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Konsultchefen är en nyckelperson på bemanningsföretagen och 

arbetar med att matcha personer med rätt kompetens till de uppdrag 

som kommer in samt har arbetsgivaransvar för de anställda 

konsulterna. Konsultchefens arbete innehåller därför ett stort mått 

social interaktion som kräver skapande och underhållande av många 

professionella relationer samtidigt. Syftet med uppsatsen var att belysa 

konsultchefens arbetssituation med särskilt fokus på vad som utmärkte 

denna sociala interaktion och de många professionella relationerna. 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med fem 

konsultchefer på tre bemanningsföretag och resultatet genomgick en 

tematisk analys. De tendenser som framkom var att den sociala 

interaktionen kännetecknades av oförutsägbarhet, informations- och 

kommunikationssvårigheter samt av att anpassa sig och agera stöd. 

Relationerna kännetecknades av en beroendesituation, otillräcklighet 

och bekräftelse. Resultaten är relevanta då branschen är på 

frammarsch och konsultchefsyrket innefattar fler och fler individer 

vilket bäddar för vidare forskning på området.  

 

 

Bemanningsbranschen är en bransch som har vuxit starkt sedan den uppstod i början av 

1990-talet (Åberg, 2008). År 2009 hade branschen ca 46 000 årsanställda och 

sammanlagt var 103 000 personer anställda i bemanningsbranschen någon gång under 

det året (Bemanningsbarometern Utsikt Q4 2010). Idag finns drygt 400 medlemsföretag 

i arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen Almega vilket vittnar om det stora 

antalet aktörer som vill in på marknaden (Bemanningsföretagen, 2010). Utvecklingen av 

branschen beror troligen på den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden där behov av 

flexibilitet blivit allt viktigare och många forskare är överens om att just möjligheten till 

flexibilitet är den största anledningen till att företag använder sig av uthyrd arbetskraft 

(Bellaagh & Isaksson, 1999; Bromander, 2007; Reilly, 1998). 

 

I och med bemanningsbranschens kraftiga frammarsch de senaste åren (Bemannings-

barometern Utsikt Q4 2010) har också en ny yrkesgrupp växt fram: konsultcheferna. 

Konsultchefen, även kallad rekryterare eller personalansvarig, är inom 

bemanningsföretagen ansvarig för att förse kundföretaget med kandidater med rätt 

kompetens för den specifika tjänsten men har även arbetsgivaransvar för den person 

som sedan anställs. Detta innebär en väldigt speciell arbetssituation eftersom 

konsultchefen tvingas kombinera många olika fokusområden i sitt arbete: Rekrytering 

av kandidater till kundföretag, arbetsgivaransvar för de konsulter som anställs samt i 

viss mån merförsäljning och resultatfokus (Olofsdotter, 2006). Tidigare har forskning på 

bemanningsbranschen inriktat sig mycket på de uthyrda konsulternas arbetssituation 

som även den blir mycket speciell eftersom konsulterna inte arbetar på samma fysiska 

arbetsplats eller ens inom samma företag som deras arbetsgivare (Bromander, 2007; 

Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, 2003). Mindre forskning har genomförts på just 

konsultcheferna och deras yrkesroll och arbetsvillkor vilket till stor del består av möten 



3 

 

och samtal med kunder, konsulter, kandidater och interna medarbetare. Konsultchefens 

arbete handlar i hög grad av att upprätthålla och underhålla sociala, professionella 

relationer till alla dessa personer som på olika sätt kommer i kontakt med 

bemanningsföretaget. Just den sociala interaktionen och dessa olika typer av relationer 

innebär en central aspekt av konsultchefens yrkesroll då konsultchefen tvingas anpassa 

sig till olika krav och roller som kunder, kandidater, konsulter och det egna företaget 

efterfrågar.   

 

Konsultchefsrollen har i en tidigare studie beskrivits som en blandning av tre olika 

yrkesroller av relevans för denna uppsats: Förstalinjechefer, förmän och arbets-

förmedlare (Olofsdotter, 2006). Förstalinjechefer ansvarar ofta för verksamhetens 

dagliga drift vilket även kan inkludera resursfördelning och personalfrågor samt att 

omvandla strategier till handling (Hales, 2005). Detta är även fallet för konsultchefer då 

de arbetar med att fördela personalresurser samt ser till att personalbemanningsstrategier 

både på kort och på lång sikt omvandlas till konkreta handlingar (Hales, 2005). I likhet 

med förstalinjechefer ansvarar även konsultchefen för lön, anställningsavtal, förmåner 

med mera. Förmän har direkt kontakt med arbetsstyrkan, sköter bemanningen och 

hanterar frånvaro men också eventuella krissituationer (Mintzberg, 1973). På liknande 

sätt ansvarar konsultcheferna för frånvaro och bemanning samt har den direkta 

kontakten med konsulterna för att bland annat hantera stress och eventuella 

krissituationer (Olofsdotter, 2006). En arbetsförmedlare arbetar med att hjälpa 

arbetssökande personer hitta ett jobb samtidigt som de underlättar för arbetsgivare att 

hitta medarbetare. Deras uppgift är att stötta, motivera och aktivera den jobbsökande 

personen till att söka och få ett arbete (AMS, 2011). I likhet med arbetsförmedlare är 

konsultchefen länken mellan de företag som vill hitta medarbetare och de jobbsökande 

kandidaterna. De stöttar, motiverar och hjälper både företag och kandidater att hitta 

varandra. Denna kombination av arbetsuppgifter, att delvis vara ett stöd för kundföretag 

och kandidater, genomföra rekryteringsprocessen för kundföretaget men även att ha 

arbetsgivaransvar för de anställda konsulterna när det gäller lön, avtal och arbetsrättsliga 

frågor innebär att konsultchefen har en speciell yrkesroll.  

 

Konsultchefen är alltså en nyckelperson i bemanningsföretag eftersom den levererar de 

slutgiltiga tjänsterna till kunderna och företagen har utarbetade rutiner för att få fram 

rätt person till kunden, så kallade matchningsprocesser (Olofsdotter, 2006: Walter, 

2005). I dessa ingår att med hjälp av kunden få en så noggrann bild som möjligt av 

vilken typ av person och kompetens kundföretaget efterfrågar vilket oftast görs med en 

kravspecifikation. Matchningsprocessen mellan kravspecifikation och kandidater med 

rätt kompetens utgör kärnan i bemanningsföretagens arbete och är avgörande för 

möjligheten att konkurrera på bemanningsmarknaden (Åberg, 2008). För att kunna 

avgöra vilken eller vilka jobbsökande personer som passar kravprofilen krävs det alltså 

av konsultchefen att denna har kontakt med många olika kandidater. I många fall leder 

också den sociala interaktionen till en professionell relation oavsett om kandidaten blir 

erbjuden jobbet eller inte. Relationer till de personer som anställs, konsulterna, 

uppkommer av att konsultchefen blir arbetsgivare och konsulten blir anställd. Denna 

relation blir också mycket speciell då den innebär en trepartsrelation mellan 

konsultchefen som representant för bemanningsföretaget, den uthyrda konsulten samt 

kundföretaget. Detta eftersom konsulten är anställd hos bemanningsföretaget men utför 

sitt arbete på annan arbetsplats i kundföretaget och under arbetsledning av kunden 

(Bromander, 2007). Konsultchefens arbete är också mycket tävlingsinriktat då den 

förväntas möta statistiska och ekonomiska mål gentemot det egna företaget och 
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påverkar därför konsultchefens relation till det egna företaget. Hur konsultchefen själv 

upplever sin arbetssituation i koppling till den sociala interaktionen och de många 

professionella relationerna blir därför en intressant ingång till detta arbete.  

 

Upprinnelsen till denna uppsats och dess intressefokus är egen arbetserfarenhet från ett 

av Sveriges större bemanningsföretag. Min erfarenhet är att bemanningsbranschen 

kantas av hög stress, stor tävlingsinriktning och höga krav där det personliga 

engagemanget i arbetet kan variera, både i styrka och i innehåll. Den tävlingsinriktning 

som jag upplever ofta förekommer lägger fokus på resultat och ekonomisk vinst till 

företaget och sig själv snarare än exempelvis konsulternas välmående. Detta verkar 

dock skilja sig mycket mellan företag och min uppfattning är ändå att många 

konsultchefer arbetar med matchningsprocesser och rekrytering just eftersom de trivs 

med kontakten med människor och får möjlighet att hjälpa kundföretag, kandidater och 

konsulter i deras sökande efter sina mål. Min erfarenhet är att de flerfaldiga relationerna 

är något som många konsultchefer upplever väldigt positivt och givande men att detta 

också ställer höga krav på dem och att underhållet av relationer i kombination med 

skapandet av nya sådana tidvis kan upplevas som stressande. En tidigare genomförd 

pilotstudie har även visat att konsultchefernas sociala del av arbetet bidrar med både 

positiva och negativa aspekter av yrkesrollen.  

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning som rör bemanningsbranschen har framför allt utgått ifrån den 

uthyrde konsultens perspektiv, ofta med fokus på arbetsmiljö (Bellaagh & Isaksson, 

1999; Birgersdotter, Schmidt, Karlsson, 2003; Bromander, 2007). Branschen har även 

studerats utifrån rättsliga och samhälleliga perspektiv (Bromander, 2007; Iseskog, 1993; 

Åberg, 2008). Bemanningsbranschens konsekvenser på olika grupper har beskrivits av 

Bromander (2007), bland annat hur branschen påverkar de uthyrda, de anställda på 

kundföretagen, kundföretagen i sig, arbetstagarorganisationer och samhället. Däremot 

saknas i hög grad kunskap om hur konsultchefens arbetssituation ser ut och hur 

branschen påverkar dennes arbetsvillkor. Forskning saknas även gällande hur de 

mångfaldiga relationerna i konsultchefernas arbete påverkar konsultchefen i dennes 

arbetssituation trots att konsultchefen kan tänkas påverka och påverkas av de uthyrda 

konsulternas arbetsupplevelse och trivsel. Även en mer nyanserad bild av konsultchefs-

yrket saknas då de större studier som idag finns genomförts som fallstudier och därmed 

blir mer arbetsplatsspecifika än generella (Olofsdotter, 2006; Walter, 2005). 

 

Tidigare forskning gällande uthyrda konsulter visar att dessa sällan blir långvariga i sina 

tjänster (Bellaagh & Isaksson, 1999). Kunskapen om varför verkar begränsad men kan 

enligt författarna tänkas bero på att de uthyrda individerna inte upplever karriär-

möjligheterna som tillräckligt goda alternativt att de ser anställningen som ett 

genomgångsjobb för att få nya kontakter och hitta ett mer permanent jobb. Det framgår 

även att de uthyrda konsulternas trivsel tidvis uppfattas som motsägande då de 

rapporterar trivsel samtidigt som de önskar en fast anställning (Isaksson & Bellaagh, 

1999). De har även visat sig positiva till flexibiliteten och valmöjligheten som ofta följer 

med en anställning i bemanningsbranschen men uppger samtidigt att osäkerheten och 

den ekonomiska otryggheten upplevs negativt (Bellaagh & Isaksson, 1999). Tidigare 

studier visar även att uthyrda konsulters arbetstrivsel kan påverkas av upplevt stöd från 

konsultchefen (Bellaagh & Isaksson, 1999; Isaksson & Bellaagh, 1999). Relationen 

mellan konsultchefen och den uthyrda konsulten kan därför anses spela en viktig roll i 

konsultens upplevelse av dess psykosociala arbetsmiljö och detta påverkar till stor grad 
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även konsultchefernas arbetsvillkor då missnöjda konsulter och stor personalomsättning 

bidrar till större arbetsbelastning. Nöjda konsulter som trivs kan också bidra till en mer 

förutsägbar arbetssituation och relationen mellan konsultchef och konsult därför tänkas 

påverka konsultchefens trivsel. Studier angående hur konsultchefen på bemannings-

företaget påverkas av dessa relationer samt av konsulternas dubbla inställning till 

anställningen saknas dock.  

