare syn på fenomenet men även för att 

ytterligare stärka konfidentialitet. 

Det insamlade material och uppgifter vi har förvarar vi oåtkomligt för utomstående personer 

för att inga uppgifter skulle läcka ut till personer som inte var involverade i arbetet med 

studien. Vi säkerställde slutligen att vi levde upp till nyttjandekravet på grund av att vi var 

noga med att informera om att studien endast kommer att användas i vetenskapligt syfte och 

ej för kommersiellt bruk. Vi frågade även respondenterna om de ville ta del av studien efter 

dess färdigställande. 

  

4.5 Datainsamling och analysmetod 

Vi började studien med att inhämta bakgrundsinformation kring ämnesfältet. Detta gjorde vi 

genom att undersöka den tidigare forskning som fanns kring området. Då vi undersökt ett 

urval kring den tidigare forskning som gjorts kunde vi lättare lokalisera var vår studie skulle 

ha för inriktning och vilken teori som var till fördel att använda sig av. Vi kunde sedan 
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använda vår teoridel för att tolka och analysera empirin, identifiera skillnader och likheter 

mellan de olika respondenternas utsagor samt med hjälp av den teoretiska referensramen 

svara mot studies syfte och frågeställningar. 

 

4.6 Presentation av studiens empiriska material 

Studiens empiriska material som insamlats från intervjuer med våra respondenter kommer 

presenteras i analysavsnittet. Det empiriska materialet har tematiserats för att analysen ska bli 

mer lättarbetad och tydlig. Citat från respondenterna kommer att presenteras löpande i 

analysavsnittet för att ge mer förståelse och kunna belysa tydliga empiriska exempel från 

respondenternas intervjuutsagor. Citaten som presenteras i texten förekommer i kursiverad 

stil, är centrerad samt har ett mindre typsnitt än resterande del av studien. Detta har gjorts för 

att tydliggöra citaten och få en överskådlig struktur i analysavsnittet.  

Tematiseringen av vårt empiriska material lades upp efter transkribering och sammanställning 

av den information vi fått från respondenterna under intervjuerna. Vi hade då fått en god 

översikt över de svar som respondenterna hade gett och började i vår tematisering med att 

dela in samtliga respondenters svar efter vilken fråga som hade besvarats för att sedan se till 

likheter i svaren som fanns för att skapa huvudrubriker och underteman, och på så sätt lätt 

kunna föra studien framåt och slutligen kunna besvara de ursprungliga frågeställningarna. För 

att göra det så enkelt för oss som möjligt i att skapa och kunna ändra i tematiseringen skrev vi 

ut samtliga transkriberingar, klippte ut de svar som respondenterna hade gett oss och 

grupperade de därefter framför oss på golvet. Vi fick till att börja med fram 5 huvudteman; 

konflikthantering, agerande i gruppsituationer, personliga egenskaper, vad är ledarskap och 

vägen till chefsrollen. Vi kunde sedan se att flera av våra svar tillhörande rubrikerna 

”konflikthantering” och ”agerande i gruppsituationer” gick in i de andra tre teman vi hittat. Vi 

valde därav att ha de tre som huvudteman. I dessa huvudteman delade vi sedan upp svaren i 

olika kluster beroende på vilka samband vi hittade dem emellan. Tillexemepl blev ett av våra 

huvudteman ”vad är ledarskap” och de två underteman vi fann ”ledarskap som berepp” och 

”ledarskap i en flexibel organisation”. Nedan finns en illustration gällande de huvudteman och 

underteman som lokaliserats utifrån intervjuutsagorna.  
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4.7 Metoddiskussion och studiens tillförlitlighet 

Då vår studie är av tolkande karaktär och görs med ett hermeneutiskt synsätt är tolkning en 

central del. Det betyder alltså att vi genomgående tolkar respondenternas personliga åsikter 

och egenskaper för att nå till en roll som personalchef inom bemanningsbranschen. 

Tillförlitligheten i denna form av studier är alltid komplex, då det inte finns några rätt eller fel 

och således ingen absolut sanning. Dock ökar studiens tillförlitlighet om studien har utförts på 

ett systematiskt och strukturerat sätt (Bryman, 2011). Enligt Ahrne och Svensson (2011) är 

reliabilitet och validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning komplex. Då denna typ av 

forskning inte har något rätt eller fel samt är bygger på tolkning, är dessa begrepp 

svårapplicerade. Ahrne och Svensson menar vidare att det inom kvalitativ forskning därför är 

lämpligare att använda sig av begreppet tillförlitlighet och att personen som tar del av studien 

ska vara säker på dess trovärdighet. Något som är av stor vikt i kvalitativ forskning är att hela 

forskningsprocessen är transparent, detta för att personer som tar del av studien ska kunna 

förstå och lita på att studien utförts på ett systematiskt och planerat sätt. Med detta i åtanke 

har vi därför varit noga med att återge hela studiens process och tillvägagångssätt så ingående 

som möjligt för att på så sätt öka studiens tillförlitlighet.  
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens insamlade empiriska material samt analys. Vi har gjort 

en tematisering av våra intervjuer för att lättare kunna analysera materialet. Initialt presenteras 

våra respondenter och detta efterföljs av studiens empiriska material och analys av detta.  

Studiens analysavsnitt delas upp i tre huvudrubriker och med följande underteman:  

- Vad är ledarskap  

- ledarskap som begrepp 

- ledarskap i en flexibel organisation  

- Personliga egenskaper 

- Viktiga egenskaper för en personalchef 

- Respondenternas egenskaper  

- Vägen till att bli chef  

- Viktiga faktorer för att bli chef  

- Personliga mål i karriären 

- Kan man utbilda sig till chef 

 - Att få en chefsbefattning  

 

Dessa huvudrubriker baseras på det centrala i respondenternas berättelser och i relation till 

studies syfte. Till varje huvudrubrik hör även tillhörande underteman. Varje huvudtema 

avslutas med en analys som ansluter till studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

 

5.1 Informanter 

För att göra denna studie så överskådlig och lättläst som möjligt men samtidigt behålla 

konfidentialitet har vi valt att presentera våra respondenter med fingerade namn.  