 

Även forskning angående konsultchefens många professionella relationer och den 

sociala interaktionen som yrket kräver är till stor del bristfällig, dock har ett fåtal studier 

resulterat i förståelse för vilka svårigheter som relationerna kan bidra med. En svårighet 

har visat sig vara att prioritera mellan olika krav som ställs på konsultchefen då 

förväntningar från det egna företaget, kunder, konsulter och kandidater tidvis kan vara 

motstridiga (Olofsdotter, 2006). Olofsdotter visar i sin studie att konsultcheferna 

upplevde att de ofta fick prioritera mellan att arbeta relationsstärkande med kunder och 

anställda konsulter och att tillsätta nya tjänster eftersom företaget ställde krav på att 

statistiska och ekonomiska mål uppfylldes. Det framkommer tydligt att konsultcheferna 

upplevde att de satt i en klämd position mellan krav från kunder, uthyrda konsulter samt 

det egna företaget, delvis genom att motstridiga krav ställdes på dem (Olofsdotter, 

2006). Att känna sig tvungen att välja mellan relationsskapande och arbete med 

tillsättningar var ett framstående exempel på motstridiga krav och andra exempel som 

genomgående framkommit i intervjuer var situationer där kunder ställde krav på 

kandidater som gick emot etiska och diskrimineringsriktlinjer, exempelvis önskemål om 

kön, ålder eller etnicitet. Detta har visat sig leda till stress eftersom trycket på att 

tillfredsställa kundens önskemål ofta varit stort för att inte förlora uppdraget till 

konkurrenter (Olofsdotter, 2006). Svårigheter i relationen till kunder och kandidater har 

också visat sig röra tillräckliga kravprofiler samt bedömning av subjektiv information 

som trovärdig eller inte (Berglund, 2007). Subjektiv information är många gånger den 

enda information som konsultchefer har angående de uthyrda konsulternas arbete på 

grund av den fysiska distansen vilket innebär att bedömningen av informationen som 

trovärdig eller inte medför uppenbara risker (Olofsdotter, Augustsson & Wolvén, 2008). 

Konsultchefen måste därför skapa en tillitsfull relation till konsult och kund där 

konsultchefen inte alltid kan vara säker på vilken information som är riktig vid en 

eventuell konflikt och utsätter sig även för risken att tilliten blir utnyttjas av kund eller 

konsult (Olofsdtotter et al., 2008). 

 

Syfte 

En konsultchef är inte bara ansvarig för att förse kundföretaget med rätt kandidat för 

den specifika tjänsten utan har även arbetsgivaransvar för den person som sedan 

anställs. Detta leder till att konsultchefens arbete ofta kretsar kring att skapa och 

upprätthålla bra relationer till kundföretag, arbetssökande kandidater och uthyrda 

konsulter. Konsultchefen har dessutom ansvar för att möta statistiska och ekonomiska 

mål gentemot det egna företaget. Tidigare studier har pekat på att konsultcheferna 

upplevt motstridiga krav mellan kunder, de uthyrda konsulterna som de har 

arbetsgivaransvar för och det egna företaget vilket har påverkat möjligheten till goda 

relationer med alla dessa aktörer. Den höga graden av social interaktion har även visat 

sig upplevas som betungande för vissa konsultchefer. 

 

Mot den här bakgrunden är syftet med denna uppsats att belysa konsultchefernas 

arbetsvillkor med avseende särskilt på den sociala interaktion som arbetet fordrar samt 

de flerfaldiga relationer konsultchefen tvingas skapa och upprätthålla med kundföretag, 
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kandidater och konsulter. Detta övergripande syfte rymmer följande centrala 

frågeställningar:  

 

 Vad kännetecknar konsultchefernas relationer till kundföretagen, konsulterna, 

kandidaterna respektive det egna företaget? 

 Vad kännetecknar enligt konsultcheferna den sociala interaktionen de har med 

kundföretag, konsulter, kandidater samt det egna företaget? 

 Hur upplever konsultcheferna att den sociala interaktionen och relationerna till 

konsulter och kandidater påverkar deras arbetsvillkor? 

 

Definitioner av relevanta begrepp 

I bemanningsbranschen används olika benämningar på de personer som söker jobb och 

de som är uthyrda för arbete och dessa definitioner kan vara värda att förklara närmare. 

Kandidater benämns de personer som söker jobb via bemanningsföretaget och därmed 

är del i en rekryteringsprocess. Personen fortsätter att vara kandidat tills beslut fattas 

angående om personen får tjänsten eller inte.  Kandidater kan därför komma olika långt 

i rekryteringsprocessen: allt ifrån att ha skickat in en ansökan men inte kommit vidare 

till att ha blivit intervjuad av konsultchefen och/eller kundföretaget. Konsulter innebär i 

den här uppsatsen de personer som blivit anställda av bemanningsföretagen för 

uthyrning till specifika uppdrag hos kundföretag. En kandidat blir med andra ord en 

konsult vid anställning hos bemanningsföretaget. Detta begrepp ska skiljas från andra 

definitioner av benämningen konsult som exempelvis kan betyda att en person är 

specialist på sitt område och anlitas för att bidra med kompetens som företaget inte har 

själv. Inom branschen finns även begreppet resurskonsult som också benämns 

ambulerande tjänsteman (Åberg, 2008). Detta refererar till personer som anställs av 

bemanningsföretag för att snabbt kunna skickas ut på ett varierande antal uppdrag från 

kunder där resurskonsultens arbetsplats kan variera från dag till dag. Slutligen kommer 

kunder i denna uppsats hänvisa till kontaktpersoner på de kundföretag som valt att anlita 

bemanningsföretag för hjälp med rekrytering och bemanning.  

 

Social interaktion innebär i denna uppsats all professionell kontakt med andra individer 

som konsultcheferna har i sitt arbete. Den sociala interaktionen innefattar olika 

kontaktsätt, så som telefonsamtal, personliga möten eller mail och riktar sig mot olika 

grupper, exempelvis nya bekantskaper, ytliga och korta kontakter eller personer i mer 

långsiktiga relationer. Den sociala interaktionen är därmed en del i både de situationer 

där konsultchefen interagerar med personer som de har en etablerad relation med, men 

även i de situationer där en sådan relation ännu inte har skapats. Relationer kommer 

sålunda i denna uppsats att innefatta det mer långsiktiga och stabila band som 

konsultchefen knyter med kunder, kandidater och konsulter. 

 

Teoretiskt ramverk 

Med anledning av att studiens syfte var att studera hur konsultchefernas arbetsvillkor 

påverkas av de många relationer och den stora delen social interaktion innefattar det 

teoretiska ramverket teorier kring psykosocial arbetsmiljö. Detta eftersom 

arbetsvillkoren kan tänkas påverka den psykosociala arbetsmiljön för konsultcheferna 

exempelvis genom de krav och utmaningar som kommer av den stora sociala aspekten 

där stress är en tänkbar konsekvens. Teorier kring psykosocial arbetsmiljö väntas 

därmed möjliggöra tolkningar av konsultchefernas upplevelse av deras arbetsvillkor. Tre 

kända teorier inom området har tagits med för att belysa resultatet och området: 

Rubenowitz (2004) faktorer för god psykosocial arbetsmiljö, Antonovskys (2005) teori 
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om KASAM samt Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell.  Dessa tre 

teorier har valts då de ger en varierad bild av psykosocial arbetsmiljö där individens 

egen roll så väl som yttre faktorer diskuteras.   

 

Tidigare studier har visat att konsultchefen ibland uppfattar sig vara tvungen att 

prioritera mellan motstridiga krav från alla de aktörer de hanterar i sin yrkesroll. Ofta 

beror denna prioritering på hög arbetsbelastning som medför tidsbrist vilket innebär att 

konsultchefen inte hinner med att göra både det ena och det andra. Om just 

arbetsbelastningen talar Rubenowitz (2004) i hans femfaktorsmodell där den femte 

faktorn handlar om optimal arbetsbelastning. Enligt Rubenowitz (2004) handlar optimal 

arbetsbelastning både om fysiska och psykiska element, där exempelvis tidsbrist kan 

påverka upplevelsen av god psykosocial arbetsmiljö. Enligt teorin KASAM – känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 2005) kräver hög arbetsbelastning balansering av en känsla 

av hanterbarhet vilket skapas genom tillgång till resurser att hantera situationen med. 

Detta kan, enligt författaren, exempelvis vara extra arbetstid, information eller 

samarbetande kollegor. Utan dessa menar Antonovsky (2005) att individen har svårare 

att klara av en motgång, utmaning eller påfrestning i livet såväl som i arbetet. På 

liknande sätt menar Karasek och Theorell (1990) att arbetsbelastningen i sig inte är 

avgörande utan att det handlar om kombinationen med krav och upplevelsen av 

kontroll. Om individen upplever hög grad av kontroll inför när, var och hur kraven ska 

uppfyllas och även upplever en känsla av kompetens inför att klara av uppgifterna 

bidrar hög arbetsbelastning snarare till en känsla av tillfredsställelse och utveckling 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

Kontroll har därmed visat sig spela en viktig roll i tidigare teorier kring psykosocial 

arbetsmiljö. Bristen på kontroll i kombination med höga krav bidrar till större risk för 

psykosomatiska besvär och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Även Rubenowitz 

(2004) lyfter fram kontroll som sin första faktor för ökad psykosocial arbetsmiljö i form 

av egenkontroll i arbetet. Om den anställda har möjlighet att bestämma eller påverka 

arbetstakten och arbetssättet inom rimliga gränser i sitt dagliga arbete upplever denna en 

mer positiv arbetsmiljö (Rubenowitz, 2004). Bortsett från hanterbarhet, känslan av att 

kunna påverka det som händer, kan även Antonovskys begriplighet vara av intresse här 

(2005). Begriplighet innebär att individen upplever världen och sig själv som förståelig, 

strukturerad och sammanhängande. Om något oförutsägbart inträffar kan individer med 

hög begriplighet fortfarande uppfatta, förstå och hantera situationen (Antonovsky, 

2005). En känsla av begriplighet blir därför nödvändig för att kunna uppleva 

hanterbarhet och därmed även kontroll. 

 

Stöd spelar också en stor roll den psykosociala arbetsmiljön enligt Karasek och Theorell 

(1990). I de arbeten där höga krav och låg kontroll är i obalans, även kallade 

högspänningsarbeten, lider individer med gott stöd mindre risk till stressymptom 

(Theorell 2003b). Stöd kan delvis innebära en bekräftande funktion som bidrar till att 

individens känslomässiga behov tillfredsställs. Delvis är stödet dock även en resurs som 

kan utnyttjas i form av information, exempelvis feedback, eller praktisk hjälp i 

situationer där individen upplever låg kontroll. Exempelvis kan individen be om hjälp 

för att lösa problem på teoretisk bas, få feedback angående vad som kan förbättras till 

nästa gång alternativt få fysisk hjälp att utföra en arbetsuppgift som tar lång tid vilket 

liknar Antonovskys (2005) resurser som en del av hanterbarhet. Gott samarbete lyfter 

även Rubenowitz (2004) fram som viktiga faktorer, både när det gäller vertikalt till 

chefer och underordnade vilket han kallar gott arbetsledningsklimat, men även 
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horisontellt genom god gemenskap bland kollegor. 

 

En känsla av mening och motivation är sammankopplat med god psykosocial 

arbetsmiljö, delvis eftersom meningsfullheten verkar bidra till välmående men 

motsvarande har balans mellan krav och kontroll även visat sig bidra till större energi 

och drivkraft i arbetet (Karasek, 1979). Karasek och Theorell (1990) hävdar att 

arbetssituationer som präglas av höga krav och stort handlingsutrymme, så kallade 

aktiva yrken, banar väg för personlig och yrkesmässig utveckling samtidigt som dessa 

individer i större utsträckning orkar med att delta i sociala aktiviteter på fritiden 

(Karasek, 1979). Stimulerande arbetsuppgifter som uppfattas leda till personlig 

utveckling menar Rubenowitz (2004) är en av de faktorer som påverkar psykosocial 

arbetsmiljö. Stort handlingsutrymme och stimulerande arbetsuppgifter kan också tänkas 

påverka upplevelsen av ens eget arbete som meningsfullt och positivt vilket i stor grad 

kan tänkas ha kopplingar till de många relationer konsultcheferna har. Meningsfullhet är 

basen i Antonovskys teori (2005) då detta innebär en känsla av att se positivt på sin egen 

plats i tillvaron. Med meningsfullheten följer upplevelsen av att krav och motgångar blir 

utmaningar som kan överkommas och kan därför även jämföras med en drivkraft och en 

känsla av motivation (Antonovsky, 2005). Det är på meningsfullheten som de två andra 

begreppen följer: begriplighet och hanterbarhet, detta eftersom känslan av att hantera en 

situation inte blir relevant om individen inte samtidigt upplever situationen och de krav 

som ställs som begripliga och förståeliga. Liknande ter sig inte begriplighet relevant 

utan meningsfullhet eftersom om en individ inte upplever mening med sin existens finns 

heller ingen anledning att försöka uppnå hanterbarhet och förståelse i situationer. Det är 

dock viktigt att förstå att alla tre komponenter måste upplevas höga för att en person ska 

må bra. Om meningsfullhet och begriplighet är hög hos en individ men inte hanterbarhet 

bidrar situationen snarare till frustration och motstånd till förändring (Antonovsky, 

2005). 

 

 

M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

Tre olika bemanningsföretag valdes för att öka möjligheten till ett brett och varierat 

resultat. Det ena företaget var ett av Sveriges största inom bemanning och rekrytering 

som hade en stor variation på tjänsterna men vände sig främst mot studenter och 

akademiker. De andra bemanningsföretagen var två mindre, mer nischade rekryterings- 

och bemanningsföretag inriktade främst mot IT- och tekniktjänster. Urvalet av 

intervjupersoner gjordes inledningsvis med hjälp av personliga kontakter på de utvalda 

företagen som förmedlade kontakt med intresserade konsultchefer. En variation knutet 

till ålder och antal år på nuvarande tjänst var önskvärt men få kriterier angavs från 

början utan anpassades till förutsättningarna på företagen. Ett kriterium var dock att 

deltagarna skulle arbeta enbart som konsultchef och därmed inte ha andra fokusområden 

i sin tjänst som exempelvis internt chefsansvar eller utbildnings-ansvar. Könsvariation 

var också önskvärt men efter samtal med anställda på de tre bemanningsföretagen 

framkom att alla konsultchefer på de mindre bemannings-företagen samt en majoritet av 

konsultcheferna på det större företaget var kvinnor vilket innebar en svårighet att nå 

manliga deltagare som mötte kriteriet med enbart konsultchefsansvar i yrkesrollen.  

Åldern på de utvalda intervjupersonerna låg i linje med den genomsnittliga åldern på de 

anställda konsultcheferna på bemannings-företagen, ca 28 år, vilket framkom i samtal 

med kontaktpersonerna på bemannings-företagen. De konsultchefer som visat intresse 
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för att medverka i studien kontaktades via mail där information om syftet med studien 

angavs. Fem deltagare valdes slutligen ut bland de åtta som visat intresse baserat på 

antal år i yrkesrollen samt arbetsuppgifter. Två intervjupersoner kom från det större 

bemanningsföretaget, två från ett av de mindre och ytterligare en från det andra mindre 

företaget.  

 

De utvalda deltagarnas erfarenhet av arbetet som konsultchef varierade från sex 

månader till fyra år. De två deltagarna från det större bemanningsföretaget hade 

arbetsgivaransvar för fler konsulter, cirka 60 stycken vardera, medan de andra tre 

deltagarna hade tre, sex och femton konsulter var. Alla deltagare var kvinnor mellan 25 

och 30 år. Fyra av deltagarna hade studerat till personalvetare medan en hade läst 

internationell ekonomi med inriktning mot HR. Deras tidigare erfarenheter innan de 

nuvarande tjänsterna inkluderar arbete som lärarvikarie, butikssäljare, konsultchefs- och 

rekryteringsassistent, receptionist, jobbcoach och HR-assistent. En av intervju-

personerna har även arbetat på två andra bemanningsföretag i Norge tidigare.  

 

Datainsamlingsmetod 

Den kvalitativa inriktningen passar bra till studier som syftar till att skapa förståelse för 

innebörd och mening samt deskription av kvalitativa egenskaper (Langemar, 2008). 

Eftersom syftet för denna studie var just att skapa förståelse för konsultchefernas 

arbetsvillkor med särskilt avseende på den sociala interaktionen och de professionella 

relationer de hade samt beskriva de kvalitativa egenskaperna kopplade till 

konsultchefernas upplevelser av detsamma valdes en kvalitativ inriktning på studien. 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att underlätta 

fördjupad förståelse för det studerade området vilket innebar att intervjuguiden hade 

förbestämda teman och en del färdigformulerade frågor men även innehöll en öppenhet 

för möjlighet att följa upp med följdfrågor.  

 

Studien inleddes med litteratursökning på området. Med hjälp av tidigare forskning och 

egen genomförd pilotstudie utformades intervjuguiden (se bilaga) med frågor om hur 

konsultcheferna uppfattar sitt eget arbete och hur de upplever att de många 

professionella kontakterna i arbetet påverkar deras arbetsvillkor. Intervjuguiden hölls 

medvetet öppen och utgick mycket ifrån intervjupersonens egna svar för att försöka 

balansera för egen förförståelse samt få så stor variation i svaren som möjligt samtidigt 

som följdfrågorna underlättade för djupare förståelse för ämnet. 

 

Deltagarna informerades om de etiska riktlinjerna för studien via mail innan intervjun 

genomfördes samt återigen i början av intervjun. Riktlinjerna innebar frivillighet där 

deltagaren hade rätt att avbryta deltagande upp till två veckor efter intervjun samt 

avböja svar på obekväma frågor, konfidentialitet vilket innebar att materialet hanterats 

och presenterats för att i så stor utsträckning undvika att identifiering av deltagarna ska 

vara möjlig. I riktlinjerna ingår även regler kring nyttjande av materialet där materialet 

enbart använts till denna uppsats och därmed inte görs tillgänglig för annat syfte. Alla 

intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplatser i separata intervjurum där 

intervjuerna kunde hållas ostörda. Intervjuerna tog mellan 40 och 70 minuter. Alla 

intervjuerna spelades in och skrevs ut i sin helhet som underlag till analysen.  

 

Analys 

Analysen av materialet har genomförts enligt Hayes (2000) modell för tematisk analys. 

Tematiseringen av materialet genomfördes genom färgkodning och sammanfattning 
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under respektive tema i olika omgångar. Först lästes materialet igenom och viktiga 

avsnitt markerades och angavs ett nyckelord. Materialet kategoriserades sedan utifrån 

hur konsultcheferna beskrev de relationer och sociala interaktioner de hade i sitt arbete, 

vilka konsekvenser relationerna och interaktionerna bidrog med till arbetet samt enbart 

deskriptiv information som bakgrund och beskrivningar av arbetsuppgifter som inte 

direkt kopplades till sociala kontakter. I andra omgången genomfördes en mer induktiv 

sortering av material som såg ut att höra samman vilket ledde till de sex övergripande 

temana uppdelade under social interaktion respektive relationer. Slutligen sorterades 

materialet under varje tema för att få en logisk följd och för att lättare se vilka citat som 

hörde ihop. Citaten i texten har genomgått viss redigering för att öka läsbarheten men 

utan att ändra meningsinnebörden. För att säkerställa deltagarnas anonymitet har namn, 

företag och platser utelämnats för att inte avslöja deltagarnas identitet. 

 

 

R e s u l t a t 

 

Det framkom av intervjuerna med konsultcheferna att den sociala interaktionen i 

konsultchefernas arbete kännetecknades av tre övergripande teman: Oförutsägbarhet, 

Informations- och kommunikationssvårigheter och Att anpassa sig och agera stöd. 

Konsultchefernas många relationer till kunder, konsulter, kandidater och det egna 

företaget kännetecknades av följande tre teman: Beroende, Otillräcklighet, och 

Bekräftelse. Resultaten kommer att redovisas i två delar. I den första delen presenteras 

resultaten rörande den sociala interaktionen med de tre tillhörande temana, i den andra 

presenteras resultaten som handlar om konsultchefens professionella relationer med 

tillhörande tre teman. Hur konsultchefens arbetsvillkor påverkas av dessa teman och 

faktorer kommer däremot inte att presenteras separat då konsekvenserna av både den 

sociala interaktionen och relationerna beskrivs integrerat med hur konsultcheferna 

upplever desamma.  

 

Den sociala interaktionen 

Den sociala interaktion som är en stor del av konsultchefens arbete har visat sig 

kännetecknas av tre teman: Oförutsägbarhet, Informations- och kommunikations-

svårigheter, och Att anpassa sig och agera stöd. 

   

Oförutsägbarhet 

Konsultchefens yrkesroll innebar mycket social interaktion med andra människor vilket 

visade sig bidra med ett oförutsägbart element i arbetet. Eftersom alla personer de 

interagerade med hade en egen vilja upplevde konsultcheferna svårigheter med att 

förutse hur individerna tänkte, vad de tyckte och hur de skulle agera i olika situationer. 

Konsultcheferna beskrev en vardag som kantades av oförutsedda händelser och samtal 

som blev en del av den sociala interaktionen med kunder, konsulter och kandidater. 

Detta beskrevs vara en effekt av de många kontakter med dessa externa parter som 

konsultchefen hade i sitt dagliga arbete och att arbetsbelastningen gjorde det omöjligt 

för flera av de intervjuade konsultcheferna att bli totalt insatt i de anställda konsulternas 

arbetssituation. En av konsultcheferna beskrev situationen:   

 

Vi sitter här och våra konsulter sitter på en annan arbetsplats vilket gör 

att det blir ofta många samtal som man kanske inte förväntat sig som 

kommer till exempel när någon har betett sig illa eller någon inte trivs 

eller så 
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Kontakten med kunder och konsulter kunde därmed resultera i ny information som 

ledde till att åtgärder måste vidtas.  Liknande kunde interaktionen med kandidater bidra 

till ny information gällande om kandidaten matchade den efterfrågade profilen eller inte 

men även gällande om kandidaten själv var intresserad eller valde att hoppa av 

rekryteringsprocessen. Just det faktum att kandidater hade en egen vilja och därmed 

kunde välja att plötsligt hoppa av en process uppfattades av konsultcheferna som 

stressande. På liknande sätt kunde även konsulter säga upp sig och olika meningar rådde 

angående vad som upplevdes som svårast. De konsultchefer som upplevde sig mer 

stressade av att kandidater hoppade av menade att förståelsen från kunden var större när 

konsulter sa upp sig och att tidspressen därför blev mindre.  

 

Kundernas framförhållning vid beställningar påverkade således konsultchefernas 

upplevelse av stress eftersom kortare framförhållning innebar snävare tidsramar. Här 

beskrevs förutsättningarna variera mycket mellan de deltagande bemanningsföretagen. 

En konsultchef berättade att kunder ibland kunde komma med en beställning på 

personer som skulle börja jobba dagen efter. I sådana situationer förväntades också 

konsultchefen kunna lösa det som efterfrågats vilket bidrog till att denna snabbt var 

tvungen att prioritera om sina arbetsuppgifter. En annan konsultchef berättade istället 

om hur hon och bemanningsföretaget satte andra förväntningar redan från början hos 

kunden:  

 

Vi har ju liksom lite längre processtider också, så det blir ju att när vi 

säljer in oss själva så vet de att vi säger aldrig att vi kan fixa en 

kandidat på en dag. Utan det är att våra processer tar en till två veckor  

 

Exemplet visade på ett försök från bemanningsföretagets sida att minska den 

oförutsägbara aspekten i de sociala interaktionerna. Genom att sätta premisserna för 

beställningar redan från början minskar risken för situationer där kunder plötsligt 

efterfrågar hjälp med rekrytering med kort varsel och möjligheten för konsultchefen att 

planera arbetet ökar därmed. Oförutsägbarheten i den sociala interaktionen beskrevs 

dock vara som störst i koppling till kandidater och konsulter då kandidater kunde välja 

att hoppa av processer medan konsulter kunde missköta sig eller behöva stöd i plötsliga 

konflikter med kund. Det framkom att dessa händelser ofta ledde till avbrott i arbetet 

och därmed upplevdes som stressande då det ibland kunde bli svårt att återgå till det 

arbete som utfördes när samtalet eller mailet kom och att tid försvann när 

konsultcheferna var tvungna att sätta sig in i arbetet igen. 