Susanne, 34 år. Konsultchef på ett av Sveriges ledande bemanningsföretag. Susanne arbetar 

på företagets kontor i Uppsala och är ansvarig för ca 30 personer. Sammanlagt har hon arbetat 

inom bemanningsbranschen i 9 år, och specifikt på denna arbetsplats i 4 ½ år. Under studierna 

arbetade hon som rekrytering- och bemanningsassistent på ett företag där hon sedan under en 

kortare tid var konsultchef. Hon har en tidigare studiebakgrund inom socialpsykologi samt 

arbetsrätt.  

Jessica, 26 år. Brand manager/kontorschef på ett världsledande bemanningsföretag. Jessica är 

kontorschef på kontoren i Uppsala och Västerås med operativt ansvar för sammanlagt 6 

konsultchefer. Hon har arbetat inom bemanningsbranschen i sammanlagt 4 år, där 3 år var 

som konsultchef innan hon fick den tjänst hon har i dagsläget och ett år var under studietiden 

som bemanningsassistent. På universitetet läste hon personalvetare med inriktning mot 

pedagogik.  
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Caroline, 47 år. Brand manager/kontorschef för stockholmskontoret på ett världsledande 

bemanningsföretag. Har ansvar för kontorets konsultchefer som i nuläget är 12 stycken. 

Caroline har sammanlagt 6 års erfarenhet av bemanningsbranschen och flyttade för tre 

månader sedan från företagets Södertäljekontor till Stockholmskontoret. Hon har studerat 

företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. 

Karin, 28 år. Konsultchef på ett läkarbemanningsföretag i Stockholm. Hon har arbetat på 

företaget i drygt ett år och ansvarar för ca 30-40 konsulter med varierande anställningsform. 

Karin har inte någon tidigare erfarenhet av bemanningsbranschen men har haft personalansvar 

inom krog- och restaurangbranschen. På universitetsnivå har hon läst personalvetare med 

inriktning pedagogik.  

Göran, 25 år. Operativt ansvarig för sjuksköterskebemanningen på ett läkar- och 

sjuksköterskebemanningsföretag i Stockholm. Har i dagsläget ansvar för ca 17 personer 

internt och ungefär 500 personer externt. Göran har arbetat på företaget sedan 2013 då han de 

första sex månaderna var ensam med bemanningen av sjuksköterskor. Han har en 

kandidatexamen i ekonomi med inriktning mot marknadsföring.  

Julia, 23 år. Har nyligen avslutat sin anställning som HR-chef på ett litet konsultföretag i 

Uppsala. Hade i sin anställning ansvar för den interna personalen på 7 personer samt det 

övergripande ansvaret för företagets konsulter. Julia arbetade på företaget i 1½ år och har en 

studiebakgrund som personalvetare.  

 

5.2 Vad är ledarskap?  

Detta huvudtema avser att redogöra för hur våra respondenter ser på begreppet ledarskap och 

hur de definierar ledarskapsbegreppet personligen samt i relation till deras organisation. 

Vidare behandlar även detta huvudtema synen på ledarskapet inom bemanningsbranschen och 

hur ledarskap i en flexibel verksamhet kan skilja sig från ledarskap i andra organisationer.  

 

5.2.1 Ledarskap som begrepp 

I tematiseringen av våra intervjuer kunde vi hitta både likheter och skillnader i hur 

ledarskapsbegreppet definieras. Flera av våra respondenter berättar att de definierar ledarskap 

som coachning. Att man inkluderar sina medarbetare och att man är någon som visar vägen 

för de övriga i organisationen. Jessica berättar att ledarskap för henne är att vara närvarande 

och att hela tiden se medarbetarna. Hon framhåller även att man måste se till individen men 

att ändå inte favorisera utan vara jämställd i sitt tänk. Vidare berättar Karin att ledarskap för 

henne är att inkludera och att lyfta upp medarbetarna, vilket illustreras med citatet nedan 

“En chef är någon som klättrar före på en stege medan en ledare kanske står längst bak och ser till att alla 

kommer med, om du förstår vad jag tänker.” Karin 

Skillnaden på att vara chef och att vara ledare är något som uppkommit i våra intervjuer. 

Jessica menar på att just chefsbegreppet känns lite gammalt idag, att man oftare pratar om 

ledarskap. Hon menar också att hon själv har svårt att identifiera sig med att vara chef, just för 



21 
 

att en chefsbefattning många gånger syftar på att det är en person som står ute i produktionen 

och domderar vad personer ska göra. Flera av våra respondenter redogör för att de mer ser sig 

som coachande ledare än att de identifierar sig som chefer som ska säga åt andra vad de ska 

göra. Som exempel tar Göran upp en liknelse för sin chefsroll som en stödfunktion i ett 

fotbollslag. Detta visas genom följande citat. 

“Min funktion är mer en stödfunktion, jag ser till att alla kan göra sitt jobb. Till exempel som ett fotbollslag. De 

som arbetar med kärnverksamheten är spelarna och bredvid finns det en massa andra kostrådgivare, sponsorer, 

tränare. Men det är spelarna som är de viktiga, det är de som är superstars” -Göran 

Man kan genom detta se att Göran har samma syn på ledarskap som Jessica och våra andra 

respondenter. Att de ser sig som ledare som stöttar sina medarbetare mot de mål som finns, att 

de finns där när medarbetarna behöver dem och hjälper dem med det de behöver för att utföra 

sitt arbete på bästa sätt. Susanne berättar att hon inte tänkt så mycket på att det är någon stor 

skillnad mellan begreppen tidigare, men att hon nu kan tänka att “chef” är en officiell titel 

man får sig tilldelad. Med det menar hon att en ledarroll inte behöver vara formellt utsedd 

utan att ledarrollen även kan vara informell. 

I inledningen till denna studie försökte vi att definiera begreppen ledarskap och chefskap samt 

skillnaden däremellan. Vi såg där att begreppet ledare förklarades som att man inte alltid 

behöver ha en formellt tilldelad roll för att utöva, utan kan väljas av dess följare. En chef är 

dock någon som oftast fått rollen tilldelad, men som för den sakens skull inte nödvändigtvis 

utövar ledarskap. Vi kan genom våra respondenters intervjusvar utläsa att den beskrivning 

som vi valt att göra av chefskap och ledarskap är något som de har en liknande syn kring.  

 

5.2.2 Ledarskap i en flexibel organisation  

Att ha en ledarroll i en så pass flexibel och föränderlig verksamhet som bemanningsbranschen 

är på flera sätt unikt. Bemanningsbranschen är också som vi tidigare redogjort för en relativt 

ny aktör på den svenska arbetsmarknaden, vilket även det sätter ledarskapet i en unik position. 

Ett flertal av respondenterna berättar att hantera förändringar är en stor del av deras arbete och 

något som man ständigt måste ha med sig och acceptera. Jessica berättar att eftersom hennes 

chefsroll är på ett väldigt stort bolag så måste hon hela tiden stå bakom de förändringar som 

sker inom organisationen som helhet och ibland måste hon som chef på detta specifika kontor 

köpa in sig på de förändringar som sker på ett organisatoriskt plan som hon inte kan styra 

över. Illustreras med följande citat 

“Jag kan tycka att det som händer är bra eller inte bra men ut mot medarbetarna måste jag visa att det här står 

vi bakom” - Jessica 

Vidare berättar även Göran om att förändring och flexibilitet tillhör hans vardag och att det är 

ett måste för organisationens överlevnad. Om inte företaget är flexibelt och ledarskapet 

därefter kommer konkurrenterna springa förbi. Göran menar också att gillar du inte förändring 

så kommer du befinna dig på ett företag som inte kommer att finnas så länge till. Även 

Caroline menar på att det inom bemanningsbranschen är ganska snabba puckar, att det händer 

saker hela tiden. På det sättet så måste man hela tiden vara beredd på att vara flexibel och att 

ständigt utvecklas och förändras. Att ha en öppen och välkomnande inställning till förändring 
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är alltså något som våra respondenter menar är en förutsättning för att klara av ett ledarskap 

inom bemanningsbranschen. 

Enligt Costa och McCraes traitteori (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013; McCrae & Costa, 

2003) kan man alltså se att respondenterna vittnar om att förändring är positivt och bra och 

man kan därför tänka sig att våra respondenter drar åt det hållet på skalan “öppenhet”. 

Ytterligare belägg för att våra respondenter ligger högt på skalan “öppenhet” är att individer 

som ligger högt på den skalan ofta har ett driv efter att utforska och undersöka. 

 Våra respondenter ger uttryck för nytänkande och har en vilja att undersöka det outforskade i 

sina intervjuer. Man kan också se att respondenterna framhåller ett ledarskap som kan liknas 

vid det ”deltagande ledarskapet” som beskrivs i teorin om situationsanpassat ledarskap. 

Det deltagande ledarskapet bygger på att medarbetarna uppmuntras till att själva lösa 

problem, att lyssna på medarbetarna och att stötta dem när det behövs, vilket passar väl in i 

sättet som våra respondenter resonerar kring ledarskapsbegreppet.  

 

5.2.3 Sammanfattning “Vad är ledarskap?” 

Våra respondenter definierar ledskapsbegreppet som någon som är inlyssnande, som visar 

vägen och som ser till att lyfta sina medarbetare. Att se skillnader och likheter i begreppen 

chefskap visade sig vara något komplext men en enad uppfattning var att begreppet chefskap 

känns gammaldags och låter mer som en person som styr och ställer än den inlyssnande och 

coachande ledaren. Vidare menar våra respondenter att det ställs lite andra krav på dem i 

rollen som chef inom bemanningsbranschen än inom andra mer statiska verksamheter. 

Bemanningsbranschen styrs av flexibilitet vilket ställer höga krav på ledare och medarbetare i 

termer av tillgänglighet och förmåga att anpassa sig efter omvärldens krav. Viljan att anpassa 

sig och arbeta för att förändra och förbättras är något som våra respondenter framhåller i 

intervjuerna.  

 

5.3 Personliga egenskaper 

I följande avsnitt har vi sammanställt de svar vi har fått från respondenterna gällande de 

personliga egenskaperna som anses vara väsentliga i en ledarroll. Vidare har vi delat upp 

huvudrubriken i två underrubriker i form av vilka egenskaper som är viktiga för en ledare med 

personalansvar, samt vad de själva anser sig ha för egenskaper till sin roll och hur de tror att 

kollegorna beskriver dem. 

 

5.3.1 Viktiga egenskaper för en personalchef 

Utifrån de svar vi har fått under våra intervjuer kan vi fastställa att personalchef är en 

komplex roll med höga förväntningar och krav på sig från medarbetare. Respondenterna har 

genom sina svar tagit upp egenskaper där fokus ligger på att bland annat uppmuntra, inspirera 

och lyfta sina medarbetare. De har även nämnt ett flertal egenskaper där det finns en gräns 

som inte bör passeras som chef. Ett exempel på detta är att som ledare vara lyhörd och 
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tillgänglig för sina medarbetare utan att bli allt för personlig, personlig påverkad och kunna 

sätta ner foten när det behövs. 

 

“Att man kan vara ödmjuk tycker jag är jätteviktigt. Kunna lyssna in sina medarbetare, snappa upp saker och 

ting som händer i grupper. Vara väldigt förstående men samtidigt kunna vara stark och ta beslut när det väl 

behövs.” Karin 

 

Citatet från Karin visar på den öppenhet och det förstående som förväntas av en bra 

personalchef samtidigt som det bör hållas en distans mellan rollerna chef och medarbetare. 

Vidare så kan Susannes svar understryka detta,  

 

“[...] att vara inbjudande och smidig men ändå vara ganska bestämd när det krävs.” Susanne 

 

De två citaten visar på den bredd av egenskaper som förväntas av personalchefen, och att 

dessa ska styras utifrån vilken situation personen i fråga befinner sig i. Även Julias svar 

stämmer överens med tidigare respondenters svar och berättar att empati i form av att känna 

in och förstå medarbetarnas problem är väldigt viktigt. Vidare så säger hon att en bra 

personalchef däremot ska kunna distansera sig från kollegornas problem då man som chef inte 

heller får bli privat i det professionella. Från de nämnda egenskaper vi har fått från 

respondenterna som krävs för att uppfattas som en bra personalchef kan flera av dem tolkas 

som svåra att uppnå till fullo då det är en hårfin linje mellan att vara för mycket och att vara 

precis lagom, och visar på den komplexitet som rollen innebär.  