 

Informations- och kommunikationssvårigheter  

Konsultchefens yrkesroll beskrevs vara speciell på det sättet att den var chef och hade 

arbetsgivaransvar över en person den inte fysiskt arbetade tillsammans med. Den sociala 

interaktionen påverkades därför av de informations- och kommunikationssvårigheter 

som kom från den fysiska distansen. Även om arbetet innefattade rutiner för att bygga 

goda relationer och försöka få insyn i konsultens och kundens vardag blev 

konsultchefen aldrig helt insatt i det arbete som utfördes på annan arbetsplats. En 

intervjuperson beskrev att hennes arbete försvårades av att behöva förlita sig på 

telefonsamtal och mail för att försäkra sig om att konsulterna hade det bra och trivdes: 

 

När man är på en arbetsplats så ser man ju ofta om någon inte mår bra, 

om någon inte fungerar. Man har heller inte samma personal-
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omsättning som vi har och man känner personerna på ett annat sätt så 

därför måste man [som konsultchef] vara öppen för att det händer så 

otroligt mycket och det är väl också för att man kan inte påverka så 

mycket för man har inte chansen, man kan inte vara tillräckligt insatt i 

alla ärenden 

 

Att konsultchefer inte har full insyn upplevdes alltså som ett problem, inte bara på 

grund av den oförutsägbara aspekten som tidigare diskuterats utan även för att de 

upplevde sig få en lite snedvriden bild av konsulten och arbetsplatsen. Den snedvridna 

bilden beskrevs främst bero på att både kunder och konsulter tenderade att oftast lyfta 

fram positiva aspekter i uppföljningssamtal. Att få en rättvisande bild av en person eller 

situation kunde även vara ett problem vid möten med jobbsökande kandidater. En av 

konsultchefens uppgifter var att ta reda på information om kandidaten för att kunna 

avgöra om denna passade den aktuella tjänsten hos kundföretaget. Problemet här var att 

konsultchefen aldrig kunde vara helt säker på att den information som kandidaten kom 

med var sann. Åtgärder vidtogs därför för att kontrollera de uppgifter som kandidaten 

lämnade, exempelvis genom att ringa referenser och se över betyg och intyg. I slutändan 

var ändå bedömningen subjektiv vilket en av deltagarna upplevde som en svårighet: 

”Jag måste ändå utgå ifrån att det en person berättar för mig är riktigt. Samtidigt som 

jag måste ändå ifrågasätta för att se om det är riktigt”. 

 

På liknande sätt kunde vissa konsultchefer uppleva svårigheter i att predicera 

kandidaters och kunders beteenden. Kandidater kunde uppge att de hade en viss 

framtidsplan som låg i linje med uppdraget, att de exempelvis planerade att studera en 

viss period och därför ville arbeta extra, men detta behövde inte nödvändigtvis vara sant 

och personens planer kunde också förändras. Kunder kunde uppge att de hade eller inte 

hade ett behov av arbetskraft och sedan ändra sig en kort stund därefter. Den 

informationen som framkom genom interaktion och relation med kandidater, konsulter 

och kunder underlättade konsultchefernas arbete avsevärt. Att ställa frågor blev därför 

en avgörande del av konsultchefens arbete vilket inte alltid förstods eller uppskattades 

av konsulter och kunder. Rollen som mellanhand innebar då att förklara varför 

informationen var viktig, exempelvis för att den andra parten behövde veta eller för att 

informationen kunde underlätta för konsultchefen att göra ett bättre arbete i framtiden. 

Informationssökande som en del av den sociala interaktionen blev därför inte enbart en 

effekt av kunder, kandidater eller konsulters behov utan kunde även vara en möjlighet 

för konsultchefen att förbereda sig för eventuella tvära kast i arbetet. 

 

Att anpassa sig och agera stöd 

Den sociala interaktionen i konsultchefernas arbete kännetecknades även av anpassning 

och att agera stöd. Då syftet med bemanningsföretag beskrevs vara att erbjuda service och 

sälja in tjänster till både företag och arbetssökande innebar en stor del av konsultchefens 

arbete att agera stöd till kunder, konsulter och kandidater men även att anpassa sig till deras 

behov. Många kunder anlitade exempelvis bemanningsföretag för att de själva saknade 

kompetens kring rekrytering, introduktion och utbildning. Konsultcheferna uppgav därför 

att deras roll var uppskattad eftersom de kunde stötta kunder i sådana frågor. Flera 

konsultchefer beskrev även att de uppfattade att kunden uppskattade att konsultchefen var 

som en mellanhand i hela rekryteringsprocessen, både vad gällde urgallring och att tacka 

nej till kandidater som inte gått vidare. Om kunden själv inte ville göra det förväntades 

istället konsultchefen meddela kandidaten. Dessa samtal var exempel på delar av arbetet 

som flera konsultchefer upplevde som jobbiga. Att konsultcheferna förväntades genomföra 
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samtal med personer som blev besvikna eller arga var dock en del av det stöd och den 

service de erbjöd kundföretagen. Som ett serviceföretag var det också uttalat att kunden 

inte hade fel vilket kunde innebära att konsultcheferna fick ta skulden för situationer den 

inte själva hade påverkat  

 

… där är det väldigt tydligt rollen att man får ta den smällen och man 

aldrig kan säga att det är kundens fel eller någonting sådant. Så där 

måste man ju helt enkelt ta den pucken även om man kanske inte 

tycker att kritiken är rättfärdigad 

 

Dessa situationer beskrev hur konsultchefen alltid måste anpassa sig och bete sig 

servicemässigt, trevligt och uppmuntrande mot kunder men precis som det stöd 

konsultcheferna förväntades vara till kundföretagen förväntades de även stötta och 

coacha konsulterna. Den sociala interaktionen med konsulter hade syftet att upprätthålla 

goda relationer mellan bemanningsföretaget och konsultchefen som arbetsgivare samt 

den uthyrda konsulten och även att få information om hur arbetet fortlöpte och hur 

konsulten mådde. Som stöd till konsulten innebar arbetet delvis att coacha personen i 

många grundläggande anställningssituationer då konsulterna ofta var nya i arbetslivet 

men det innebar även att medla mellan konsulter och kunder i de fall konsulten själv 

inte kände sig bekväm med att prata med kontaktpersonen på kundföretaget.  

 

Som ett steg i att arbeta för god service beskrev konsultcheferna att de hade frihet att 

själva forma och ansvara för de relationer de byggde, vilka de skapade kontakt med och 

hur de valde att bygga vidare på dessa relationer. Då olika konsulter, kandidater och 

kunder ville ha olika mycket stöd beskrevs denna frihet som en stor fördel eftersom 

möten och samtal kunde planeras tillsammans med den andra parten och inte efter ett 

stelt ramverk. Att kunna träda in i olika roller beroende på vilken part konsultchefen 

interagerade med beskrevs också som en positiv aspekt av arbetet. Att relationerna 

skilde sig åt ställer dock krav på konsultchefen i form av anpassning.   

 

Det är så mycket kunder och konsulter att man måste vara duktig på 

att läsa av personer och anpassa sig mycket. Vissa kunder och 

konsulter kan man skämta jättemycket med och vissa kräver mer 

professionalitet och så, det tror jag är det svåraste att man måste vara 

väldigt anpassningsbar under hela dagen för ett samtal kan vara 

jättestor skillnad till ett annat samtal 

 

Konsultchefen måste även vara duktig på att läsa av kunders, konsulters och kandidaters 

behov, exempelvis av återkoppling. Vissa personer kunde ha behov av att få 

återkoppling varje dag medan andra inte krävde samma regelbundenhet. Att läsa av och 

informera beskrevs vara nyckeln i dessa sammanhang eftersom återkoppling som dröjde 

lättare accepterades om detta hade förvarnats om innan.  

 

Både att agera stöd mot kunder och konsulter samt sköta relationerna till dessa individer 

var delar som bemanningsföretagen förväntade sig av konsultcheferna. Detta 

synliggjordes genom mätningar, statistik och listor. Företaget förväntade sig exempelvis 

att konsultchefen skulle bidra med en god bild, agera professionellt och ge service till 

kunder och konsulter. Detta beskrevs vara viktigare för de mindre bemanningsföretagen 

än för det större eftersom varumärkena då inte sålde sig själva lika enkelt. Även själva 

kontakten med kandidater beskrevs vara en medveten del i att föra arbetet framåt mot en 
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lyckad avslutad rekryteringsprocess och bidra med något till det egna 

bemanningsföretaget. Just att bidra med en god bild av bemanningsföretaget och dess 

syfte beskrevs vara ett sätt att förebygga avhopp och missnöje hos kandidater. Hur 

mycket energi som lades på att marknadsföra företaget just mot kandidater, och därmed 

hur mycket stöd och anpassning konsultchefen arbetade med i de fallen, skilde sig 

mellan de intervjuade konsultcheferna beroende på om de arbetade på det stora 

bemanningsföretagen eller något av de mindre. En konsultchef på ett av de mindre 

företagen förklarade: 

 

För oss som är lite mer okända så blir det väldigt mycket att man vill 

förmedla en positiv bild så att man när man väl har hört talas om oss 

så ska man känna att det var en positiv kontakt 

 

Professionalitet, information och trevligt bemötande beskrevs vara grundstenarna i att 

skapa en god relationsgrund och det blev därmed av vikt för konsultchefen att anpassa 

sig för att uppnå detta. Redan vid ett personligt möte hade kandidaten skapat sig en bild 

av företaget, exempelvis genom hemsida eller platsannons, och i det läget beskrevs 

konsultchefens uppgift vara att upprätthålla den goda bilden kandidaten hade alternativt 

överträffa låga förväntningar genom hur de jobbade. Att sedan agera som ett stöd för 

kandidaten i processen när de hade frågor eller behövde tips bidrog enligt 

konsultcheferna också till att kandidaten kände sig bra bemött och upplevde att de hade 

någonstans att vända sig till vid frågor.  

 

En av konsultcheferna på det större bemanningsföretaget förklarade att hon inte la så 

mycket energi vid kontakten med kandidaten i början av processen. Hon förklarade att 

hon försökte vara ärlig och uppskattande men la mer fokus på de anställda konsulterna. 

Det var först när kandidaterna kommit en bit in i processen som hon upplevde det 

viktigt att knyta dem till sig:  

 

… för då har det ändå kommit till en ny nivå där det kanske blivit en 

blivande konsult och då är det väldigt viktigt att det känns rätt och att 

de håller sig motiverade, framförallt nu när det börjar bli 

kandidaternas marknad så tror jag att det blir viktigare att vara snabb i 

återkoppling och finnas som ett stöd så man skiljer sig från andra 

bemanningsföretag 

 

Att sälja in sitt eget företag och de tjänster som kunde erbjudas visade sig också bli 

viktigare i takt med att kompetenta kandidater ökade. Mycket av interaktionen beskrevs 

då handla om att få kandidaterna att känna sig sedda och personligt bemötta vilket också 

krävde anpassning. Genom att knyta kandidaterna till sig med goda relationer oavsett 

om de gick vidare i processen och blev anställda hos kunden eller inte ökade 

konsultcheferna sina kontaktnät och därmed också möjligheten att hitta bra kandidater i 

framtida processer. På så vis kunde även osäkerheten och risken med kandidater som 

hoppar av dämpas.  