 

Vi kan utifrån ovanstående avsnitt se att våra respondenter framhåller att en personalchefs 

egenskaper ska kunna anpassas efter vilken situation denne befinner sig i och stödjer teorierna 

kring situationsanpassat ledarskap där ledaren ska utgå från varje specifik situation och se till 

individens mognadsnivå innan val av ledarskapsstil (Hersey m.fl., 2000). Svaren i avsnittet 

som visar på en öppenhet kan med teorin om situationsanpassat ledarskap kopplas samman 

med tidigare forskning som menar att en bra ledare måste vara mottaglig för att se olikheter 

hos personer för att därefter på bästa sätt kunna bemöta dem (Lennerlöf, 1991).  

 

5.3.2 Respondenternas egenskaper 

Det var lätt för respondenterna att nämna egenskaper som de ansåg vara optimala för en 

ledare, men det framkom att det däremot var svårare att se till sig själv och de egenskaper de 

menade vara passande för ledarrollen. Vidare så kommer vi även att ta upp de egenskaper 

som respondenterna tror att deras medarbetare skulle beskriva de med.  

 

Vissa av de egenskaper som nämndes under de allmänna egenskaper en bra personalchef ska 

ha återkom i denna fråga av antingen samma respondent, eller hos någon av de övriga. En 

egenskap som tas upp i form av olika synonymer även i denna fråga är ödmjukheten i 

ledarrollen. Jessica beskriver sig som bland annat en snäll person och berättar att det finns 

både positiva och negativa sidor av det. Hon menar på att det kanske hade funnits mer vinning 

i att vara en hård ledare som tagit alla beslut själv, men då hon i dagsläget anser sig vara 

tydlig med vad hon vill och kan ta konflikter när de väl kommer så är att vara en snäll ledare 
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mer överensstämmande med hennes person.  

 

“Jag är väldigt inlyssnande [...] jag tror det här med att finnas där och hjälpa till för att komma rätt hela tiden, 

det är min starka sida. Jag är inte den som går in och skriker och säger “såhär gör vi, följ mig”, utan det är nog 

att lyssna och försöka få folk att följa rätt väg.” – Caroline 

 

Citatet ovan från Caroline stämmer in med Jessicas beskrivning av sitt sätt av ledarskap. De 

båda anser sig inte styra, utan beskriver det mer som att leda sina medarbetare. Att ta hänsyn 

till både medarbetarnas och företagets bästa utan att själv bli klämd beskriver respondenterna 

som svårt och det tas upp att kollegorna troligtvis hade beskrivit dem som oftast mjuka ledare 

som ändå kan sätta ner foten när det behövs.  

 

“De (kollegorna) säger att jag är välvillig, och ger mer än vad jag kan ge. Vilket i många fall blir att man lovar 

mer än vad man kan hålla för att man vill så väl.” – Göran 

 

Görans citat visar på en ledarstil som kan kännas igen från både Carolines och Jessicas 

beskrivningar av sig själva. Hans svar kring hur kollegorna skulle beskriva honom stämmer 

på liknande sätt överens med att han beskriver sig som engagerande. Något som kräver 

mycket tid och energi som ibland kan sina. Ännu en respondent fortsätter på spåret om att 

vilja ge mer än vad som ibland är möjligt.  

 

“[...] det är väldigt mycket som man önskar och andra önskar av en själv som man kanske inte till fullo kan leva 

upp till alltid.” – Susanne 

 

Susanne beskriver citatet ovan som att det kanske inte anses vara en egenskap, men att kunna 

hantera känslan av otillräcklighet är något väldigt viktigt då även hon upplever att det är 

mycket som man vill och förväntas att man uppnår i rollen.  

 

Den relation som byggs upp i kombination med respondenternas välvilliga egenskaper gör att 

de däremot kan känna sig otillräckliga i den utsträckning som de vill finnas till hand. Om man 

ser till egenskapen vänlighet inom femfaktorteorin kan man se att individer som ligger högt 

på den skalan uppskattar mer harmoniska relationer med människor och har en hög empatisk 

förmåga, samt att de ses som diplomatiska personer. Vi kan se att denna egenskap är 

framträdande hos våra respondenter och vi kan se att den ibland har en negativ påverkan som 

yttrar sig i en känsla av otillräcklighet (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013; McCrae & Costa, 

2003). Beskrivningarna av att leva upp till det som förväntas av både företaget och 

medarbetarna kan kännas igen från den tidigare forskning som Thylefors (2007) nämner som 

rollkonflikt och rollöverlastning, och beskriver de motstridigheter en mellanchef kan uppleva 

och de krav denna kan slitas mellan.  

 

5.3.3 Sammanfattning personliga egenskaper  

Man kan dela upp egenskaperna som respondenterna anser en bra chef ska ha i två grupper 

där den ena gruppen med egenskaper enbart är positiva oberoende av vilken grad som de sker 

i, medan den andra gruppen av egenskaper kan nå en punkt där det därefter blir 

oprofessionellt ur ett arbetsperspektiv. Det handlar om att som personalchef skapa ett 
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förtroende hos sina anställda som gör att de känner sig bekväma i att komma med egna idéer 

och förslag kring organisationen, men också våga öppna sig på ett personligt plan. Genom att 

visa på ödmjukhet, tillgänglighet och vara förstående i dessa situationer byggs det förtroende 

upp som söks i ledaren. Samtidigt förväntas det även att personen ska åta sig ledarrollen, se 

till företagets bästa, och på ett professionellt kunna säga nej och vara bestämd när det krävs. 

Vid sammanställningen av respondenternas egna egenskaper ser vi att svaren är relativt lika 

varandra i hur de beskriver sig själva och hur de tror att medarbetarna skulle beskriva dem. 

Där det genomgående är att de tror sig vara “mjuka” ledare som inte styr och ställer, utan tar 

hänsyn till sin omgivning och försöker att se till allas bästa. I rollen de har ligger fokus på att 

värna om sina medarbetare samt leda de mot den riktning som företaget önskar. För att detta 

ska ske på bästa sätt underlättar det om ledarens grundegenskaper stämmer överens med det 

som företaget står för. Vi har sedan tidigare tagit upp vikten av att ledaren ska bygga upp en 

förtroendefull relation till sina medarbetare, och vi kan i avsnitt om de egna egenskaperna se 

att respondenterna bryr sig mycket om sina medarbetare, strävar efter att de ska ha det bra, 

och vill ge ifrån sig skenet att de finns där vad det än gäller.  

 

5.4 Vägen till en chefsbefattning  

Detta huvudtema har som syfte att redogöra för de aspekter som har haft en påverkan i 

respondenternas väg mot rollen som chef. Underrubrikerna kommer att behandla 

respondenternas syn på vad som är en framgångsfaktor för att ta en chefsroll, hur deras 

personliga mål har varit i karriären samt hur de ser på vikten av utbildning för att bli chef. 

Slutligen redogörs kring vilka faktorer som lett fram till att våra respondenter har den 

chefsroll som de har i dagsläget.  

 

5.4.1 Viktiga faktorer för att bli chef 

Som personalchef så har man inte bara det övergripande personalansvaret utan ofta även 

ansvaret för att utveckla företaget strategiskt, ansvar för måluppfyllande samt för att företaget 

ska vara ekonomiskt gångbart. För att kunna axla dessa bitar menar Jessica att en 

framgångsfaktor för att nå en roll som personalchef är ett eget driv inifrån. Flera av våra 

respondenter menar på att det är just det drivet och en tro på sin egen förmåga som kan vara 

en väg till att nå chefspositionen. Karin pratar om att det är viktigt som chef att man är trygg i 

sig själv, annars är det lätt att bli överkörd av sina medarbetare. Julia berättar i sin intervju att 

en stark självkänsla är en viktig del i chefsrollen. Detta visas genom följande citat.  

“Jag tror att det är viktigt att man har skinn på näsan, att man inte är för orolig för vad folk tycker om en. För 

att vara chef är alltid en utsatt position. Jag tror att man måste ha den förmågan, att kunna ställa sig utanför på 

något sätt det personliga eller det privata planet. Man kan inte alltid vara omtyckt av alla och det händer att 

man kommer bli motarbetad av ex.andra chefer eller kollegor. Och då gäller det att man kan ta det. Och att tro 

på sig själv. Men också att man är inkännande till sin omgivning och sina kollegor och inte bara kör på” - Julia 

 

Även att uttala sina mål och visioner högt samt meddela exempelvis sin chef om att man har 

en ambition att själv bli personalchef är något som våra respondenter framhåller som en viktig 

faktor för att bli chef. Caroline berättar om vikten att uttala dessa mål högt 
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“Jag tror att det är mycket att du visar och att du kanske berättar ibland att det är hit jag vill. Så att chefen som 

finns med där och kanske kan hjälpa dig att nå dina mål och säger vad det är som krävs för att du ska nå dit” - 

Caroline 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså genom våra respondenters intervjusvar förstå att ett driv 

inifrån och en trygghet i sig själv och trygghet i sin egen kompetens är faktorer som de anser 

är en av framgångsfaktorerna för att anta en roll som personalchef. Vidare så framhålls även 

vikten av att uttala sina mål och ambitioner högt som en faktor som kan leda till en 

chefsbefattning. 

 

Analyserar man detta med McCrae och Costas femfaktor teori (Larsen, Buss & Wismeijer, 

2013; McCrae & Costa, 2003) så kan man dra slutsatsen att det är en fördel att ligga lågt på 

skalan neouroticicim för att nå en chefsposition. När man ligger lågt på denna skala beskrivs 

man ofta som känslomässigt stabil med en stark självkänsla. Personer som ligger lågt på 

denna skala har också oftare framgång i arbetslivet och har en förmåga att slå sig fram trots 

motgångar.  

 

5.4.2 Personliga mål i karriären 

Som framhålls i föregående undertema menar respondenterna på att just uttala sina mål och 

ambitioner högt kan vara något som bidrar till att nå en chefsposition. Jessica berättar att hon 

under sin studietid inte hade några tankar kring vad hon ville jobba som, men att hon ganska 

tidigt satte upp målet att innan hon fyllde 30 skulle hon arbeta i en chefsposition. Även Julia 

berättar om sina tidigare karriärplaner i citatet nedan 

“Nja, jag har nog aldrig tänkt på det så, att “nu ska jag bli chef”. Inte fören nu när jag har varit det, nu tänker 

jag att det är det jag vill bli i framtiden. Men jag gled liksom lite in på såna ansvarspositioner redan egentligen 

från högstadiet för att jag tycker att det är så kul. Sen har det bara varit naturligt och att jag vill vara i de 

miljöerna” - Julia  

 

Caroline berättar att hon inte alltid har haft som mål att bli chef, utan att hon mer har sätt till 

vilka arbetsuppgifter som hon lockas av. Hon menar att det är rollen i sig och det arbete som 

hon utför som tilltalar henne, och om det står chef i hennes yrkestitel eller inte är ganska 

oviktigt. Om man ser till femfaktorteorin (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013; McCrae & Costa, 

2003) och specifikt till faktorn samvetsgrannhet, kan man tänka sig att de individer som vi har 

intervjuat generellt sett ligger ganska högt på denna skala. Skalan mäter graden av hur 

organiserade och målinriktade personer är. Ligger man högt på denna skala har man ofta en 

hög prestationsförmåga och självdisciplin. Dessa individer har oftast också lättare för att sätta 

upp långsiktiga mål och att uppnå dem. I och med att flera av våra respondenter redogör för 

att dom alltid har varit bra på att sätta mål och att uppnå dem, kan man alltså tänka sig att de 

har en hög grad av egenskapen samvetsgrannhet.  