 

 

De professionella relationerna 

I konsultchefens arbete ställs krav på skapande och underhållande av ett stort antal 

professionella relationer. De teman som visat sig känneteckna dessa relationer är 

Beroende, Otillräcklighet samt Bekräftelse.  
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Beroende  

Det första temat som kännetecknade konsultchefens professionella relationer var 

beroende. Beroendet i relationerna kom främst från situationer där konsultchefens 

arbete krävde information från andra parter för att kunna fortsätta. Beroendet visade sig 

också då kommunikationssvårigheter bidrog till att rekryteringsprocesser drog ut på 

tiden med tidsbrist som konsekvens. 

 

Konsultcheferna berättade om en vardag som var beroende av andra där möjligheten att 

styra sin egen tid ibland var minimal. Detta kom av att konsultchefens roll innebar att 

vara en mellanhand och en medlare mellan kunder, konsulter och kandidater. Arbetet 

beskrevs innebära många avbrott och det som planerats under dagen blev ofta 

uppblandat med mail från kunder och konsulter samt oförutsägbara och brådskande 

ärenden exempelvis angående konsulter som misskött sig på arbetet. På grund av den 

oförutsägbara aspekten i relationerna blir konsultchefens arbete svårplanerat och 

konsultchefen blir därmed beroende av de externa parterna för att kunna utföra sitt 

arbete. Kommunikationen beskrevs vara en kritisk aspekt och att få tag på alla 

inblandade parter upplevdes tidvis vara en svårighet.  ”… det är väl också utmaningen 

att man inte alltid får tag i kunder eller konsulter och så får man ringa en gång till och 

ja... ibland känns det som att man bara försöker jaga rätt på personer...” Anledningen till 

att detta upplevdes påverka arbetet i så stor utsträckning var för att konsultchefens 

arbete var beroende av den sociala interaktionen. I många situationer krävde vidare steg 

svar på frågor eller information från kunder, konsulter eller kandidater. Det kunde 

exempelvis handla om att kunden inte varit tillräckligt utförlig i kravprofilen: 

 

Ibland har man jättetydliga kunder som vet precis vad de vill ha, då är 

det jättelätt att hitta en person. Ibland får man någon slags kravprofil 

som ändrar sig efter varje person som de träffar och då är det jättesvårt 

att försöka förstå vad de vill ha 

 

Detta kunde även upplevas som stressande då det arbete konsultchefen lagt ner kanske 

inte längre var användbart och frustration kunde uppstå när tiden kändes bortkastad. 

Andra exempel på situationer där konsultchefen var tvungen att invänta information 

kunde vara att kunden eller konsulten inte återkommit med tider som passade för 

intervjuer eller att referenspersoner till kandidaterna inte svarat. Resultatet blev då att 

arbetet drog ut på tiden och det upplevdes av konsultcheferna som stressande eftersom 

arbetsmarknaden numer gynnade arbetstagarna mer och mer: kandidater var ofta i fler 

processer samtidigt och risken att kandidater hoppade av rekryteringsprocessen ökade ju 

längre tiden gick. Följande citat beskriver situationen väl: 

 

Någonting som oftast kan vara en väldigt kritisk punkt är tiden, att till 

exempel är kandidater ofta i flera processer samtidigt och då kan 

tidsfaktorn vara avgörande för om det blir en affär för oss och kunden 

får den personen de vill ha och kandidaten får ett jobb. Problemet där 

kan ju vara om man inte får återkoppling. Dels om man inte får tag på 

kandidaten eller kunden, det är ju länken däremellan som jag jobbar, 

det kan ju dra ut på processen och göra att det kanske inte blir 

någonting. Kandidaten kanske har sökt sig åt annat håll, kunden 

kommer i efterhand och säger att jag vill ha den här personen och så 

har man tappat den personen. Det kan bli ett problem 
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Detta var en situation som de flesta intervjupersonerna upplevde som stressande. Att 

inte kunna påverka eller ha kontroll över kandidatens eller kundens val innebar en 

ständig osäkerhet över huruvida uppdraget skulle lyckas och om både kund och 

kandidat skulle tacka ja. Konsultcheferna beskrev frustration som uppstod när en 

kandidat hoppade av och de fick börja om från början. Detta eftersom de ständigt 

befann sig under tidspress från kunden och samtidigt pressades från företaget att 

framgångsrikt kunna tillsätta uppdrag. I ett sådant läge blev alltså konsultchefen till viss 

del beroende av kandidatens vilja att tacka ja till uppdraget för att kunna tillfredsställa 

kundens efterfrågan och det egna företagets förväntningar. 

 

Otillräcklighet 

Konsultchefernas relationer kännetecknades även av en känsla av otillräcklighet. Detta 

eftersom tidsbrist i kombination med många och ibland motsägande krav och 

förväntningar ställdes på dem. Som tidigare nämnts innebar konsultchefsrollen mycket 

frihet under ansvar där ansvaret innebar att driva processen framåt på bästa sätt. I 

relationen till kunder förväntades därmed konsultchefen driva arbetet och ansvara för att 

leverera rätt arbetskraft efter kundens efterfrågan. Detta innebar även att ta reda på 

information, dels från kunden för att konsultchefen skulle kunna skapa sig en så riktig 

bild av vad för kompetens eller person som efterfrågades, men även information ifrån de 

kandidater som sökte, för att kunna avgöra om dessa passade den efterfrågade profilen 

eller inte. Att ställa frågor var nödvändigt för att arbetet skulle gå framåt, som tidigare 

diskuterats, och att ta reda på information och driva arbetet framåt blev därför en 

grundläggande aspekt av arbetet och något som förväntades av kunder. En av 

intervjupersonerna förklarar varför:  

 

Det är ofta så att kandidaterna eller kunden kanske inte driver det 

framåt av olika anledningar, att kandidaten kanske är aktiv i flera 

processer kanske inte är intresserad eller mer intresserad, kunden kan 

ha mycket att göra… så det är jag som måste ringa alla samtalen och 

skicka iväg alla mailen och se till att processen går framåt 

 

Utmaningen i att leva upp till kundens förväntningar låg inte enbart i att själv driva 

arbetet framåt utan kom även från oförutsägbarheten i tillgången på kompetent 

arbetskraft vilket också blev mer och mer tydlig för konsultcheferna i takt med att 

arbetsmarknaden skiftade och fler jobb blev tillgängliga. De tjänster som företag 

anlitade bemanningsföretag för beskrevs av de intervjuade konsultcheferna ofta vara 

sådana som kundföretagen själva haft svårt att hitta kandidater till. 

Bemanningsföretagen kunde ha bättre kanaler och nätverk att leta efter arbetskraft i men 

generellt upplevde konsultcheferna att även de hade svårigheter med att hitta rätt 

personer. Om kunden dessutom hade väldigt specifika krav och eftersökte en viss 

kompetens ökade svårigheten att hitta intressanta kandidater vilket påverkade 

konsultchefens möjlighet att tillmötesgå kunden och framgångsrikt tillsätta uppdraget.  

Eftersom tillsättning av uppdrag var det absoluta syftet med att anlita 

bemanningsföretag var förväntningarna höga på konsultcheferna att klara av detta och 

alla intervjupersoner uppgav att de kunde uppleva stress i situationer där de hade svårt 

att hitta kandidater till kunden.  

 

Det är det som är stressande, att det inte finns just det som kunden 

förväntar sig att de ska hitta. Och man kan ju leta under varje sten men 
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vissa profiler kommer man inte kunna hitta vissa perioder och det är ju 

väldigt, väldigt stressigt, att man ser att tiden går och man behöver 

leverera någonting men samtidigt vill man inte skicka dit vem som 

helst utan man vill ändå att det ska vara viss kvalitet på det hela 

 

Som tidigare nämnts arbetade konsultcheferna proaktivt med relationsskapande, service, 

anpassning och stöd för att öka det egna kontaktnätet och minska risken för 

kandidatbrist. Exempelvis framkom att en del av arbetet innefattade att hjälpa 

kandidaterna med frågor om ansökningar, intervjuer, feedback och annat relaterat till 

jobbsökarsituationen. Att agera jobbcoach till kandidater upplevde flera konsultchefer 

som en givande del i arbetet men de beskrev också att detta var en del som ofta tog för 

mycket tid från annat arbete. Att fundera över vad kontakten med kandidaten i sådana 

fall gav till nuvarande eller framtida uppdrag blev därför viktigt och om relationen inte 

bidrog något till arbetet blev det också nödvändigt att prioritera tiden till annat. Även 

här framkom att relationen till kandidaterna handlade om prioriteringar och att inte 

kunna lägga tillräckligt mycket tid på att skapa en grund för goda relationer.  

 

I relationen till konsulterna hade konsultchefen en roll i form av arbetsgivare och 

förväntades därför både agera stöd i svåra situationer men även ha god insyn i 

konsulternas arbetssituation på annan arbetsplats. På grund av det fysiska avståndet och 

tidsbrist förlitade sig konsultcheferna på att de anställda konsulterna hörde av sig om de 

hade frågor eller problem. Det framkom dock att konsultcheferna upplevde att det fanns 

en risk att blyga eller osäkra personer drog sig från att ta kontakt med konsultchefen och 

dessa personer kunde då bli mindre synliga. I situationer som rörde personer som 

hamnade utanför den sociala gruppen på arbetsplatsen eller som hade problem med 

arbetsverktyg upplevde en konsultchef frustration eftersom hon kände sig otillräcklig i 

hennes roll som chef på avstånd: ”Det kan ju vara lite frustrerande kan jag tycka, att 

man ibland tappar vissa konsulter som man vet att man kunnat hjälpa men inte från den 

rollen jag har idag”. Konsultcheferna förväntades skapa en så pass god kontakt med 

konsulterna att dessa skulle kunna vända sig till konsultchefen vid problem eller frågor. 

Samtidigt blev bristen på insyn en bidragande faktor till att möjligheten att möta dessa 

förväntningar upplevdes som en utmaning. Liknande försvårades konsultchefens jobb 

av att rollbeskrivningar och arbetsfördelningar mellan kund och konsultchef inte alltid 

var klara för konsulten. Konsulten kunde i de lägena ställa orimliga krav på 

konsultchefen som samtidigt förväntades göra sitt bästa för att lösa situationen. Som 

tidigare nämnts förväntades konsultchefen agera servicemässigt och aldrig lägga skuld 

på kunden vilket bidrog till att kraven på konsultchefen kunde bli stora om kunden inte 

fullföljde sin del av arbetsfördelningen. Flera av konsultcheferna beskrev också en 

svårighet att klargöra för konsulter hur tillgängliga de kunde vara vilket ledde till att de 

ibland fick samtal på kvällar där konsultchefen förväntades svara eller ringa tillbaka. 

Detta upplevde flera konsultchefer som stressande då de ständigt var tvungna att vara 

tillgängliga för kunder och konsulter, även efter arbetstid. 

 

Att klargöra rollerna och nå blyga och osäkra personer var inte den enda utmaningen 

konsultcheferna upplevde i relationen till sina konsulter. Den konsultchef som hade flest 

extraanställda beskrev även en svårighet i att skapa varaktiga relationer till dessa 

konsulter eftersom de inte alltid arbetade på långsiktiga uppdrag alternativt enbart 

arbetade på obekväma arbetstider. Detta upplevde konsultchefen som tråkigt eftersom 

hon gärna skulle se mer varaktiga relationer med sina konsulter. I sådana lägen kunde 

det också uppfattas bli svårare att tillfredsställa konsulternas behov av kontakt och få 
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dem att känna sig sedda. De flesta av konsultcheferna upplevde just att det var viktigt att 

konsulterna kände sig träffade och igenkända och samma sak beskrevs även vara av vikt 

i relationen till kandidater. Genom att få kandidater och konsulter att känna sig sedda 

kunde konsultchefen arbeta för att knyta både dessa personer till företaget. Samtidigt 

beskrev flera av intervjupersonerna att detta kunde bli en utmaning då de hade kontakt 

med väldigt många personer varje dag. Att inte hinna med att ringa, möta eller svara på 

mail från konsulter visade sig vara en av de främsta källorna till stress då detta bidrog 

till ett dåligt samvete: ”Att hela tiden ha en liten känsla av att man borde ha ringt 

den personen den dagen men man hade kanske inte tid, att man alltid kunde ringt ett 

samtal till och höra hur det går och så”.  

 

Även om det främsta syftet med konsultchefens arbete var att tillsätta uppdrag och hitta 

rätt kandidater till kunderna så förväntas de också sälja, vara gemytlig mot konsulter, 

kunder och kandidater, vara professionell och samtidigt bli uppmätt i siffror. Att ständigt 

arbeta på många parametrar samtidigt beskrevs vara en utmaning:  

 

Chefen ska vara nöjd med mina siffror samtidigt som kandidaten ska 

vara nöjd med att den hittar rätt tjänst samtidigt som kunden begär 

svar för de väntar på besked så att, det kan nog vara svårigheten att få 

ihop alla bitarna  

 

Den blandning av förväntningar som konsultchefen ställdes inför kunde upplevas som 

stressande. Konsultcheferna kände att det inte fanns någon ände på arbetet de gjorde, på 

hur mycket de kunde engagera sig, höra av sig eller arbeta med att tillsätta uppdrag. Det 

blev därför upp till konsultchefen själv att sätta gränser och forma den egna rollen vilket 

också bidrog till upplevelsen av att alltid behöva vara tillgänglig och att inte räcka till. 

Eftersom konsultchefens yrkesroll innebar så pass stor del social interaktion och 

serviceanda följde även en förväntning på konsultchefen att alltid vara tillmötesgående, 

positiv och på gott humör: 

 

Det är väldigt, väldigt svårt att ha en dålig dag då man alltid måste 

vara på topp. Det kan vara väldigt stressande och väldigt psykiskt 

påfrestande att alltid vara tillgänglig och alltid ha den uppmuntrande 

attityden och alltid vara mellanhanden mellan kund och konsult 

 

Att inte kunna ha en dålig dag var också en del av de förväntningar som fanns på 

konsultcheferna att alltid vara tillgänglig för kunder och konsulter som diskuterats 

tidigare. Detta uppfattades av vissa konsultchefer som en utmaning, att räcka till i 

arbetet, då de förväntades utföra ett arbete med rekryteringsprocesser och 

arbetsgivaransvar men samtidigt ständigt hade jour när det gällde frågor eller problem 

som kunde uppstå.  

 

Den ständiga kontakten med människor kunde också bidra till att livet utanför jobbet 

blev lidande vilket flera av deltagarna beskrev. Många möten och samtal på samma dag 

ledde till en strävan efter mindre social kontakt på fritiden. Samtidigt gick mycket 

energi åt till relationer och interaktion med andra vilket innebar att vissa av 

konsultcheferna kände sig väldigt trötta vid dagens slut. Konsultchefens många 

relationer i arbetet kunde därför anses bidra till en känsla av otillräcklighet, inte bara i 

arbetslivet utan även utanför då de personliga relationerna kunde bli lidande.  
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Bekräftelse 

Det sista temat som visat sig komma av de många relationerna konsultcheferna hade i 

sin yrkesroll var bekräftelse. Hittills har främst negativa delar av den sociala aspekten 

lyfts fram, men det var i bekräftelsen och den personliga utvecklingen som 

konsultcheferna fann sin trivsel och sin känsla av mening. Genom relationerna fick de 

stor möjlighet till återkoppling och utveckling vilket var något som alla uppfattade som 

positivt och energigivande.  

 

Som en del av att arbeta som serviceföretag mättes konsultcheferna inte bara på 

ekonomiska delar utan även på hur nöjda kunder och konsulter var med samarbetet med 

bemanningsföretaget. Arbetet var därmed väldigt resultatinriktat och stora krav ställdes 

på konsultchefen som diskuterats tidigare, dock bidrog även mätningarna till en 

möjlighet till feedback. Att mätas och få återkoppling på arbetet upplevdes av flera 

konsultchefer som positivt då det bidrog till delaktighet i företagets framgång och även 

gav konsultchefen information om vad som kunde förbättras. Att siffrorna såg bra ut 

kunde också bidra till högre trivsel eftersom det indikerade att arbetet utförts väl. 

Eftersom konsultchefen inte enbart mättes i ekonomiska värden utan även på hur nöjda 

kunder och konsulter var med samarbetet påverkade mätningarna hur konsultchefen såg 

på och arbetade med sina relationer.  

 

Konsultchefen fick alltså ständigt återkoppling på sin arbetsprestation vilket upplevdes 

som positivt av de flesta deltagare. Det framkom att alla konsultcheferna i denna studie 

trivdes med och arbetade för personlig utveckling och att lära sig mer. En av deltagarna 

beskrev att detta var en av de bästa delarna med hennes arbete: 

 

Du får så mycket personlig utveckling i hur du beter dig mot konsulter 

och kunder. Fördelarna är ju att du hela tiden får feedback på det du 

gör, att du hela tiden utvecklas i arbetet och det påskyndar din 

utveckling hela tiden att kontinuerligt få den typen av respons 

 

Genom alla sina möten träffade konsultcheferna många olika personer med varierande 

bakgrund. Detta bidrog till att de ofta träffade personer som inte tänkte, tyckte eller 

betedde sig som dem själva och detta upplevde intervjupersonerna berikade deras 

yrkesliv. ”Det kan handla om precis vad som helst, ett beteende eller vad en person 

säger eller ny information för mig, om det får mig att tänka till eller reagera eller 

någonting liknande”. Att lära sig något nytt och att få fundera över sin egen utveckling 

beskrevs ge energi och alla intervjupersoner utom en beskrev hur de utvecklats som 

personer genom den sociala kontakten de haft i arbetet, exempelvis att bli tryggare i 

mötet med vad som kunde upplevas som auktoritära kunder. Trots att den ständiga 

återkopplingen genomgående beskrevs som positiv så kunde den även upplevas som 

svår och tröttsam. Samtal och mail från kunder, konsulter och kandidater blandades med 

listor, mätningar och resultat:  

 

Man är inte alltid mottaglig för feedback, det kan vara en väldigt 

stressig arbetsdag att det är mycket annat som hänt den dagen och den 

feedbacken och responsen som du får kan du inte riktigt styra själv 

utan den kommer ju hela tiden vare sig du vill eller inte  

 

Den ständiga feedbacken från kunder och konsulter innebar även en stor källa till 

bekräftelse för konsultcheferna. Att känna sig meningsfull och att bidra, oavsett om det 
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innebar till företagets framgång, den egna framgången eller konsulter och kunders 

framgång, beskrevs genomgående som en källa till motivation och något som upplevdes 

som viktigt för de intervjuade konsultcheferna. En av intervjupersonerna förklarade:  

 

Jag tror att alla mår bra av eget ansvar och att känna sig betydelse-

fulla. Det är väl det som i någon mån gör att jag tycker det är roligt att 

jobba i min roll. Att jag fyller ett hål, jag fyller ett behov hos en kund 

och kanske ger en mening till en konsult genom att erbjuda den 

arbetslivserfarenhet 

 

Det egna ansvaret över hela processen bidrog alltså, när allt gick som det skulle, till en 

känsla av meningsfullhet. Att lyckas med att matcha rätt kandidat med rätt tjänst var 

också något som upplevdes som roligt och givande för konsultcheferna, mycket 

eftersom de upplevde att de hade möjlighet att påverka. Motivationen beskrevs också 

öka när de fått in en bra ansökan som de trodde kunde passa kundens behov. Att sälja in 

en kandidat hos kunden och samtidigt arbeta för att ge en bra bild av tjänsten till 

kandidaten var en viktig del av arbetet och bidrog därför desto mer till tillfredsställelsen 

om båda tackade ja.  

 

När man är som gladast är ju när man har lyckats hitta den perfekta 

kandidaten till kandidatens drömjobb och det går i lås och alla är 

jättenöjda. […] Vissa företag har man lite förkärlek för och sen så 

träffar man en kandidat som man känner direkt att de här två skulle 

gilla varandra så himla bra och så träffas de och så hör man efteråt att 

japp, de gillade varandra och så blev det klart 

 

Bekräftelsen kom av att konsultchefen såg sin egen prestation, att den var ansvarig för 

att ha tillsatt en person som gjorde ett bra jobb, och den känslan fortsatte även under 

hela anställningen, så länge konsulten skötte sig och trivdes. En av intervjupersonerna 

förklarade att det var en positiv känsla att veta att hon hade konsulter som var ute och 

jobbade hos kunder för hennes företag samtidigt som hon mådde bra av att veta att en 

person som hon valt ut för att passa hos ett specifikt företag också gjorde ett bra jobb 

och trivdes.  

 

Eftersom många kandidater blev glada och tacksamma bara för en intervju fick 

konsultchefen också många små doser av energi från nöjda kandidater under hela 

rekryteringsprocessen. Att få coacha och tipsa kandidaterna under processens gång 

beskrevs också som givande. Mycket energi kunde även komma från de anställda 

konsulterna vid uppföljningssamtal och möten. Att de trivdes på arbetsplatsen och 

visade engagemang bidrog med en större känsla av tillfredsställelse för konsultcheferna 

eftersom det arbete som konsultchefen lagt ner upplevdes som framgångsrikt och 

meningsfullt.  

 

 

D i s k u s s i o n 

 

Tidigare studier gällande konsultchefer i bemanningsbranschen har pekat på att dessa 

upplevt motstridiga krav mellan kunder, de uthyrda konsulterna som de har 

arbetsgivaransvar för och det egna företaget vilket har påverkat möjligheten till goda 

relationer med alla dessa aktörer. Den höga graden av social interaktion har även visat 
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sig upplevas som betungande för vissa konsultchefer och flera svårigheter som 

konsultcheferna ställs inför kan kopplas till relationer till antingen kunder eller 

kandidater. Tidigare studier har även rört den uthyrda konsultens psykosociala 

arbetsmiljö samt hur dessa individer påverkas av relationen till deras konsultchefer. 

Forskning saknas dock till stor del när det kommer till hur samma relationer samt den 

stora andelen social interaktion i arbetet påverkar konsultchefernas arbetsvillkor. Det 

övergripande syftet för denna studie har därför varit att belysa konsultchefernas 

arbetsvillkor med särskilt avseende på den sociala interaktion som arbetet kräver samt 

de flerfaldiga relationer som konsultchefen tvingas skapa och upprätthålla med olika 

aktörer, så som kundföretag, kandidater, konsulter och det egna företaget.  

 

Resultaten visar att den sociala interaktionen i konsultchefernas arbete kännetecknas av 

informations- och kommunikationssvårigheter. Dessa svårigheter kommer bland annat 

från subjektiv information som är ett resultat av det fysiska avstånd som uppstår mellan 

konsultchefen å ena sidan och konsulter, kandidater och kunder å andra sidan. Dessa 

svårigheter påverkar till stor del den sociala interaktionen och bidrar även till 

oförutsägbarhet då konsultcheferna aldrig kan vara säkra på hur de andra parterna 

kommer att handla i en given situation. Vidare har stöd och anpassning visat sig vara 

utmärkande delar av den sociala interaktionen då konsultchefens arbete går ut på att 

tillhandahålla tjänster vilket även innebär att tillmötesgå kunder och konsulter utifrån 

deras efterfrågade behov i så stor utsträckning som möjligt. Motsvarande har 

konsultchefernas många relationer till kunder, konsulter, kandidater och det egna 

företaget visat sig kännetecknas av beroendesituationer där konsultcheferna beskriver 

svårigheter att utföra sina arbetsuppgifter utan samarbete med andra aktörer och där 

information samt brist på återkoppling blir viktiga faktorer. Relationerna visar sig även 

kopplas till en känsla av otillräcklighet då många och ibland motstridiga krav ställs på 

konsultcheferna utifrån de flerfaldiga relationerna. Slutligen har relationerna dock även 

visat sig bidra till en känsla av bekräftelse för konsultcheferna då dessa innefattar en 

stor del feedback och där känslan av att kunna bidra och känna sig meningsfull leder till 

tillfredsställelse.  