 

5.4.3 Kan man utbilda sig till chef?  

Generellt sett är uppfattningen bland våra respondenter att man inte når en chefsbefattning 

endast genom utbildning, men att det kan vara något som kompletterar individens personliga 
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egenskaper samt att med en utbildning som grund har man ibland lättare att förstå andra 

personers perspektiv och har en bättre analytisk förmåga. Susanne betonar vikten av 

utbildning för att kunna agera som chef i och med att man när man har läst en högre 

utbildning lär sig vikten av att reflektera över saker. Hon menar vidare att en utbildning gör 

att man kanske är lite mer kritiskt tänkande, att man ser saker ur olika perspektiv. Vilken 

utbildning man läser verkar dock respondenterna vara ganska eniga om inte har en jättestor 

betydelse. Visas genom följande citat: 

“Jag tror absolut att om du har rätt egenskaper och jobbar dig upp så funkar det. Men det är alltid bra att ha en 

utbildning som sådan i botten oavsett vad det är för utbildning. Jag tror som sagt att du lär dig mer än bara det 

du gör tentor på. Du lär dig saker, om jag har en person som söker jobb hos mig och har gjort en utbildning så 

vet jag att den personen har lätt att lära sig saker den inte alltid tycker är kul”-Jessica 

 

Att nå en chefsroll verkar alltså enligt våra respondenter inte vara något som endast har med 

utbildning att göra, utan att personliga egenskaper och vilka mål och ambitioner man har i 

övrigt också spelar in. Ser man till teorin om situationsanpassat ledarskap kan man förstå att 

vissa situationer kräver olika typer av ledarskap. Med det i ryggen kan man alltså även förstå 

att det inte finns en given väg eller en utbildning som gör att du är en färdigproducerad chef 

efter examen. Då alla olika branscher och befattningar ställer olika krav på din 

arbetsprestation, utbildning och tidigare erfarenheter är det rimligt att tänka att utbildning kan 

komplettera dig i vägen mot ledarrollen men som respondenterna betonar är det inte endast 

utbildningen i sig själv som gör dig till chef.  

 

5.4.4 Att få en chefsbefattning 

Vägen till chefsrollen har sett ut på olika sätt för alla våra respondenter, trots det finns en del 

gemensamma nämnare. En del som flera respondenter nämner är intresset för människor och 

viljan att se andra människor utvecklas. Jessica berättar bland annat hur viktigt det är för 

henne att gruppen i sig når framgång, snarare än att hon på ett individuellt plan når den 

framgången. Även Julia berättar hur viktigt hon tycker att just intresset för människor är och 

att det är det som gör att hon vill arbeta som chef.  

 

Att ha ett starkt eget driv och en vilja att förändra organisationen och arbeta för företagets 

intressen är även det något som verkar ha påverkat varför våra respondenter har den rollen 

som dem har i dagsläget. Caroline menar att hon alltid har motiverats av mål och att uppnå 

dessa, vilket hennes chef i sin tur har uppmärksammat. Jessica menar att anledningen till att 

hon har nått sin chefsposition är av ett flertal anledningar, men att hon alltid har varit 

tävlingsinriktad och velat bidra till företaget på bästa möjliga sätt. Detta illustreras genom 

följande citat  

 

“[...] sen tror jag att man måste också vilja. Vara målfokuserad och sätta ett mål, och sedan jobba mot det. 

Prata med sin chef och vara öppen med det, men även att stå bakom företaget och ta sitt ansvar. Jobbar man på 

ett företag som man inte trivs på så ska man därifrån” - Jessica 

 

Det verkar alltså som att det inte bara finns en väg till att nå en chefsposition inom 

bemanningsbranschen, men att vissa personliga egenskaper, ett starkt driv och uttalade mål 
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kan hjälpa en på vägen dit. Den tidigare forskning som bedrivits kring traits och 

yrkestillhörighet (Barrick och Mount, 1991) påvisade att individer i chefspositioner ofta låg 

högre på skalan extraversion. Denna skala mäter graden av personlig interaktion, 

aktivitetsnivå samt kapacitet att känna glädje. När man ligger högt på denna skala är man ofta 

mer involverad i sitt arbete, har en stor påverkan på deras sociala kontext och oftare besitter 

ledarpositioner. Med denna tidigare forskning som grund kan man anta att våra respondenter 

ligger högt på skalan extraversion. Detta antagande görs med tanke på det engagemang som 

de uttrycker att de har i sitt arbete, att de i gruppsituationer ofta tar på sig en samordnande och 

ledande roll samt att de har en varm och mjuk inställning till sina medarbetare.  

 

5.4.5 Sammanfattning vägen till en chefsbefattning: 

Denna huvudrubrik har redogjort för respondenternas väg till att de idag har den chefsrollen 

som de har. Det centrala i respondenternas berättelser har varit att de i mångt och mycket 

alltid har agerat som ledare, att de besitter ett starkt driv inifrån samt att en 

universitetsutbildning är en bra grund att ha för att befinna sig i en chefsposition, men att 

utbildningen mer fungerar som ett komplement till individens personliga egenskaper. I detta 

huvudtema har en bredare bild av vägen till chefsrollen framkommit. Alla våra respondenter 

har gjort olika resor och haft olika mål i karriären, men samtidigt sitter de alla på en likartad 

position.  

 

5.5 Slutsats analys 

Denna studies syfte är att undersöka och analysera vilka faktorer som gör att man antar en 

chefsbefattning inom bemanningsbranschen. Genom vårt empiriska material kan vi se att det 

finns vissa delar som framträder mer tydligt än andra. Bland annat kan man se att det finns 

vissa likheter i våra respondenters personliga egenskaper. De personliga egenskaper som vi 

ser som mest framträdande i informanternas berättelser är att de är drivna, ödmjuka och vill 

hellre bidra till hela gruppens framgång snarare än endast sin egen individuella framgång.  

 

Andra egenskaper vi som vi sett hos flera av våra respondenter är att de beskriver att de har 

”skinn på näsan”, att de inte är konfliktsökande och inte heller är konflikträdda samt att de i 

gruppsituationer ofta tar den lite mer ledande och samordnande rollen. Om man ser på dessa 

personlighetsdrag utifrån Costa och McCraes femfaktorteori kan man förstå det som att våra 

respondenter verkar ha en hög grad av traitsen öppenhet, vänlighet, samvetsgrannhet och 

extraversion men ligger lågt på skalan neouroticicm. Vidare kan det kopplas ihop med 

Lennerlöfs (1991) tidigare forskning som ser till vikten av empati och förståelsen för de 

olikheter som finns bland medarbetarna. Vi kan även utifrån de ibland motsägelsefulla 

egenskaper som tagits upp dra slutsatsen att man som ledare måste vara flexibel i sin 

personlighet då man ska visa på en ödmjuk personlighet samtidigt som de beslut som görs ska 

tas på allvar. 