 

Mycket av konsultchefens arbete har alltså en oförutsägbar aspekt. Detta eftersom 

arbetet har en servicefunktion och därför inte alltid kan följa ett förutbestämt mönster i 

när, var eller hur arbete kommer att krävas av den, men till stor del på grund av det 

faktum att konsultchefen inte fysiskt befinner sig på samma arbetsplats som kunder och 

konsulter och därmed inte har full insyn i arbetet. Bristen på kontroll blir därför 

uppenbar då situationer gällande konflikter eller samarbetsproblem mellan kunder och 

konsulter alternativt kunders nya personalbehov kan komma som överraskningar. 

Dessutom upplevs kandidaters motivation att tacka ja till just den aktuella tjänsten svår 

att förutse. Det oförutsägbara kommer även från den beroendesituation som uppstår då 

konsultchefen tidvis behöver information från andra parter för att kunna fortsätta sitt 

arbete och därmed har svårt att planera arbetets upplägg i förväg. Bristen på 

egenkontroll i arbetet (Rubenowitz, 2004) har visat sig påverka konsultchefernas 

arbetstrivsel negativt i dessa oförutsägbara situationer, vilket även får stöd av 

Rubenowitz teori (2004). Samtidigt har högt tempo och varierande vardag beskrivits 

som positiva aspekter vilket kan förklaras med att variation i upplevd kontroll innebär 

skillnaden mellan om arbetet upplevs utvecklande eller påfrestande (Karasek & 

Theorell, 1990). Detta får stöd i tidigare forskning där det framkommit att 

konsultcheferna upplevde negativa effekter av de motstridiga krav som ställs på dem 

(Olofsdotter, 2006) då känslan av kontroll kan tänkas vara låg. Liknande har tidigare 
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studier även visat att en av de främsta svårigheter som rekryterare upplever är 

svårpredicerad information, exempelvis otillräckliga kravprofiler från kunder samt 

information som kandidater kommer med i en rekryteringsprocess (Berglund, 2007) 

vilket även framkommit som faktorer som påverkar oförutsägbarheten i denna studie. 

För att motverka bristen på kontroll arbetar många konsultchefer proaktivt genom att 

söka information, ställa frågor till kunder, konsulter och kandidater samt arbeta för att 

skapa goda relationer för att knyta dessa aktörer närmare till sig. Detta i förhoppning att 

slippa oförutsägbara avhopp, upprörda kunder och konsulter samt snabba förändringar i 

kunders personalbehov. Det proaktiva arbetet kan tänkas vara ett led i Antonovskys teori 

om hanterbarhet i situationer som kan upplevas som motgångar (2005). De resurser som 

krävs för att uppleva hanterbarhet inkluderar exempelvis information eller tillgång till 

stöd från andra individer vilket förhoppningsvis blir resultatet av konsultchefernas 

förebyggande arbete. Detta har visat sig riktigt i tidigare studie om konsultchefens 

relationer där konsultcheferna tvingades skapa tillitsfulla relationer för att motverka den 

risk dessa utsätter sig för genom den bristande insyn de har i konsulters och kunders 

vardag (Olofsdotter, Augustsson & Wolvén, 2008).  

 

Det förebyggande arbetet kan även ses som en del i konsultchefsrollens arbete med 

anpassning till kunder och konsulter.  Att upprätta goda relationer till alla externa parter 

samt bidra med en positiv bild av företaget beskrivs vara grundläggande för 

konsultchefsrollen vilket skapas genom stöd, anpassning och service. Det framkommer 

dock att olika parter behandlas med olika grad av service och stöd vilket kommer från 

konsultchefens möjlighet att själv bedöma och anpassa sig till de relationer den skapar. 

Hur mycket energi som läggs på att skapa en god relation och en bra bild av företaget i 

ett tidigt skede varierar eftersom det då fortfarande kan uppfattas oklart om relationen 

blir varaktig. Valet att inte prioritera nöjda kandidater kan eventuellt även vara ett 

resultat av att det är den enda externa gruppen som inte har möjlighet att officiellt 

bedöma konsultchefens arbete i mätningar och att konsultchefen därför hellre arbetar för 

att tillfredsställa de personer som har möjlighet att synligt påverka dennes resultat. 

Ytterligare en möjlig förklaring är tidsbrist och att konsultchefen därmed tvingas 

prioritera mellan de skilda krav som ställs på dem i arbetet. Likt de resultat som 

framkom i Olofsdotters studie (2006) kan relationsskapande hamna i skymundan till 

förmån för tillsättningar av uppdrag. Konsultchefens stora frihet i formandet av 

relationerna bidrar till att dessa också kan anpassas till graden av service som följer de 

olika rollerna, exempelvis formas konsultchefens relation till konsulterna som ett 

samarbete för att tillsammans tillfredsställa kunden medan relationen mellan 

konsultchefen och kunden innebär en större grad av ensidig service riktad mot kunden 

där kunden alltid har rätt. Arbetet med anpassning och stöd som en del av en service 

förväntas bidra med en större lojalitet från kunder, kandidater och konsulter vilket 

motverkar en del oförutsägbarhet i arbetet. På så sätt ökar konsultchefernas hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005) i oförutsedda situationer, exempelvis genom att kunder har större 

förståelse och tålamod om kandidater hoppar av, alternativt att fler kandidater finns 

tillgängliga vid plötsliga och snabba förfrågningar från kund. Stöd, exempelvis från 

förstående kunder eller hjälpsamma kollegor har även visat sig spela stor roll för 

motverkande av psykosomatiska besvär i situationer med stora krav och låg kontroll 

(Theorell, 2003b). Stödet kan delvis fungera som bekräftande funktion vilket kan leda 

till att konsultchefen upplever mer kontroll över situationen än tidigare. Konsultchefens 

möjlighet att själv anpassa relationerna utifrån vad den anser passande kan vara ett sätt 

att öka möjligheten till stöd och pekar på en potentiell egenkontroll i arbetet 

(Rubenowitz, 2004) som antas bidra till en ökad känsla av trivsel i yrkesrollen. Service- 
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och försäljningsdelen samt anpassningen som blir en del av det kan uppenbarligen bidra 

till bättre arbetsklimat för konsultchefen vid goda relationer. Gott arbetsledningsklimat i 

form av bra samarbete med konsulterna samt god gemenskap och samarbete med 

kandidater och kunder har också ansetts påverka den psykosociala arbetsmiljön positivt 

(Rubenowitz, 2004). Motsvarande har resultaten i denna studie visat att de tillfällen där 

konsultchefen tvingas ta skulden istället för kunder då dessa betett sig felaktigt upplevts 

som negativa.   

 

Resultaten i denna studie pekar på att konsultcheferna tidvis upplever problem med att 

tillfredsställa alla de krav och förväntningar som läggs på dem från olika håll, inte bara i 

relationerna till kunder, konsulter och kandidater utan även i form av mätningar och 

resultat som kommer från det egna företagets krav på den anställda. Problem med att 

känna sig tillräcklig kan främst hänföras till bristande resurser och kontroll i 

kombination med höga och ibland motstridiga krav i arbetet. Att konsultcheferna 

upplever att de har svårt att räcka till kan härledas till att deras arbete består av att 

tillfredsställa många olika grupper av människor, men också till den oförutsägbarhet 

arbetet har som tidigare tagits upp. Inte nog med att konsultchefen måste leva upp till 

alla förväntningar och krav som ställs på den i relationen till kunden, konsulten, 

kandidaten och det egna företaget, chansen att planera arbetet för att lättast tillmötesgå 

alla krav är minimal. Resurserna i form främst av tid visar sig alltså vara bristvaror och 

upplevelsen av otillräcklighet kan därmed tänkas vara ett uttryck för en låg känsla av 

hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Eftersom alla tre nivåer i KASAM-begreppet 

(Antonovsky, 2005) måste vara uppfyllda för att en individ ska kunna överkomma en 

motgång eller utmaning tillfredsställande kan bristen på tid här bidra till att de plötsliga 

vändningarna i arbetet samt svårigheterna i form av motstridiga krav upplevs som 

omöjliga att klara av. Otillräckligheten kan också komma av att tidsbristen medför en 

minskad möjlighet till kontroll samtidigt som kraven i arbetet fortsätter att vara höga. 

Genom detta bidrar tidsbristen och motstridigheten i alla förväntningar till en skiftning 

från ett aktivt arbete som upplevs som utvecklande till ett högspänningsjobb som istället 

bidrar med negativ stress och i längden kan medföra psykisk ohälsa (Karasek & 

Theorell, 1990). Just optimal arbetsbelastning har också lyfts fram som en viktig aspekt 

av god psykosocial arbetsmiljö (Rubenowitz, 2004). Resultat som stödjer dessa teorier 

och dess koppling till föreliggande studie går att se i tidigare forskning av Olofsdotter 

(2006) där konsultcheferna beskrev att de befann sig i en klämd position mellan 

företagets, kunders och konsulters krav och förväntningar där tidsbristen förhindrade 

dem att tillfredsställa alla de efterfrågade kraven.  

 

Genom de många krav och förväntningar som ställs på konsultchefen kommer dock inte 

enbart negativa upplevelser utan dessa bidrar även med viktig information till 

konsultchefen i form av feedback och bekräftelse. Alla relationer, möten och resultat ger 

dem återkoppling på hur de utför sitt arbete och de har därför stor möjlighet att utveckla 

sig själva. Arbetet innefattar även en stor frihet att själv planera arbetet, alltså en stor 

möjlighet till egenkontroll i arbetet (Rubenowitz, 2004), och den aspekten har visat sig 

vara mycket uppskattat av konsultcheferna i den annars så oförutsägbara 

arbetssituationen. Som nämnts tidigare kan även möjligheten till viss kontroll i ett yrke 

med många krav även vara skillnaden mellan aktiva arbeten och högspänningsarbeten 

(Karasek & Theorell, 1979). Just aktiva arbeten där krav och kontroll är höga i arbetet 

har ansetts leda till ökad energi och drivkraft i arbetet samt en känsla av personlig 

utveckling (Karasek, 1979). Det stora ansvaret och den regelbundna feedbacken som 

konsultcheferna får bidrar även till en känsla av meningsfullhet, med andra ord att se 
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positivt på sin egen plats i tillvaron (Antonovsky, 2005). Med meningsfullheten följer 

upplevelsen av att krav och motgångar blir utmaningar som kan överkommas och kan 

därför även jämföras med en drivkraft och en känsla av motivation (Antonovsky 2005). 

Främst upplever konsultcheferna att de bidrar och känner sig betydelsefulla då de 

arbetar i en roll som Olofsdotter (2006) jämställer med en arbetsförmedlare. De får 

möjlighet att stötta, motivera och aktivera arbetssökande personer samtidigt som de 

hjälper både företag och kandidater att hitta varandra. Det framkommer att 

konsultcheferna bedömer sitt arbete som stimulerande och betydelsefullt vilket också, 

enligt Rubenowitz (2004), bör leda till ökad trivsel och motivation. Möten med olika 

människor i olika roller verkar även bidra med inspiration och personlig utveckling då 

mötena innebär att konsultcheferna lär sig både om omvärlden, andra människor och om 

sig själva. Även arbetet med att skapa tillitsfulla relationer till de externa parterna som 

Olofsdotter, Augustsson och Wolvén (2008) talat om bidrar till en känsla av personlig 

utveckling och meningsfullhet vilket också kan tänkas uppfattas som betydelsefullt och 

därmed bidra till ökad trivsel (Rubenowitz, 2004). Goda relationer till konsulter och 

kunder kan även, som tidigare nämnts, bidra till en ökad känsla av hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005) och förbättrad psykosocial arbetsmiljö (Rubenowitz, 2004).  