 

 

En av de frågeställningar som formulerats lyder “Vilka likheter och skillnader finns gällande 

vägen till en tjänst som personalchef inom bemanningsbranschen”. Vi har som vi tidigare 
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presenterat identifierat en del likheter i vårt empiriska material. Exempelvis finns en 

gemensam syn kring att uttala ambitioner högt, den coachande synen på ledarskap samt vissa 

personliga egenskaper som går att urskilja. Faktorer som skiljer sig mellan våra respondenter 

är bland annat vilken utbildning de har. Tre av våra respondenter har studerat till 

personalvetare på universitetet, två stycken har en ekonomiutbildning på universitetsnivå och 

en respondent har läst juridik och socialpsykologi. Man kan alltså anta att en specifik 

utbildning i sig inte förklarar varför en individ uppnår en chefsroll inom 

bemanningsbranschen. Samtidigt har samtliga en grundläggande universitetsutbildning, vilket 

ändå indikerar att högre utbildning är en viktig framgångsfaktor på vägen mot en chefsroll.  

 

Den andra frågeställningen som formulerats lyder ”vilka egenskaper framträder som 

framgångsfaktorer för att erövra en position som personalchef inom 

bemanningsbranschen?”. De egenskaper vi har sett som framträdande för att nå en 

chefsposition under studiens gång är ett inre driv och en målmedvetenhet som våra 

respondenter berättar om. Ett flertal av våra respondenter berättar om att man måste våga, att 

man inte får vara rädd för att uttala sina mål högt och på så sätt visa både för sig själv och för 

sina medarbetare inom organisationen vad man strävar efter. Vidare har vi även sett att våra 

respondenter vittnar om att vägen till chefsrollen handlar mycket om att agera på ett ödmjukt 

sätt, samtidigt som man ska kunna stå för sin sak och sätta ner foten vid behov. För att komma 

till en position som personalchef gäller det att man som person har en stor vidd av egenskaper 

där man känner sig själv, och kan känna in sin omgivning så pass bra att man utifrån detta kan 

framhäva eller tona ner vissa av egenskaperna. Det är alltså en balansgång mellan det inre 

drivet som ska våga sägas högt om att komma till en ledande position, och samspelet i form 

av att skapa relationer och förtroende med de yttre faktorerna på företaget.  

 

Den tidigare forskningens om har bedrivits inom ledarskapsfältet visar att det finns två olika 

läger gällande ledaregenskaper. Det ena lägret menar på att ledaregenskaper är något man har 

medfött, antingen har man det eller så har man det inte. Andra menar på att framstående 

ledaregenskaper är något som växer fram och är mer eller mindre utmärkande beroende på 

miljön denne befinner sig i. Vi ser i denna studie att våra respondenter båda har en del 

medfödda personliga egenskaper som har tagit dem till den ledarpositionen dem har idag. Vi 

ser även att de är noga med att påpeka att mycket beror på situation ex. i deras agerande som 

chef. När vi exempelvis ställde en fråga gällande hur de hanterar konflikter med sina 

medarbetare, menade de allra flesta att det är väldigt situationsberoende. Även frågan kring 

vilken roll de tar i en grupp hade mycket med situationen att göra. Genomgående var det 

ingen av våra respondenter som hade något problem att ta en ledarroll, men det var även flera 

som framhöll att ibland är situationen sådan att man måste hålla sig i bakgrunden och vara lite 

”smidig”.  
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6. Diskussion  
Det verkar inte finnas något tydligt recept för att nå en chefsposition i allmänhet och inte 

heller för att nå en chefsposition specifikt inom bemanningsbranschen. Många av de 

respondenter som vi har intervjuat vittnar om att det är ett inre driv, ett engagemang i arbetet 

och deras genuina intresse för människor som har tagit dem dit de är idag. En merpart av våra 

respondenter har en utbildning som personalvetare och andra humanistiska ämnen. Man kan 

tänka sig att de som har studerat dessa ämnen - vilka har mycket att göra med hur människor 

fungerar i olika situationer och hur man motiverar människor samt är en bra ledare- kanske 

har lättare att nå en chefsposition. 

Vi har i denna studie endast valt att fokusera på bemanningsbranschen, vilket vi av egen 

erfarenhet vet är en naturlig bransch för personalvetare att söka sig till efter avslutade studier. 

Om vi skulle ha undersökt vägen till chefsrollen inom andra branscher kan man tänka sig att 

de mjuka värdena som våra respondenter framhåller inte skulle varit lika betydelsefulla för att 

nå en chefsposition. 

Något som framkommit i denna studie är hur viktigt våra respondenter tycker att det är att 

uttrycka sina mål och att arbeta måluppfyllande samt att berätta om sina ambitioner. Värt att 

notera i vår studie är också att flera av våra respondenter påpekade att det är extra viktigt, för 

kvinnor som har ambitionen att nå en chefsroll, att uttrycka detta tydligt. 

Vi har inte gjort vårt urval med tanke på om respondenten skulle vara man eller kvinna utan 

kontaktade de bemanningsföretag vi tänkte kunde vara intresserade och utnyttjade även de 

kontakter vi redan har inom bemanningsbranschen. Vårt urval visade sig sen bli fem kvinnor 

och en man. Vi kan inte uttala oss om det ger en bra bild av könsfördelningen av chefsroller 

för bemanningsbranschen. 

Om man ser till representationen på personalvetarprogrammet så är det en majoritet kvinnor 

som studerar där, därför kan man tänka sig att bemanningsbranschen kan vara en naturlig 

karriärväg efter avslutade studier vilket leder till att representationen av kvinnor i 

chefspositioner är större i denna bransch. 

I studien kunde vi se att begreppet ledarskap definierades på likartat sett av respondenterna. 

Det framhölls att en ledare är någon som ser till hela gruppen, som arbetar coachande och som 

hjälper sina medarbetare framåt. Uppfattningen var att det inte var någon som identifierade 

sig som “den gamla sortens chef” alltså någon som domderade, ställde krav och satt på sitt 

kontor med stängd dörr. En intressant aspekt i detta är att detta är något som dom som chefer 

själva säger om sin egen yrkesroll, vilket gör att man kan tänka att dom inte är helt objektiva. 

Det skulle tillexempel kunna vara så att om deras medarbetare fick beskriva hur dem är som 

chef så skulle dem inte hålla med i den uppfattningen. Det är sällan en person vill se sig själv 

som kall och hård utan kanske framhåller de egenskaper som är socialt accepterade att ha i en 

ledarroll 

En annan intressant aspekt som framkom i studien är att när respondenterna resonerat kring de 

egenskaper som är bra att ha när man har en chefsposition beskrivs en i många fall ouppnåelig 
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sammansättning av personliga egenskaper. Det framhålls att personer i ledarpositioner ska 

vara personlig men inte privat, driven, engagerad, ha skinn på näsan, vara säker i sig själv 

men ändå vara ödmjuk och tillgänglig. Man kan tänka sig att just chefer har extra mycket 

press på sig att leverera, bli omtyckt av sina medarbetare men samtidigt också leva upp till ett 

företags hårt satta mål och förväntningar. 

Chefsbegreppet i sig är också något som är väldigt godtyckligt. Exempelvis är en respondent 

kontorschef med ett stort ansvar för hela koncernen och ytterst ansvarig för konsultchefer och 

dessa i sin tur har ansvar över många konsulter.  Tjänsten är alltså väldigt omfattande och 

högt upp i företagets hierarki. Tar man istället som exempel de respondenter som är 

konsultchefer eller som har andra chefsbefattningar, så har dessa personer inte en lika 

omfattande och ansvarsfull roll. Att undersöka vägen till en chefsroll kan därför vara 

utmanande då det i slutändan är en titel som inte behöver säga så mycket om personens 

egentliga yrke och position på företaget.  

 

6.1 Bidrag till den pedagogiska forskningen 

Denna studie ansluter till det pedagogiska kunskapsområdet och specifikt 

ledarskapsforskningsfältet. Även tidigare forskning om ledarskap har riktat uppmärksamheten 

mot framgångsfaktorer i förhållande till erövrande- och även bibehållande av ledarposition i 

olika verksamheter. Genom denna studie hoppas vi kunnat göra ett bidrag till den här 

forskningen genom att undersöka en bransch som inte tidigare i någon större omfattning 

undersökts.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har genom denna studie bidragit till forskningsfältet kring ledarskap. När vi slutfört studien 

hittade vi några intressanta aspekter som skulle kunna undersökas vidare. En av dessa 

aspekter är genusperspektivet i chefspositioner inom bemanningsbranschen. Då vi hade en 

överrepresentation av kvinnor i studien skulle en fortsatt forskningsinriktning inom fältet vara 

huruvida kvinnor oftare innehar en chefsbefattning i bemanningsbranschen i förhållande till 

andra branscher. 

Ett annat forskningsområde skulle kunna vara intressant att undersöka vore att göra en 

jämförande studie om konsultchefer och personal/kontorschefer har olika syn på vägen till 

ledarrollen. Ytterligare ett område som skulle vara intressant att undersöka är hur mycket 

chefers syn på sig själv i yrkesrollen stämmer överens med hur hens medarbetare ser på hen i 

yrkesrollen.  
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Bilaga 1. Missivbrev  
 

  

Hej!  

Vi heter Linnea Bredberg och Sofia Andersson. Vi läser sista terminen på 

personalvetarprogrammet i Uppsala och skriver för närvarande våran kandidatuppsats i kursen 

Pedagogik med inriktning arbetsliv och personal C. Vi utför en intervjustudie i syfte att 

undersöka vägen till rollen som personalchef inom bemanningsbranschen i sverige. För att 

undersöka detta vill vi genomföra intervjuer med personalchefer som arbetar på något 

bemanningsföretag inom Sveriges gränser. Intervjuerna beräknas ta ca 45 minuter att 

genomföra. 

  

Alla intervjuer kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att det inte går att 

utläsa vilka enskilda individer som har deltagit i studien. Den data som insamlas i intervjuerna 

kommer endast att användas i forskningsändamål och därmed endast finnas tillgänglig för oss 

som utför denna studie. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

  

Vid eventuella frågor kring studien hänvisar vi till nedanstående telefonnummer 

Med vänliga hälsningar 

  

Linnea Bredberg: 070-4304505 

Sofia Andersson: 073-8001562 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 
  

1.Inledning. 

-          Berättar om intervjuns upplägg samt etiska förhållningsregler. 

-          Respondentens namn, ålder, tjänst, osv. 

  

2. Bakgrund 

  

-          Berätta lite om hur din tjänst ser ut i dagsläget. (ex. Hur många har du ansvar för) 

-          Hur länge har du arbetat på detta företag specifikt 

-          Hur länge har du arbetat inom likande befattning 

-          Berätta lite om din studiebakgrund 

  

  

3. Vägen till ledarrollen 

  

-          Berätta lite om dina tankar kring ledarskapsbegreppet (hur definierar du begreppet, 

ser du att det finns någon skillnad på chefskap/ledarskap) 

-          Vad anser du vara viktiga egenskaper i rollen som personalchef? 

-          Berätta lite om dina starkaste personliga egenskaper 

-          Vad tror du är framgångsfaktorer inom chefsrollen? 

-          Berätta om dina karriärplaner tidigare, har det alltid varit självklart att ta en chefsroll? 

-          Vad tror du är anledningen till att du har den chefsroll som du har idag? 

-          Hur ser du på vikten av utbildning för att axla rollen som personalchef? 

  

4. Att arbeta inom bemanningsbranschen 

  

-          Hur länge har du arbetat inom bemanningsbranschen? 

-          På vilket sätt tror du att chefskap inom bemanningsbranschen kan skilja sig från andra 

branscher? Är det några specifika egenskaper som behövs för att vara ledare inom 

bemanningsbranschen? 

-          Om ni i nuläget skulle rekrytera en personalchef till en tjänst hos er, vilka egenskaper 

skulle du tycka vore viktigast då? 

  

5. Personliga egenskaper 

-          Om du hamnar i en konflikt med till exempel en medarbetare, hur agerar du då? 

-          Hur ser du på förändringar i ditt arbete och i dina arbetsrutiner? 

-  I gruppsituationer, vilken roll antar du då? Har det alltid varit så eller något som 

ändrats? 
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-  Om din omgivning/arbetskamrater skulle beskriva dig och dina personliga egenskaper, 

vad tror du att dem skulle säga då? 

-  Har du något mer du vill tillägga?  

 