 

Metodologisk diskussion 

Den metodologiska diskussionen av uppsatsen kommer att beröra urval, analys och 

förförståelsens eventuella påverkan samt diskutera val av teoretiskt ramverk och den 

kvalitativa generaliserbarheten. Till att börja med kan urvalet i denna studie anses ha 

svagheter då det är ett tillgänglighetsurval och deltagarna kan uppfattas som lika i fråga 

om ålder, erfarenhet, geografisk placering och socioekonomisk status. Deltagarnas ålder 

och erfarenhet har speglat de medverkande företagen väl då åldersnivå och 

snitterfarenhet visat sig vara relativt låga i alla tre företagen. Dock kan dessa egenskaper 

inte anses representera hela branschen då många företag har en högre ålders- och 

erfarenhetsnivå. Även det faktum att alla deltagare är kvinnor kan ses som en nackdel 

då möjligheten finns att män skulle uppleva den sociala interaktionen, relationerna och 

dessas konsekvenser på arbetsvillkor annorlunda än kvinnorna. Med avseende på kön 

representerar urvalet den könsfördelning som fanns på de tre bemanningsföretagen då 

två av företagen enbart hade kvinnliga konsultchefer och det tredje endast hade ett fåtal 

män. Detta ledde till svårigheter att nå manliga deltagare som mötte kriteriet för 

heltidsarbete med just konsultchefsansvar som trots allt bedömdes som mer viktigt. 

Köns- och åldersfördelningen bedöms därför inte ha haft någon större negativ inverkan 

på resultaten och studiens generaliserbarhet. 

 

Analysen har god förankring i data då den följt en vedertagen modell (Hayes, 2000) och 

ansträngningar har gjorts för att inte förbise relevant information eller göra allt för 

långtgående tolkningar av materialet. Resultatet har delats upp efter syftets 

frågeställningar om relationer respektive social interaktion men de teman som kopplats 

till dessa två delar av syftet har genererats induktivt ur materialet. Flera kategorier har 

naturligt med varandra att göra men har bedömts skilja sig tillräckligt mycket för att 

tillhöra olika kategorier, exempelvis är informations- och kommunikationssvårigheter 

en del av oförutsägbarheten i arbetet men eftersom oförutsägbarhet innefattar en mängd 

andra aspekter samtidigt som svårigheterna med information och kommunikation även 

bidrog till andra teman som otillräcklighet och beroende valdes dessa som fristående 

teman.  

 

Egen förförståelse kan ha påverkat arbetet med studien då tidigare kunskap i form av 
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erfarenhet i branschen samt genomförd pilotstudie kan ha influerat det som uppfattas 

och hur frågor formulerats. Den tidigare pilotstudien undersökte hur konsultchefer på 

bemanningsföretag såg på sin arbetssituation samt trivsel och arbetsrelaterad stress och 

resultaten av pilotstudien var snarlika de i den aktuella studien. Likheterna kan förklaras 

av att likartat urval gjorts och liknande frågeställning använts. Kunskap angående de 

aktuella frågeställningarna kan ha bidragit till en minskad öppenhet i intervjuerna samt 

en ökad risk för styrd analys. Ansträngningar har dock gjorts för att i största mån 

undvika påverkan av förförståelse, bland annat genom att generera teman induktivt.  

 

Den kvalitativa generaliserbarheten i studien kan granskas bl.a. genom triangulering 

med hjälp av de valda teorierna. Kvalitativ generaliserbarhet bedömer hur nära 

verkligheten studiens resultat egentligen ligger och att jämföra resultaten med tidigare 

generella teorier är därför passande (Langemar, 2008). Det valda teoretiska ramverket 

innefattar tre olika teorier kring psykosocial arbetsmiljö och vad som kan påverka 

upplevelser av motgångar. Dessa valdes eftersom de bidrar med en varierad bild av 

psykosocial arbetsmiljö där individens egen roll så väl som yttre faktorer diskuteras.  

Dels lyfts fem konkreta faktorer upp som anses påverka den psykosociala arbetsmiljön 

(Rubenowitz, 2004), dels bidrar Karasek & Theorell (1997; 1990; 2003a; 2003b) med 

en mer övergripande bild av krav och kontroll i arbetet. Slutligen ger KASAM-

modellen (Antonovsky, 2005) även en bild över hur individens upplevelse av 

situationen också kan påverka den psykosociala arbetsmiljön vilket bidrar med en 

subjektiv och individanpassad infallsvinkel. Dessa teorier passar även väl in på 

frågeställningen då den utgår ifrån den sociala aspekten i arbetet och vad den kan ha för 

konsekvenser. Studiens resultatdiskussion har visat att resultaten lätt går att relatera till 

de teorier som tagits upp gällande psykosocial arbetsmiljö även om alla tre teorier inte 

alltid kan appliceras fullt ut. Exempelvis visar sig Antonovskys KASAM-begrepp 

(2005) främst kunna användas utifrån den högsta nivån i denna studie. KASAM-

modellen beskrivs vara hierarkisk och den högsta nivån, hanterbarhet, visade sig bidra 

med mest förståelse till denna studie då de andra nivåerna, meningsfullhet och 

begriplighet, uppfattas som mer basala och kanske främst är aktuella i större 

krissituationer där individens bild av världen, sig själv och händelser kraftigt ifrågasätts 

och förändras. Lägre nivåer kan trots allt ändå tänkas vara relevanta och påverka 

arbetsmiljön även för den studerade yrkesgruppen, om än inte inom denna studies 

fokusområde. Studiens generaliserbarhet kan således bedömas som god.     

 

Avslutningsvis 

Konsultchefens yrkesroll visar sig följaktligen bestå av en stor mängd sociala relationer 

och stor andel social interaktion i arbetet. Den sociala aspekten av yrkesrollen 

kännetecknas av oförutsägbarhet, informations- och kommunikationssvårigheter, 

anpassning och stöd, otillräcklighet, beroende samt bekräftelse. Alla dessa delar visar 

sig ha viss förankring i upplevelsen av kontroll eller ej samt arbete för att förebygga 

brist på eller återskapa kontroll i arbetet. Oförutsägbarheten, svårigheterna med 

kommunikation, otillräckligheten samt beroendesituationer kan kopplas till brist på 

kontroll. Anpassning och stöd till förebyggande arbete med eller återskapande av 

kontroll. Bekräftelsen genom feedback samt friheten i arbetet kan vidare kopplas till 

upplevelse av kontroll och tillgången till resurser och stöd verkar vara den viktigaste 

delen för att upprätthålla kontroll över arbetet. Konsultcheferna upplever genomgående 

god trivsel i arbetet och de delar av arbetet samt de relationer som upplevs bidra med 

mindre kontroll verkar därmed ha en underordnad roll i arbetsupplevelsen. Gott 

samarbete och god gemenskap på arbetsplatsen i kombination med stor chans till 
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feedback kan tänkas vara av vikt här då stöd och resurser bidrar till ökad upplevelse av 

kontroll och hanterbarhet. Gränsen mellan aktiva arbeten och högspänningsarbeten 

(Karasek & Theorell, 1990) verkar i konsultchefens arbete vara hårfin och kan därför 

förklara varför arbetet ibland upplevs stressande och påfrestande medan det ibland 

upplevs som meningsfullt och utvecklande. Större insyn i konsultchefens arbete har 

behövts då bristen på tidigare studier av yrkesrollen varit stor. Med denna studie är 

förhoppningen att mer ljus har fallit över området men mer forskning behövs eftersom 

konsultchefens roll och relationer till kunder, konsulter och kandidater påverkar 

vardagen för många individer, inte minst just de uthyrda konsulterna och deras 

arbetsvillkor. Intressanta vinklar är exempelvis att se relationen mellan konsultchef och 

konsult från dubbla perspektiv och därmed få insyn i hur konsult och konsultchef ser på 

den gemensamma relationen och hur denna påverkar de separata arbetsvillkoren. Även 

en breddad undersökning av konsultchefernas arbetsvillkor kan vara att föredra då 

tidigare studier varit snäva vad gäller deltagande företag och geografiska områden. Mer 

information kan tänkas hjälpa arbetsgivare att stötta sina anställda konsultchefer för att 

öka trivseln och motivationen på arbetsplatsen, så väl som att minska konsultchefernas 

upplevelse av tidsbrist och de risker som tidsbristen kan tänkas medföra. Genom sådana 

resultat skulle även relationen till de uthyrda konsulterna gynnas och det kan också 

tänkas att legitimiteten för bemanningsbranschen och företagen kan öka. Dessa resultat 

och vidare studier kan därför anses relevanta och viktiga för bemanningsföretag men 

även andra företag som önskar förstå hur de anställda kan påverkas av stor social 

interaktion och många professionella relationer.  
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B i l a g a  –  i n t e r v j u g u i d e 

 

Inledning 

 

Deltagandet är anonymt och du behöver inte svara på alla frågor om det inte känns bekvämt.  

Materialet hanteras konfidentiellt och förstörs efter vår bearbetning. Det kommer därmed inte 

att användas till något annat än den här kandidatuppsatsen. Intervjun kommer att spelas in då 

det underlättar transkribering men inspelningen förstörs så snart detta är gjort. Om du känner 

dig obekväm med inspelningen har du rätt att avbryta intervjun.  

Vi har en timme på oss idag så känn att du kan ta god tid på dig att svara och bli inte nervös 

om det blir tyst mellan varven. Reflektera gärna över jämförelser mellan ditt nuvarande jobb 

och tidigare tjänster i frågorna.  

 

 

Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund? (ålder, utbildning, civilstatus, tidigare 

arbeten) 

 

 Kan du berätta lite om din nuvarande arbetssituation? 

 Vad innebär ditt arbete? Vad gör du? 

 Vad har du för position? Antal underställda? Hur ser arbetsgruppen ut? 

 Hur länge har du jobbat med det du gör idag? 

 

 

Vad kännetecknar arbetet som konsultchef/rekryterare enligt dig? 

  

   

   

   

 

 

På vilket sätt påverkas arbetet av att en så stor del av tjänsten handlar om relationsskapande 

och kontakt med människor? 

 Positivt/motiverande/energi? 

 Negativt/svårigheter/problem 

 

Vad utmärker ditt arbete när det kommer till kontakten med kandidater? (På vilket sätt har du 

kontakt?) 

 

Hur påverkar arbetet med kandidater din arbetsupplevelse? 

 Stress? 

 Trivsel? 

 Svårigheter? 

 Motivation? 

 

Vad utmärker ditt arbete när det kommer till kontakten med konsulter? (På vilket sätt har du 

kontakt?) 
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Hur påverkar arbetet med konsulter din arbetsupplevelse? 

 Stress? 

 Trivsel? 

 Svårigheter? 

 Motivation? 

 

 

Hur ser du på trepartsrelationen som uppstår mellan dig, kunden och kandidaten eller 

konsulten? (Fördelar? Nackdelar?)  

 Konsult: Mellanhand, extern part, insyn?  

 Kandidat: Kund-kund eller förmedling av kompetensprodukt? 

 

 

Vad är det bästa med rollen som konsultchef/rekryterare? 

Vad ger dig energi i arbetet? 

 

 

Vad är det sämsta med rollen som konsultchef/rekryterare?  

Vilka är de största källorna till stress? 

 

 

Vilka delar av ditt arbete tycker du är svårast? 

Hur gör du för att hantera dessa? 

 

 

Gå igenom aspekterna igen som kännetecknar arbetet: 

fördelar/energi/nackdelar/svårigheter/krävande 

  

   

   

   

 

Har din syn på arbetet som konsultchef i bemanningsbranschen ändrats något sedan du 

började arbeta? Hur har den ändrats? Vad har påverkat? 

 

Hur bra trivs du i ditt arbete? Varför/varför inte? Vad skulle kunna få dig att trivas mer? 

Påverkar ditt arbete med relationsskapande och kontakt med människor din trivsel? 

 

Finns det något annat du vill tillägga till detta ämne? 

 

TACK för samtalet och för att du tog dig tid till vårt möte idag. 

 

 


